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Forord

Dette evaluerings- og organisasjonsutviklingsoppdraget er gjennomført av PwC, på oppdrag for Kristiansand kommune, som vertskommune for 
barneverntjenesten i Kristiansandsregionen. 

Evalueringen er utført av Kathrine Leirkjær Støve (prosjektleder), Hanne Amalie Lian (prosjektmedarbeider) og Hege Gabrielsen (ansvarlig partner). 
Samarbeidsutvalget, ved kommunalsjefer i kommunene Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Søgne og Songdalen har vært bestiller av oppdraget. PwCs 
kontaktperson har vært barnevernleder Monica Brunner. 

PwC vil takke alle som har bidratt til gjennomføringen av evalueringen. Først og fremst vil vi takke alle ansatte og ledere i barneverntjenesten som har deltatt i 
datainnsamling, gjennom spørreundersøkelse og workshops og bidratt konstruktivt til å stake ut retningen for videreutviklingen av tjenesten. Vi vil også takke alle 
representanter for samarbeidende tjenester som har deltatt i fokusgruppeintervjuer, med ønske om å videreutvikle gode, tverrfaglige tjenester til barn, ungdom og 
familier. Vi vil også takke representanter for de lokale barnevernsproffene som har stilt til intervju.

PwC er ydmyke for tilliten vi har fått til å gjennomføre oppdraget, og håper at resultatene fra evalueringen vil benyttes i en prosess for å videreutvikle 
barneverntjenesten. Vi håper også at rapporten gir nyttige innspill til videreutviklingen av et mer helhetlig og tverrfaglig tilbud til utsatte barn, unge og deres 
familier.

24.6.2019

Hege Gabrielsen
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Formålet med evalueringen

Kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes 
inngikk 1.1.2016 et interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste. 
Kristiansand kommune er vertskommune for samarbeidet. 

Formålet med samarbeidet er:
• Å skape en god barneverntjeneste som gir samme kvalitet til 

alle innbyggere i deltakerkommunene.
• Et større og mer robust fagmiljø skal bidra til å styrke den totale 

kompetansen, sikre habilitet og rettssikkerhet å være en åpen, 
tilgjengelig og stabil tjeneste for brukere.

• Samarbeidet skal ha fokus på forebyggende arbeid og tidlig 
innsats i nær kontakt med andre instanser.
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Formålet med evalueringen har vært å belyse hvorvidt de 
overordnede målsettingene med å opprette en 
interkommunal barneverntjeneste er oppnådd. Vi har hatt 
særlig vekt på målsettingen om å organisere tjenesten på 
en måte som fremmer det forebyggende arbeidet og tidlig 
innsats i nær kontakt med andre instanser. 
Evalueringen skal dokumentere hva som har fungert godt 
og mindre godt etter at tjenesten ble opprettet, og peke på 
utviklingsområder fremover. Evalueringen skal fungere 
som beslutningsgrunnlag for fremtidig organisering av 
barneverntjenesten i Kristiansandsregionen, og som 
grunnlag for utvikling av organisasjonen.
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Kort beskrivelse av 
barneverntjenestens organisering
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Barneverntjenestens har både sentraliserte avdelinger og områdeavdelinger. Organisasjonskartet til høyre viser avdelingsinndelingen.

Sentraliserte oppgaver
De funksjonene som er sentralisert, og lokalisert i Kristiansand sentrum, er 
arbeidet med vurderinger av bekymringsmeldinger og henvendelser til 
barnevernvakt/Alarmtelefon, arbeidet med spesialiserte hjelpetiltak, oppfølging 
og tilsyn i fosterhjem, samt arbeid med ungdom på institusjon. Arbeidet med 
oppfølging av Ungdom over 16 år i Kristiansand kommune er også sentralisert, 
mens ungdom i denne aldersgruppen følges opp av områdene i de fire andre 
kommunene. Tjenesten har en egen nestleder, som har som primæroppgave å 
koordinere aktivitetene på områdene, for å sikre en mest mulig lik tjeneste.

Desentraliserte oppgaver
Tjenesten har seks geografisk inndelte områder som ivaretar arbeidet med 
undersøkelse og tiltak: Avdeling Vest, Avdeling Sentrum, Avdeling Lund og 
Avdeling Øst (i Kristiansand kommune) og Avdeling Søgne/Songdalen og 
Avdeling Lillesand/Birkenes. Disse kontorene er samlokalisert med andre 
tjenester i Familiens Hus i Kristiansand, i helsehuset i Lillesand kommune og 
ved ressurssenteret i Birkenes kommune. Avdeling Ungdom 16+ ivaretar som 
nevnt også disse oppgavene for ungdom i Kristiansand.

Fagstab og administrative støttefunksjoner
Barneverntjenesten har en fagstab og en avdeling for administrative 
støttefunksjoner, som har oppgaver som støtter alle avdelingene, samt 
barnevernleder. 
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Hovedtema i evalueringen
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• Hva kjennetegner organisasjonskulturen i barneverntjenesten?
• Er det vesentlige forskjeller mellom avdelingene?
• Hvilke kulturendringer er det behov for, og hva slags ledelse fordrer det?

A
Organisasjons- 

kultur

• Hvordan fungerer dagens organisering?
• Er barneverntjenestens avdelingsinndeling hensiktsmessig?
• Har tjenesten gode arbeidsprosesser?
• Hvordan fungerer samarbeidet mellom avdelinger/funksjoner?

B
Organisering

• Hvordan fungerer samarbeidet med andre tjenester til barn og unge?
• Bidrar barneverntjenestens organisering til at tjenesten arbeider godt 

med forebygging og tidlig innsats slik at barna får rett hjelp av riktig 
instans?

C 
Samarbeid 
med andre
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Innledet av barnevernleder

Presentasjon av PwCs 
prosjektteam, formålet med 
evalueringen og metodisk 
gjennomføring.

De ansatte fikk anledning til å 
gi noen innledende innspill 
på temaene 
organisasjonskultur, 
organisering, samarbeid, 
samt forventninger til PwC. 
Til dette benyttet vi det 
interaktive verktøyet Menti.

Evalueringens datainnsamling og aktiviteter
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Birkenes kommune: 
Kommunalsjef for oppvekst og 
Leder for ressurssenteret

Lillesand kommune: 
Kommunalsjef for helse og 
kultur

Kristiansand kommune: 
Kommunalsjef for oppvekst

Søgne kommune: 
Kommunalsjef for oppvekst, 
Barnehagestyrer, Skoleleder 
og ansatt ved 
Barnehagekontor

Barneverntjenestens 
ledergruppe

Barneverntjenestens 
områdeledergruppe

To brukerrepresentanter fra de 
lokale Barnevernsproffene

Innledende intervjuerAllmøte med alle ansatte

Alle ansatte fikk invitasjon til å 
besvare en elektronisk 
spørreundersøkelse for å 
kartlegge organisasjonskulturen 
i barneverntjenesten. De 
ansatte ble bedt om å ta stilling 
til:

1. Hvilke verdier er viktige 
for deg personlig?

2. Hvilke verdier mener du 
at kjennetegner 
barneverntjenesten i 
dag?

3. Hvilke verdier mener du 
at bør kjennetegne 
barneverntjenesten 
fremover?

Totalt 113 ansatte besvarte 
kartleggingen. Vi trakk ut 
resultater for hele tjenesten og 
per avdeling. Verktøyet vi har 
benyttet, og måten resultatene 
skal tolkes på, er kort beskrevet 
på s. 17-18.

Vi arrangerte fokusgrupper 
med ansatte i hver avdeling. 
Avdelingene fagstab og 
administrative støttefunksjoner 
hadde én felles workshop, på 
grunn av lavt antall deltakere i 
verdikartleggingen. 

Vi innledet alle workshopene 
hvor de ansatte fikk dele sine 
forventninger til evalueringen. 
Første del arbeidet vi med å 
forstå resultatene fra 
kartleggingen av 
organisasjonskulturen. Siste 
del benyttet vi til å belyse de to 
øvrige evalueringestemaene, 
organisering og samarbeid 
med andre tjenester. Antallet 
ansatte som deltok varierte 
med avdelingenes størrelse. I 
de største avdelingene (tilta og 
fosterhjem) var det omkring 15 
deltakere. 

Kartlegging av 
organisasjonskultur Avdelingsvise fokusgrupper Fokusgrupper med 

samarbeidende tjenester

Vi har gjennomført ett 
fokusgruppeintervju med 
representanter for 
barneverntjenestens 
samarbeidende tjenester i 
hvert område/kommune: 
Birkenes, Lillesand, Søgne, 
Songdalen. I Kristiansand har 
vi hatt en fokusgruppe per 
område: Vest, Sentrum, Lund 
og Øst og Ungdom 16+. 

Representanter fra ulike 
tjenester har stilt opp, blant 
andre helsestasjon, 
familiesenter, 
skolehelsetjeneste, barnehage, 
skole, flyktningtjeneste, 
PP-tjenesten. Det har variert 
hvilke tjenester som har vært 
representert i de ulike 
gruppene. Antallet deltakere 
har variert mellom 5 og 15.
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Metodiske begrensninger

Avgrenset tematisk fokus
PwC har hatt ansvar for å evaluere barneverntjenesten etter tre års drift, med fokus på organisasjonskultur, 
organisering og samarbeid med andre tjenester. Evalueringen er etter avtale med oppdragsgiver avgrenset til å 
ikke omhandle ressursbruk, kvalitet og kompetanse. Det betyr at vi ikke har gjort noen inngående analyse og 
vurdering av disse temaene. Mot slutten av evalueringsprosessen ble det besluttet i samråd med oppdragsgiver at 
PwC skulle gjøre enkle analyser av data på Barnevernmonitor, på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets 
nettsider i endelig rapport.

Barneverntjenestens administrasjon har selv sammenfattet et datagrunnlag med analyser av ressursbruk internt i 
tjenesten. Hovedfunn fra disse analysene er vist til i evalueringen, der vi har vurdert det som relevant.

Kvalitative data
Evalueringen er i all hovedsak basert på kvalitative data innhentet gjennom individuelle intervjuer og 
fokusgruppeintervjuer. Dette innebærer at dataene representerer informantenes subjektive oppfatninger, som kan 
være krevende å generalisere. I vår fremleggelse av funn har vi hatt fokus på å legge vekt på momenter som flere 
informanter har pekt på, og som er utbredt hos flere personer. 

Kun fokus på denne barneverntjenesten
Vi har ikke gjort noen sammenligning med barneverntjenester i andre kommuner i denne evalueringen. Det gjør at 
forhold som for eksempel antall saker og antall saker per årsverk ikke er sammenlignet med andre kommuner. For 
å kompensere for dette, har vi tatt med sentrale funn fra ASSS-rapporten for Kristiansand. 
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Sammendrag
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Evalueringen av barneverntjenesten i Kristiansandsregionen er gjennomført våren 2019, godt og vel tre år etter at den interkommunale tjenesten ble etablert. 
Evalueringen har hatt hovedfokus på tjenestens organisering, organisasjonskultur og ledelse, samt samarbeid med andre tjenester. I tillegg har vi utført en enkel 
analyse av nøkkeltall fra ASSS og Kommunemonitor, som er lagt som vedlegg til rapporten.

Først og fremst vil vi fremheve at barneverntjenesten har en god økonomisk drift og leverer god kvalitet på de objektive resultatmålene for barneverntjenesten, som 
rapporteres på til Fylkesmannen og Bufdir. Barneverntjenesten har valgt en organisering hvor arbeidet med mottak av bekymringsmeldinger, oppfølging av 
fosterhjem og spesialiserte tiltak er sentralisert i Kristiansand, mens arbeidet med undersøkelser og hjelpetiltak er organisert i områdeavdelinger. 
Områdeorganiseringen ble valgt for å kunne arbeide bedre forebyggende og med tidlig innsats i samarbeid med andre instanser, hvor barneverntjenesten er 
lokalisert på Familiens hus eller tilsvarende (helsehus, ressurssenter). Vi oppfatter at intensjonen med områdeorganisering er god, og at barneverntjenesten bør 
bevare denne fremover. Samtidig ser vi at det er utfordringer på områdeavdelingene, som er knyttet til sykefravær, turnover, lav ansiennitet og en opplevelse av 
høyt arbeidspress, som kan være til hinder for å samarbeide godt med andre tjenester. Vår oppfatning er at disse faktorene henger sammen, og at tjenesten 
fremover bør arbeide målrettet med arbeidet på områdene, i tett samarbeid med Familiens hus og andre tjenester som barnehager og skoler. 

Når det gjelder organisasjonskultur, preges tjenesten av å ha mange avdelinger, som delvis sitter fysisk adskilt. Ansatte identifiserer seg først og fremst med egen 
avdeling, og i mindre grad med tjenesten som helhet. Likevel har ansatte på tvers av avdelinger en relativt sammenfallende opplevelse av organisasjonskulturen i 
tjenesten som helhet, og hvilke utviklingsområder som bør prioriteres fremover. Tjenesten preges i stor grad av en svært krevende ressurssituasjon. Dette gjelder 
særlig i arbeidet med undersøkelse og tiltak, men også i fosterhjem. Det ser også ut til å være et trygt og godt arbeidsmiljø innad i avdelingene. Tjenestene har 
også jevnt over god kompetanse og gode systemer og rutiner som legger til rette for å levere god kvalitet i arbeidet. Samtidig opplever de ansatte utfordringer med 
at ledelsen har hatt stort fokus på overholdelse av lovkrav og større grad av detaljstyring rundt dette enn hva som motiverer de ansatte. Fremover blir det viktig å la 
fokuset på forsvarlighet ligge i bunn, men å i tillegg rette fokus mot andre aspekter ved kvalitet, da de ansatte drives av å utgjøre en forskjell for barna og familiene 
de arbeider for. På områdeavdelingene blir det viktig å rette fokus på at ansatte skal kunne stå i jobben over tid, og å skape stabilitet i avdelingene. 

Det er flere positive sider ved samarbeidet med andre tjenester rettet mot barn og unge i kommunene. Generelt opplever samarbeidspartnerne at 
barneverntjenesten er mer åpen enn før, og deler informasjon. Det er etablert faste møtearenaer i enkeltsaker i alle kommuner, hvor barneverntjenesten enten er 
fast deltaker eller kan kalles inn ved behov. Det kommer også frem flere utfordringer i samarbeidet, som vi vurderer at bør tas tak i. Blant annet fremkommer det at 
ingen av kommunene har lykkes fullt ut med å realisere gevinstene av Familiens hus. Flere steder sitter barneverntjenesten relativt adskilt fra andre tjenester, uten 
faste formelle eller uformelle møtearenaer. Vi oppfatter også at det er uavklarte forventninger mellom hvilke saker familiesenterne skal arbeide med, og hvorvidt og 
eventuelt i hvilke typer tiltak familiesentrene skal utføre tiltak med vedtak fra barneverntjenesten. Vi ser også at de ulike Familiens hus har ulik kompetanse og tiltak 
på universelt og selektert nivå, som får betydning for terskelen inn i barneverntjenesten.  
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Sammendrag
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Barnehager og skoler har varierende erfaringer med barneverntjenesten. Det varierer både mellom områder, men også mellom ulike barnehager og skoler, og vi har 
ikke avdekket noen systematiske forskjeller. Generelt ønsker barnehagene og skolene et fast kontaktpunkt inn i barneverntjenesten, at de involveres i 
undersøkelsesarbeid og tiltaksarbeid, og generelt får god informasjon om prosess og utfall i hver enkelt sak. De ønsker å være tett koblet på, slik at det arbeidet 
som gjøres i barnehagene og skolene er godt koordinert med den innsatsen som barneverntjenesten setter inn. 

PwC har som følge av disse funnene noen overordnede anbefalinger til videreutviklingen av tjenesten:
● Utarbeide et felles målbilde for hele tjenesten, med prioriterte satsingsområder
● Bruke kulturkartleggingen som er gjort i evalueringen som utgangspunkt for å utvikle en felles kultur som kjennetegnes av verdier som motiverer ansatte
● Utvikle en samlet ledelse av barneverntjenesten, med god samhandling mellom ledergruppene
● Videreutvikle Familiens hus, og utarbeide en helhetlig tiltaksvifte med tiltak på universelt, selektert og indikert nivå, som er felles på tvers av 

områder/kommuner
● Arbeide målrettet med å forbedre ressurssituasjonen, i første omgang på områdene: kartlegge arbeidsprosesser, identifisere hovedårsaker til turnover og 

arbeide målrettet med å få folk til å bli, og forebygge sykefravær
● Mindre organisatoriske grep

○ Etablere likere organisering av områdene
○ Etablere nettverk på tvers av områdene for å arbeide likere mot barn i de ulike aldersgruppene
○ Bevisst bruk av 2ere i saker
○ Spesifisere hvilke typer hjelpetiltak/verktøy og kompetanse som kontaktpersonene på områdene bør ha, og eventuelt benytte interne ressurser i 

tiltaksavdeling eller stab til kompetanseheving
○ Mer systematisk bruk av veiledning fra psykolog i stab/tiltak
○ Etablere et årshjul for tjenestens møter og felles samlinger, med fokus på erfaringsutveksling og å bygge samhold
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Til verdikartleggingen benyttet vi verktøyet Cultural Values Assessment, utviklet av Barrett Values Centre.
Barretts verktøyene er brukt i mer enn 7500 organisasjoner i nesten 100 forskjellige land. Verdikartleggingen ble gjort i to 
steg:
1. Ansatte besvarte en elektronisk spørreundersøkelse med tre spørsmål:

1) Hvilke verdier er viktigst for deg personlig?
2) Hvilke verdier mener du preger barneverntjenesten i Kristiansandsregionen i dag?
3) Hvilke verdier mener du bør prege oss fremover?

For alle tre spørsmålene var det ca. 100 verdier/drivere å velge blant. I tillegg til at positive og mulig begrensende verdier 
synliggjøres, gir resultatet/ plottet god innsikt i om det er samsvar mellom de ansattes personlige verdier, verdiene som 
kjennetegner organisasjonen i dag og verdiene de ansatte ønsker at skal kjennetegne organisasjonen fremover. 

2. Resultatet fra verdikartleggingen ble benyttet som utgangspunkt for dialog i workshops. Gjennom dialog rundt hva 
ansatte legger i de ulike verdiene fikk vi en dypere forståelse av hva hvor utviklingspotensialet ligger og hva eventuelle 
utfordringer består i. 
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Nærmere om Barretts modellen



Barretts modell bygger på anerkjente psykologiske teorier om 
menneskers behov og psykologisk utvikling. Metodikken 
opererer med syv verdinivåer. 

Det er ønskelig med en spredning av verdier på de ulike 
bevissthetsnivåene for at organisasjoner skal oppnå sitt fulle 
potensiale. 

Modellen opererer også med mulige begrensende verdier på 
de grunnleggende nivåene (1-3). Det er ønskelig med en lav 
andel av disse, fordi de kan hemme organisasjonen fra å nå 
sine mål.

Det er videre ønskelig med en viss grad av samsvar mellom 
verdier som er viktig for de ansatte, hva som kjennetegner 
dagens kultur og ønsket kultur.

15

Beskrivelse av Barrett Values Centre’s modell for 
organisasjonskultur
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Resultat fra verdikartleggingen
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Overordnede resultater

Spredning på de syv nivåene
En sunn organisasjon evner å ha et 
balansert fokus på de syv nivåene. 
Resultatene for barneverntjenesten 
viser en forholdsvis god spredning 
både i nåværende og i ønsket 
kultur. I dagens kultur er det 
imidlertid ingen verdier på nivå to i 
modellen, mens det i ønsket kultur 
er trukket opp to sentrale verdier 
her, det vil si anerkjennelse og 
respekt. 

Funnene, som vi beskriver 
nærmere under, kan tyde på at det 
er noe ubalanse i fokus i dagens 
kultur, ved at det er et stort fokus på 
prestasjonsnivået og lite på det 
relasjonelle. 

Verken i dagens eller ønsket kultur 
er det verdier på nivå seks og syv i 
modellen. 
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Samsvar mellom personlige verdier, nåværende kultur og ønsket kultur
En sunn organisasjon har flere verdier som går igjen i flere dimensjoner. Det 
vil si at det er samsvar mellom hvilke verdier som er viktige for de ansatte, 
hvilke verdier kulturen kjennetegnes av i dag og hvilke verdier de ansatte 
mener blir viktige å ha fokus på fremover for at organisasjonen skal fungere 
best mulig. 

Resultatene for barneverntjenesten viser at det ikke er noen verdier i dagens 
kultur som avspeiler det som er viktig for de ansatte personlig. Videre er det 
fire verdier som er viktig for de ansatte personlig som også kommer frem i 
fremtidig ønsket kultur. Det er medbestemmelse, åpenhet, humor/moro og 
respekt. 

Flere av verdiene som preger dagens kultur kan ha både negativt og positivt 
fortegn. Det gjelder blant annet kontroll, resultatorientering, ansvarlighet og 
byråkrati. Opplevelsen av byråkrati og kontroll ser ut til å være knyttet til 
barnevernets rammebetingelser i form av pålagte dokumentasjonskrav for å 
sikre kvalitet. Ansatte har forståelse for disse kravene, men opplever at 
fokuset på dette har tiltatt, noe som kan gi dem en opplevelse av “å være 
kontrollert” og at “beslutninger tas over hodet på dem”. 

Videre er det verdier i dagens kultur som trekkes frem som viktige også å ha 
fokus på fremover. Det er forsvarlighet, faglig vekst og engasjement. Det er 
viktig å ta hensyn til det som allerede oppleves bra i kulturen og ta vare på det 
videre ved eventuelle justeringer. 

Andelen mulige begrensende 
verdier
En sunn organisasjon har få mulig 
begrensende verdier. Vi ser at fire 
av de ti mest valgte verdiene i 
dagens kultur er av typen mulig 
begrensende verdier, som kan 
være et uttrykk for enkelte aspekter 
ved måten organisasjonen drives 
på kan føre til energilekkasjer hos 
ledere og ansatte. 

Overordnet sett tilsier disse 
resultatene at organisasjonen har 
utfordringer som bør tas tak i. Dette 
er knyttet til mangel på ressurser, 
opplevelse av kontroll og 
detaljstyring, lange arbeidsdager og 
byråkrati.

Ut ifra verdikartleggingen og teorien bak modellen fremkommer følgende overordnede resultater. 
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Organisasjonskultur
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Kulturkartleggingen synliggjør en organisasjon med åpenbare styrker. Ansatte har stort engasjement for arbeidet, er veldig 
ansvarsbevisste og er opptatte av å utgjøre en forskjell for barna og familiene de arbeider for. De er også opptatt av barns 
medvirkning og å være ydmyke overfor familiene de arbeider med. De ansatte bruker humor som en form for mestringsstrategi i en 
krevende jobb, og opplever å ha godt samhold internt i avdelingene. De ansatte opplever også å ha gode systemer for å utføre et 
forsvarlig arbeid og oppfylle lovkrav, høy kompetanse og fokus på faglig utvikling. 

Det er også vesentlige utfordringer i organisasjon. Det som preger organisasjonen mest, er opplevelsen av mangel på ressurser, 
som er noe av det mest grunnleggende som må være på plass i en organisasjon. Økte krav i lovverk og retningslinjer har medført at 
hver sak krever mer arbeid enn for få år tilbake. Opplevelsen av mangel på ressurser medfører at ansatte opplever høyt 
arbeidspress som kan gå ut over deres helse, med påfølgende sykefravær og høy turnover. Dette er et alvorlig problem for 
tjenesten, og som kjennetegner barneverntjenesten i Norge som helhet.

Kulturen preges også av høyt fokus på lovkrav, med innlevering av sjekklister og høye krav til dokumentasjon på at man har utført en 
forsvarlig jobb. Dette tilskrives ikke nødvendigvis barneverntjenesten i Kristiansandsregionen, men sektoren som helhet, og 
rapporteringer til Fylkesmannen. Ansatte opplever at det ligger et stort fokus på forsvarlighet, dvs å oppfylle lovkrav, og å rekke å 
gjøre det de skal innenfor frister. Dette har åpenbare positive sider ved seg, og barneverntjenesten har god oppfyllelse av lovkrav. 
Ansatte opplever imidlertid også negative sider ved dette, ved at økte krav til dokumentasjon går på bekostning av opplevelsen av å 
strekke til og gjøre en god jobb for familiene. Mange krav, og ensidig fokus på å oppfylle kravene (omtalt som “kontroll”), satt i 
kombinasjon med lite tid, gjør at det ikke blir prioritert å prøve ut og ta i bruk nye metoder og nyervervet kompetanse. Samarbeid 
med andre tjenester er også blant det som blir nedprioritert på grunn av dette. 

Det er også en utbredt endringstretthet i organisasjonen, og en opplevelse av at det har vært mange endringer de siste årene. De 
ansatte viser på den ene siden forståelse for disse, som for eksempel det at det er økte krav/sjekklister for å sikre forsvarlighet i 
tjenesten. På den andre siden viser de også frustrasjon blant annet i forbindelse med at de blir involvert i prosesser hvor de opplever 
at beslutninger er fattet før prosesser er fullført. 

Kulturkartleggingen viser en organisasjon som har mange styrker å bygge videre 
på, mot definerte utviklingsområder
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Tydelig hvor “skoen trykker”, og viktig at det tas hensyn til dette ved videre utvikling 
av tjenesten

Det er generelt sett lite variasjon mellom de avdelingsvise resultatene og resultatene på et overordnet nivå for tjenesten. 
Tilsvarende gjelder for resultatene blant ledere med personalansvar og øvrige ansatte. Sånn sett er det relativt tydelig hvor skoen 
trykker når det gjelder kulturen i tjenesten. 

På nivå seks trekkes det frem at det ikke er god nok tverrfaglig innsats, eller i det minste et uutnyttet potensiale. Det gjelder 
primært på områdene, sett opp mot målsettingene med Familiens hus. Det handler i stor grad om at det ikke er tid til å prioritere, 
særlig det mer uformelle samarbeidet. Det etterspørres også reell medvirkning og transparente beslutningsprosesser. Flere 
trekker frem at de har blitt bedt om å komme med innspill i saker hvor de opplever at beslutninger allerede er tatt, noe som 
oppleves demotiverende. For de ansatte er det viktig at de blir hørt i saker som angår dem. Flere prosesser går svært fort og 
mangler forankringen hos de ansatte. De ender opp med å være avventende og ikke bry deg noe særlig. Andre trekker frem at 
det er behov for bedre planlegging av hvem som involveres i hvilke prosesser, og mer målrettet informasjon. Når det gjelder 
samarbeid utad trekker flere frem behovet for å dele mer informasjon med samarbeidende tjenester. Taushetsplikten benyttes i 
for stor grad og / eller i tilfeller hvor den ikke gjelder. 

Internt på nivå fem trekkes det frem at det er lite samarbeid og samhold på tvers av avdelinger. De fleste ansatte identifiserer seg 
ikke med hele tjenesten, men med sin avdeling. Videre opplever mange at det er lite rom for kreativitet, og lite fleksibilitet i tiltak 
og med hensyn til læring (nivå fire). Med det menes at det ikke er rom for å tenke ut over en nokså rigid tiltaksvifte. Under nivå tre 
kommer det frem at det er sterkt fokus på frister, sjekklister og faglighet/vekst, mens det på nivå to kommer frem at mange 
ansatte opplever lite anerkjennelse og “lønn for strevet”. Med anerkjennelse menes også det å trekke frem og synliggjøre hva 
ansatte bidrar med, og løfte hverandre frem. På nivå én kommer det frem at arbeidspress går ut over helsa.  

Selv om det er mye i kulturen som går igjen for hele tjenesten, er det nyanser og variasjon som det er viktig å merke seg både i 
sentrale avdelinger og på områdene. Vi kommer nærmere inn på forskjellene under omtale av hver avdeling/område under 
organisering. 



Organisering4
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Figuren nedenfor illustrerer barneverntjenestens organisering, som primært er inndelt etter oppgave/funksjon. Den synliggjør hvilke 
avdelinger/oppgaver som er sentraliserte, og hvilke som er lokalisert i ulike geografiske områder. 

På de neste sidene beskriver vi funn fra evalueringen når det gjelder arbeidet i de ulike fasene av en barnevernssak, som i all hovedsak er 
knyttet til avdelinger. Vi omtaler også grensesnittet mellom de ulike avdelingene, slik som overføring av en sak fra bekymringsmelding til 
undersøkelse. 

Beredskapsplan
Tjenesten har innført en praksis med beredskapsplan, hvor avdelinger som har utfordringer med å gjennomføre sine oppgaver, kan få 
bistand fra andre avdelinger. Det trekkes imidlertid frem at dette er en svært sårbar løsning, fordi alle avdelinger er presset på kapasitet, 
og at det innebærer en risiko for at problemene vil oppstå i den avdelingen som tar på seg oppgaver for en annen avdeling.
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Avdelingsinndeling fungerer godt
Avdeling mottak, barnevernvakt og Alarmtelefonen har organisert seg slik at alle ansatte i denne avdelingen arbeider turnus, og med oppgaver i både mottaket, 
barnevernvakt og Alarmtelefon. Ansatte oppgir at dette fungerer godt. 

Avdelingen har gode arbeidsprosesser og rutiner
Barneverntjenesten har faste rutiner for mottak av bekymringsmeldinger som de ansatte opplever at fungerer godt. De har organisert arbeidet i følgende prosess:

Merkantile fyller inn 
personalia

Saksbehandler 
vurderer 
meldingen

Saksbehandler 
kan drøfte med 
kollegaer

Siste 
beslutning

Ved tvil har 
avdelingsleder 
siste ordet

Overføringen av saker til områdeavdelingene fungerer i hovedsak godt
Saker som graderes som grad 2 og grad 3 overføres til områdene. 
Det er gode rutiner for overføring av saker fra mottak til de ulike områdene. En 
svakhet ved sentraliseringen av mottaket, som oppgis fra områdeavdelingene, er at 
de som vurderer bekymringsmeldinger ikke har nok lokalkunnskap i alle saker, som 
kan være nyttig for vurderingen av saken. Ansatte på områdene gir uttrykk for at 
sakene bør drøftes med kontaktpersonene på områdene før man konkluderer. Det 
forekommer at barnevernvakta ringer området for å drøfte saken. Kontaktpersoner 
på områdene ønsker at dette gjøres i flere saker. 

Når områdeavdelinger er i beredskapsplan, forekommer det at Avdeling mottak, 
barnevernvakt og Alarmtelefon bistår i grad 2 sakene. Enkelte ansatte opplever at 
de ikke har god nok kompetanse i å gjennomføre undersøkelser. Det kan være 
behov for mer opplæring for å ivareta denne oppgaven best mulig. 

De ansatte oppgir at de har gode rutiner for å gi tilbakemelding til meldingsinstans 
om utfallet av bekymringsmeldingen. Dette bekreftes av samarbeidende tjenester.

Overføring til 
undersøkelse

Bekymringsmeldinger graderes etter tre nivåer. Grad 1 er saker som ikke er 
kompliserte, og hvor det er behov for korte avklaringer. Grad 2 er komplekse 
saker, mens grad 3 er svært komplekse saker. Det er flest grad 2 saker.

I grad 1 saker reiser ansatte ved mottak ut til familien og kartlegger 
bekymringen. Ved behov besøker de barnehage/skole også. Ansatte i avdeling 
Mottak, barnevernvakt og Alarmtelefon opplever at de arbeider godt i sakene, 
men stiller spørsmål ved hvorvidt noen av disse sakene er barnevernssaker 
eller om de bør håndteres av mer lavterskel tjenester, som familiesenteret. 

Ansatte trekker også frem at nivået på graderingene har variert, uten at de 
opplever at det har vært noen faglig begrunnelse for det. Statistikken viser 
også at andelen bekymringsmeldinger som henlegges har gått kraftig ned fra 
2016 til 2018. Ansatte ved ulike områder har også pekt på at de får saker til 
undersøkelse som de opplever at ikke er relevante for barneverntjenesten. 
Dette kan tyde på at terskelen inn i barneverntjenesten er for lav.
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Stabilitet i antall bekymringsmeldinger og god overholdelse av frister
Antallet bekymringsmeldinger har vært relativt stabilt i perioden 2016 til 2018, 
med 1451 meldinger i 2018. De ansatte som vurderer bekymringsmeldinger 
oppga at det forekommer at de mottar bekymringsmeldinger gjentakende 
ganger om samme familie (dette omtales som “gjengangere”). Ansatte peker 
på at en svakhet ved dagens organisering er at de ikke har oversikt over 
hvordan det arbeides videre med sakene, med dagens områdeorganisering. 
De stiller spørsmål ved om tiltakene har blitt avsluttet for tidlig, ettersom det 
meldes på nytt om samme familie.

De ansatte opplever at det er stort fokus på å overholde frister, og at de måles 
på dette. Tjenesten har minimalt med fristbrudd. Ansatte peker imidlertid på at 
fokuset på å overholde fristen kan gå utover kvaliteten i arbeidet med 
vurdering av bekymringsmeldingene. 

Avdelingen har lite sykefravær og mange ansatte med mange års ansiennitet. 
Ansatte oppgir at det er godt arbeidsmiljø internt i avdelingen, og at de kan 
drøfte saker på tvers. Avdelingen bistår andre avdelinger som er i 
beredskapsplan, ved behov. 

Barnevernvakt og Alarmtelefon fungerer godt
Kristiansand kommune administrerer barnevernvakten for 30 andre kommuner, 
og har i tillegg den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge, som finansieres 
av Barne- og likestillingsdepartementet. Det har ikke vært noen endring i 
arbeidet ved barnevernvakt og Alarmtelefonen siden etableringen av den 
interkommunale barneverntjenesten. 

De ansatte opplever at arbeidsformen med å rotere mellom de ulike 
ansvarsområdene fungerer godt, men legger vekt på at ressursene er 
maksimalt utnyttet. Når de ansatte er inne på kontoret bruker de tiden til å 
gjøre skrivearbeid. 

Enkelte peker på at de har for begrenset kapasitet til å jobbe med faglig 
utvikling eller diskutere måten man jobber på. De er opptatt av at det akutte 
ikke må komme i skyggen av mengden arbeid. Et slikt dilemma kan oppstå 
dersom man har utsatt noe som ikke er akutt, så mange ganger at du ikke kan 
utsette det mer for å holde tidsfrister.

Ansatte i avdelingen er opptatt av at beredskapen som de har ansvar for i de 
øvrige kommunene som er med i barnevernvakten ikke skal bli dårligere når 
de ansatte tar på seg flere oppgaver for barneverntjenesten i Kristiansand. 
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Områdeavdelingene er organisert i aldersinndelte team
Arbeidet med undersøkelser og tiltak er organisert i syv avdelinger. 
Områdeorganiseringen ble valgt for å kunne arbeide forebyggende i samarbeid 
med andre tjenester. Antallet årsverk varierer fra 8 i avdeling Lund til 16 i 
Avdeling Vest. Alle områdeavdelingene er inndelt i team. Alle har aldersinndelte 
team. Teamene er likevel noe ulikt inndelt og henger sammen med kompetansen 
til de ansatte. For eksempel har avdeling Vest tre team, inndelt i 0 - 5 år, 5 - 15 år 
og 16+ år. Lillesand/Birkenes har to team; 0 - 5 år og 6 - 23 år. Alle områdene har 
blitt styrket med ett årsverk fagstøtte som skal sikre at lovkravene overholdes og 
bistå kontaktpersoner i enkeltsaker, samt arbeide med faglig utviklingsarbeid. 
Fagstøttene avlaster også avdelingsledere. Avdelingslederne opplever at de har 
et stort oppgavespenn og en krevende arbeidshverdag.

Ansvar for både undersøkelse og tiltak
Alle avdelinger unntatt avdeling Søgne/Songdalen har fordelt arbeidet slik at alle 
kontaktpersoner arbeider med både undersøkelser og tiltak. Fordeler med å 
arbeide med både undersøkelser og tiltak er at kontaktpersonen skaper en god 
relasjon i undersøkelsesfasen, som er verdifull i tiltaksarbeidet. Man unngår også 
at den som blir ansvarlig for tiltaket ikke er enig med vurderingene som er gjort i 
undersøkelsen, som kan føre til unødvendige runder og merarbeid. I en presset 
hverdag kan det være krevende å få en balansert ressursbruk på disse to 
oppgavene. En del ansatte peker på at undersøkelsesarbeidet blir prioritert 
fremfor tiltaksarbeidet.

Søgne/Songdalen, som har erfaring med å skille undersøkelse og tiltak, har 
begrunnet dette med at det å arbeide med undersøkelse og tiltak er to ulike 
måter å arbeide på. En positiv erfaring med å arbeide kun med en av disse 
oppgavene, er at de ansatte får planlagt og strukturert arbeidet bedre. 

Ansatte opplever stort arbeidspress, og flere avdelinger har høy turnover, 
høyt sykefravær
Samlet sett ser områdeavdelingene ut til å ha det høyeste arbeidspresset i 
barneverntjenesten som helhet. Det har vært beredskapsplan kontinuerlig i ett 
eller flere områder de siste to årene. Analyser av ressurssituasjonen på 
områdene utført av Kristiansand kommune viser at kontaktpersonene i  
gjennomsnitt har 14,4 saker per ansatt som de er 1er i. I tillegg kommer 2er 
saker. Ansatte mener at det gir et feilaktig bilde av at arbeidsmengden er lavere 
enn den faktisk er, spesielt i undersøkelsessakene, hvor alle saker er 
komplekse som følge av at de kun arbeider med grad 2 og grad 3 saker. 
Ansatte peker på flere fordeler med å gå i tospann, blant annet at det reduserer 
stress gjennom å fordele ansvaret på to personer. Det ser imidlertid ut til å 
variere hvorvidt dette praktiseres i de fleste saker, eller om det er for knappe 
ressurser til å gjennomføre.

Ansatte opplever at det høye arbeidspresset går ut over kvaliteten i arbeidet, 
ved at de ikke får forberedt seg like godt som de ønsker til møter med familiene, 
og at det er lite tid til dokumentasjon i etterkant. De opplever også at de ikke får 
benyttet den fagkompetansen de har, men i større grad går på autopilot. 
Avdeling Sentrum har lavest bemanning i forhold til arbeidsmengde. For 
avdelingsledere går det med mye tid til å følge opp sykefravær og vikarer.

Avdeling Vest har ikke samme opplevelsen av ressursmangel som de fem 
andre områdene. Avdelingen har flest ansatte i forhold til arbeidsmengde, og 
samtidig ansatte med lengre ansiennitet enn de øvrige områdeavdelingene og 
stabilitet i gruppen. Denne avdelingen bidrar også inn når andre avdelinger er i 
beredskapsplan, og har ikke hatt beredskapsplan selv. Konsekvensen av det er 
at denne avdelingen også risikerer å bli overarbeidet.
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Flere av områdeavdelingene har kort ansiennitet
Inkludert avdelingsleder og fagstøtte er den gjennomsnittlige ansienniteten 4 år i 
avdeling Lund og Sentrum, og til sammenligning 9 år i Avdeling Vest. Blant 
kontaktpersonene er den betydelig lavere. Inntrykket er at flere områder har 
mange ansatte med liten erfaring eller helt nyutdannede. Flere gir uttrykk for at 
de er utrygge i rollen som saksbehandler. Ansatte får noe opplæring i starten, 
men det tar tid før en nyansatt kan forventes å fungere som en fullverdig ressurs. 

Undersøkelsesarbeidet
Det ser ut til at områdene arbeider ulikt i undersøkelsesarbeidet. Fagstøttene har 
arenaer for samhandling på tvers av områder, men det er ingen arenaer for 
erfaringsutveksling mellom kontaktpersoner for å sikre enhetlig praksis på tvers. 
Kompetansehevingsprogrammet Kuba skal også bidra til å sikre mer lik 
kompetanse. Mange ansatte er sertifisert i den dialogiske barnesamtalen (DCM), 
men det oppgis å være behov for trening i samtaler med barn blant flere. 

Tiltaksarbeidet på områdene
Områdene har ansvaret for tiltak i hjemmet til familiene. De skal gi råd og 
veiledning, henvise til andre instanser og delta på samarbeidsmøter med andre 
tjenester. De har også ansvar for å sette inn kompenserende tiltak som 
besøkshjem, støttefamilie, miljøterapeut i hjemmet mv. 

Omkring ⅓ av kontaktpersonene har Circle of Security (COS) som 
grunnkompetanse for råd og veiledning. Generelt fremkommer det imidlertid at 
kontaktpersonene har for lite trygghet i rollen med å gi råd og veiledning, og at 
det mangler gode tiltak å sette inn i saker som ikke er alvorlige nok til å koble på 
Tiltaksavdelingen. Ledere peker på at tjenesten ikke har gode nok prosesser for 
å evaluere om tiltakene man setter inn virker, inkludert tiltak fra Avdeling Tiltak.

Ulik praksis mellom områdene
Ved sammenslåingen av de fem kommunene til én felles tjeneste ble det lagt 
vekt på at de ulike områdeavdelingene skulle ha stor grad av autonomi til å selv 
bestemme hvordan tjenesten skulle driftes og tilpasse seg til lokale forhold. Dette 
var antagelig en klok vurdering i en endringsprosess, men i dag erfarer både 
ledere og ansatte at praksisen i de ulike områdene er for ulik. Ansatte i de 
sentraliserte avdelingene, inkludert fagstab og administrative støttefunksjoner, 
som har mye befatning med områdeavdelingene, peker på at disse er svært 
ulike. Tjenesten har tatt grep for å sørge for likere praksis, ved å dedikere 
nestleder til å koordinere arbeidet på områdene. Blant annet har områdelederne 
eget ledermøte (omtales nærmere senere), for å være samkjørte på ledernivå.

Gjennom evalueringen kommer det frem at avdelingene i stor grad arbeider som 
selvstendige små barneverntjenester, og samarbeider i liten grad med andre 
områder. Det ble pekt på at det er såpass få ansatte i hver avdeling at man ikke 
lykkes med å utvikle spisskompetanse. Dermed blir alle ansatte generalister, slik 
som ofte er tilfellet i små barneverntjenester. Ett unntak på dette området er 
Søgne/Songdalen, som har delt ansvaret for undersøkelser og tiltak slik at de 
ansatte i hovedsak arbeider med én av oppgavene. Avdelingene er imidlertid 
såpass små at det kan være sårbart å dele inn alle avdelinger på denne måten. 

Hovedbegrunnelsen for å bevare områdeavdelinger i de ulike geografiske 
områdene var i hovedsak at barneverntjenesten skulle være nær familiene og 
øvrig tjenesteapparat. Dette er forenlig med de overordnede planene om å 
etablere Familiens Hus, som omtales nærmere under kapittel 7 Samarbeid med 
andre tjenester.
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Man har lykkes med å etablere en sterk tiltaksavdeling
Tiltaksavdelingen ble bygd opp ved etableringen av den interkommunale 
barneverntjenesten, for å kunne tilby mer intensive, evidensbaserte endringstiltak 
til familiene selv, og kjøpe mindre tjenester fra Bufetat eller private aktører. 
Tiltaksavdelingen fungerer som en støtteavdeling for områdeavdelingene, Avdeling 
fosterhjem og Avdeling ungdom 16 +. Avdeling tiltak skal arbeide med 
endringsbaserte tiltak i de mest kompliserte sakene, som krever mer intensiv 
oppfølging og/eller annen kompetanse enn kontaktpersonene på områdene kan gi.

Tiltaksavdelingens interne organisering fungerer godt
Tiltaksavdelingen er organisert i tre aldersinndelte team (0-5 år, 3-12 år og 10-18 
år). Innad i tiltaksavdelingen fordeles sakene ut i fra hvem som har ledig kapasitet 
innad i teamet. De som arbeider i tiltaksavdelingen trekker frem at denne 
avdelingen er attraktiv å arbeide for, og kan bidra til å beholde erfarne ansatte. 

Tiltaksavdelingen arbeider intensivt med endringsarbeid, men har høyere 
etterspørsel enn kapasitet
Avdeling tiltak har hatt kapasitet til å arbeide med 85 familier til en hver tid. Våren 
2019 ble det ansatt to ekstra årsverk, som økte kapasiteten til 100 saker. Dette 
utgjør omkring ⅕ av alle saker, og inkluderer spesialveiledere som skal arbeide for 
å unngå brudd i fosterhjem. På samme måte som i alle saker, er det utfordrende å 
måle kapasiteten ut fra tall, ettersom det varierer hvor mye arbeid en sak krever. 
Det er åpnet opp for at tiltaksavdelingen kan gå dypere inn i enkelte familier. 
Tiltaksavdelingen skal ha ukentlige treff med familiene de veileder. 14 av familiene 
har fått hjelp i over ett år. I de sakene hvor områdene får bistand fra 
Tiltaksavdelingen, oppleves samarbeidet som godt fra kontaktpersonenes ståsted. 

Det er utfordringer i grensesnittet mellom tiltaksarbeidet på områdene 
og i tiltaksavdelingen 
Avdelingsledere prioriterer hvilke saker i egen avdeling det skal søkes bistand 
til fra tiltaksavdelingen. Ansatte i tiltaksavdelingen opplever at det er svært 
variabelt hvorvidt kontaktpersoner i områdeavdelingene som er ansvarlige i 
saker som blir søkt inn til tiltaksavdelingen fra avdelingslederen i de ulike 
områdene. Kontaktpersoner på områdene oppgir at de savner tilbakemelding 
på hva de kan forvente når de melder inn en sak. Dersom det blir for lenge å 
vente ønsker de å sette opp andre tiltak.

Ansatte i tiltaksavdelingen merker at det er høy turnover i områdeavdelingene 
og mange nye ansatte/vikarer. Når det kommer ny kontaktperson i sakene, 
kan det medføre en opplevelse at man må begynne på nytt i samarbeidet.

Det fremstår som om det ikke er tydelig hva som skal gjøres av råd og 
veiledning av kontaktpersonene på områdene, og hvilken faglige kompetanse 
som skal ligge til grunn for dette arbeidet. 

Prosessen for fordeling av saker kan medføre ulik tildeling til 
kommunene
Prosessen med å få bistand fra tiltaksavdelingen oppleves å ha blitt bedre og 
mer rettferdig enn tidligere. Hver avdeling har en liste hvor de rangerer 
sakene som de ønsker bistand fra tiltaksavdelingen i. Hvert område har et 
bestemt antall saker som de til enhver tid skal få bistand til. Kommunene 
Søgne, Songdalen, Lillesand og Birkenes har lagt inn ekstra ressurser i 
tiltaksavdelingen sammenlignet med Kristiansand, for å kunne få bistand til 
familier i sine kommuner.  
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Arbeidet med fosterhjem
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Fosterhjemsavdelingens interne organisering fungerer godt
Fosterhjemsavdelingen er den største avdelingen i tjenesten og består i dag av 
to team. Ved sammenslåingen hadde avdelingen tre team som var geografisk 
inndelt i henhold til kommunestruktur. På grunn av ulik teamstørrelse og 
turnover, ble teamene blandet. Det ene teamet er mer preget av ressursmangel 
og høyt arbeidspress, som i hovedsak ser ut til å skyldes flere samtidige 
sykemeldinger. 

Fosterhjemsavdelingen har to fagstøtter og én ansatt som har i oppgave å skrive 
(“skrivestøtte”). Tidligere lå dette på hver enkelt ansatt, og de opplever dette som 
en stor avlastning. Fagstøtte og avdelingsleder er tett på de ansattes 
arbeidsmengde, og har etablert gode prosesser for at de ansatte avlaster 
hverandre ved behov. 

Avdelingen har gode rutiner for fosterhjemsarbeidet
Ansatte opplever at det er gode rutiner i avdelingen, og at de har gode systemer 
for å kunne gjøre en god jobb. I 2018 var det ingen avvik på rapporteringene til 
Fylkesmannen. Avdelingsleder og fagstøtter følger godt med på antallet saker 
per kontaktperson, hvem som har utfordringer og hvordan de kan få hjelp. 
Tilsynsarbeidet oppgis å ha blitt betydelig styrket etter sammenslåingen, spesielt 
for Lillesand og Birkenes.

En utfordring som pekes på, er enkelte negative erfaringer med å ha godkjent 
fosterhjem som senere viser seg å ikke være istand til å ta imot veiledning.

Ansatte peker imidlertid på at de opplever stor mangel på biler, og at dette er til 
hinder for å gjøre arbeidet på en effektiv måte.

De ansatte får veiledning av psykolog i fagstaben en gang per måned. Det har 
blant annet vært fokus på å forebygge utbrenthet. Nyansatte får veiledning fra 
fagstøtte en gang per uke og det er utarbeidet en veiledningsmal, som skal 
forankres i ledelsen og gjelde for hele tjenesten.

Gode rutiner i overganger med områdeavdelingene
Fosterhjemsavdelingen får sine saker fra områdeavdelingene. Det er gode rutiner 
for overføring av saker, og positive erfaringer fra både ansatte i områdene og i 
fosterhjemsavdelingen. I noen saker bruker kontaktpersonene ved områdene en 
ansatt i fosterhjemsavdelingen som 2er. I slike tilfeller har kontaktperson på tiltak 
ansvaret for å ferdigstille saken.

Fosterhjemsavdelingen har i en periode hatt begrenset kapasitet selv, og har 
måttet stoppe inntaket av nye barn. Da har kontaktpersonene på områdene måttet 
finne fosterhjem. Erfaringene tyder på at overgangene ikke blir like gode som 
vanlig i disse tilfellene. 

I tilfeller hvor et barn skal tilbakeføres til biologisk familie, og områdeavdelingene 
skal overta saksansvaret, er det også gode rutiner, men disse fungerer dårligere i 
praksis ved at det blir uklar oppgavefordeling mellom avdelingene. Dette gjelder 
særlig når et område er i beredskapsplan, og det er utfordrende å få en 
kontaktperson til å ta imot saken.

Velfungerende samarbeid mellom Avdeling Fosterhjem og Avdeling Tiltak
Kontaktpersoner i Avdeling Fosterhjem kan få bistand fra Avdeling Tiltak, når det 
det er behov for ekstra tett oppfølging for å unngå brudd i fosterhjemmet. De 
kontaktpersonene i fosterhjemsavdelingen som har erfaring med å få bistand fra 
tiltaksavdelingen peker på at dette har fungert veldig godt.

Det er imidlertid flere som har erfaring med at det tar lang tid å få bistand fra 
Tiltaksavdelingen, på grunn av kapasitetsutfordringer, og har opplevd det som 
frustrerende. I enkelte saker har dette medført brudd i fosterhjemmet. 
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Avdeling Ungdom 16 +
Avdelingens interne organisering fungerer godt
Ungdomsavdelingen arbeider med ungdom i alderen 16 + for Kristiansand 
kommune, i tillegg til ungdom på institusjon og enslige mindreårige asylsøkere fra de 
øvrige kommunene. For Kristiansandsungdom arbeider ungdomsavdelingen med 
undersøkelser, hjelpetiltak og tiltak utenfor hjemmet. Begrunnelsen for å etablere en 
sentral avdeling for aldersgruppen 16- 23 år i Kristiansand var at de fleste 
hovedsamarbeidspartnere for denne aldersgruppen er lokalisert sentralt i sentrum. 

Avdelingen består av flere team: 

• US og tiltaksteam arbeider primært med undersøkelser og tiltak, slik som 
områdeavdelingene. 

• Institusjonsteam med 3,4 årsverk som i hovedsak følger opp ungdom i 
institusjon. 

• Kriminalitetsforebyggende team, fysisk lokalisert på politihuset.

Denne avdelingen hadde ikke fagstøtte på evalueringstidspunktet, noe som stilles 
spørsmålstegn ved.

Ulik aldersinndeling i avdelingene som arbeider med undersøkelse og tiltak
I utgangspunktet kan det stilles spørsmål ved hvorvidt det er fornuftig å ha ulike 
aldersinndelinger i avdelingene som arbeider med undersøkelse og tiltak, hvor 
områdene i Kristiansand har ansvar for barn i alderen 0 - 15 år, mens de øvrige 
områdeavdelingene har ansvar for barn og ungdom 0 - 23 år. Gjennom evalueringen 
fremkommer det imidlertid at både områdeavdelingene og de sentraliserte 
avdelingene anser denne organiseringen som velfungerende. De fleste anser det 
også som uproblematisk at det er ulike aldersinndelinger for områdeavdelingene i 
Kristiansand (0 - 16 år) versus de øvrige kommunene (0 - 23 år), og det er ingen 
som har ment at det at avdelingene skal ha lik aldersinndeling i seg selv er et 
argument for omorganisering.  
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Ungdomsnettverk på tvers av områder
Områdene ser på Avdeling Ungdom 16+ som en avdeling med 
spisskompetanse på arbeid med ungdom i barneverntjenesten. Det er nylig 
etablert et ungdomsnettverk, hvor ansatte som arbeider med ungdom på tvers 
av områder, møtes for å ta opp tema som omhandler ungdom og drøfte saker. 
Ansatte i områdeavdelingene har sett stor nytte av dette nettverket. Enkelte 
peker på at det ikke er ordentlig strukturert enda.

Avdelingen har stabile ansatte og lavt sykefravær
De ansatte oppgir at de har godt arbeidsmiljø internt og at alle passer på 
hverandre. Flere ansatte peker på at de står i krevende saker, og at det å ikke 
stå alene har stor betydning. Det er flere ansatte med lang erfaring, og legger 
vekt på at dette har mye å bety for å håndterer oppgavene bedre. 

Alle teamene opplever til tider høyt arbeidspress og lange arbeidsdager. 
Ungdommene er ofte lettest å treffe etter skoletid, som bidrar til arbeid på 
ettermiddag og kveldstid. Ansatte som arbeider med oppfølging av ungdom på 
institusjoner har en del reisetid ettersom institusjonene kan ligge langt unna.

Overganger fra områdeavdeling til Avdeling 16+ fungerer godt
Ansatte i de øvrige områdeavdelingene opplever generelt at det er gode 
overganger fra områdeavdeling til Ungdom 16+ når ungdom fyller 16 år. De 
ansatte på områdenes erfaring er at de fleste ungdommene synes det er ok å 
bytte kontaktperson. Det kan imidlertid være problematisk dersom de har byttet 
kontaktperson flere ganger tidligere. 

Ansatte på andre områder peker på at måten ungdomsavdelingen arbeider på 
er mer spesialisert og har et annet tempo. De anser ungdomsavdelingen som 
en avdeling som har spisskompetanse på ungdom og arbeider godt i sakene. 



PwC
Evaluering av barneverntjenesten i Kristiansandsregionen 2019

Fagstab og støttefunksjoner
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Administrative støttefunksjoner

Administative støttefunksjoner har hatt noe turnover de siste årene, som skyldes 
naturlig avgang. 

De ansatte opplever at det er mange nye å forholde seg til i tjenesten hele tiden, 
og har en opplevelse av at det er store utskiftninger, først og fremst mange 
vikarer. De savner å ha et ansikt knyttet til navnene til dem de kommuniserer 
med. 

Ansatte i administrative støttefunksjoner savner tettere kontakt med 
avdelingslederne i områdene når det gjelder økonomioppfølging. De peker på at 
utfordringen er avdelingsledernes tilgjengelighet. 

Fagstaben 
Barneverntjenesten har en egen fagstab med 5,5 årsverk. Fagstaben bistår med 
oppgaver som blant andre:

• Utarbeidelse av begjæringer om omsorgsovertakelse til Fylkesnemnda
• Deltar i beslutningsteam om omsorgsovertakelse
• Samarbeid med barnehager og skoler på systemnivå
• Utvikling og implementering av fagsystem
• Kurs, opplæring av nyansatte
• Kompetansehevingsprogrammet KUBA

Fagstaben brukes også til å løse oppgaver i områdene (og andre avdelinger?) 
ved behov, når det er sykemeldinger eller vakante stillinger. 

Staben savner felles retning og mål for tjenesten. De opplever at det er mange 
oppgaver i dag, og ikke definert tydelige prioriteringer. Det medfører at det blir 
tilfeldig hva som jobbes med.  De opplever at det settes i gang mange initiativ i 
barneverntjenesten, men at det er utfordrende å få tid til å følge godt opp og 
realisert gevinstene. Ett eksempel som vises til er undersøkelsen blant 
samarbeidende tjenester, hvor det undres over hvorvidt det vil bli satt av tid til å 
jobbe godt med oppfølging av resultatene. 

Enkelte i staben opplever at det kan være krevende å få til godt samarbeid med 
områdeledergruppen, som er et mellomledd for å bistå ansatte på områdene 
godt. 
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Tverrgående team

Barneverntjenesten har de siste årene etablert flere tverrgående team, for å sikre gode faglige vurderinger bak de mest alvorlige beslutningene. Generelt kan disse 
foraene bidra til økt kvalitet gjennom at beslutninger i alvorlige saker blir grundig drøftet. Dette reduserer sårbarheten ved å være en stor tjeneste med flere 
ledernivåer.

Voldsteam
Barneverntjenesten har et internt voldsteam, i saker om vold i nære relasjoner. 

Beslutningsteam
Et team som tidligere ble kalt 4-12 teamet, omtales nå som beslutningsteamet. 

Fremover skal det også etableres et fora for hasteflyttinger.

Fagstøttemøter
Fagstøttene på de ulike områdeavdelingene har månedlige møter. Dette skal bidra til mer enhetlig arbeid på områdene.
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Organisering av ledergruppen

Endringer i sammensetningen av ledergruppen
Da tjenesten ble opprettet 1.1.2016 hadde tjenesten 13 ledere. Alle disse var 
samlet i ledergruppen. Barnevernleder opplevde dette som en for stor 
ledergruppe, og endret inndeling i 2018 til én ledergruppe og én 
områdeledergruppe.

Ledergruppen ledes av barnevernleder og består av seks ledere: 
Barnevernleder, nestleder (representerer alle områdeledere), leder for Avdeling 
tiltak, leder for Avdeling Fosterhjem, leder for Avdeling 
Mottak/Barnevernvakt/Alarmtelefon, koordinator i fagstab og leder for 
administrative støttefunksjoner.

Områdeledergruppen ledes av nestleder og består av avdelingslederne for hvert 
av områdene: Vest, Øst, Sentrum, Lund, Søgne/Songdalen, Lillesand/Birkenes 
og Avdeling Ungdom 16+. 

Det er betydelige utfordringer knyttet til dagens ledelsesmodell
Dagens ledelsesmodell forutsetter tett og god dialog mellom barnevernleder og 
nestleder for at avdelingslederne for de ulike områdene skal være tett nok koblet 
på de strategiske diskusjonene som foregår i ledergruppen, for tjenesten som 
helhet. Gjennom evalueringen fremkom det at avdelingslederne for områdene 
har fått et økende fokus på drift, fremfor strategi og utvikling av tjenesten, med 
den nye ledelsesstrukturen. Områdelederne opplever å ha fått innskrenket sitt 
handlingsrom. 
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Avdelingslederne som har ansvar for undersøkelse og tiltak på områdene 
opplever at avstanden til barnevernleder har økt med den nye modellen. De har 
stor tillit til at nestleder bringer inn deres perspektiver i ledermøter. Samtidig er 
det krevende å formidle budskapet for den som ikke selv har skoene på. 
Avdelingslederne i områdeledergruppen opplever også at det er for dårlige 
referater fra ledergruppemøtene til at de forstår hva som har blitt besluttet.

Den todelte ledergruppemodellen innebærer også at det er utfordrende for alle 
avdelingsledere å fremstå som en enhetlig ledelse som peker i samme retning 
når ikke alle har vært med på diskusjoner knyttet til beslutninger som tas. Dette 
gjelder særlig områdelederne. De opplever at referatene fra ledergruppen ikke er 
fyldige nok til at de får helheten i sakene. 

Det ser imidlertid ut til å være enighet om at ledergruppen, med 13 ledere, var for 
stor, og at mindre ledergrupper fungerer bedre. Forskning på effektive 
ledergrupper bekrefter også dette (Bang & Midelfart, 2012). 

Dagens ledelsesmodell medfører også at ledergruppen sitter langt unna 
stemmen til de ansatte. Ansatte ser ut til påvirkes av ledelsesstrukturen i 
varierende grad av. De som arbeider i avdelinger hvor egen avdelingsleder sitter 
i barnevernleders ledergruppe, merker lite forskjell, mens ansatte i 
områdeavdelingene ser ut til å oppleve økt avstand til barnevernleder.  
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PwC ønsker å understreke at det tar tid før man ser effektene av 
omorganiseringer, og at organisasjonsendringer er krevende for både ledelse og 
ansatte. Vi opplever at det er en endringstretthet i tjenesten, som det bør tas 
hensyn til ved vurderingen av fremtidige organisatoriske endringer. Vi gir her våre 
oppsummerte vurderinger av barneverntjenestens organisering.

Sentraliserte avdelinger

Vi vurderer at alle de sentraliserte avdelingene, 
Mottak/Barnevernvakt/Alarmtelefon, Fosterhjemsavdelingen og Tiltaksavdelingen, 
har en fornuftig organisering, og at det er gode rutiner og arbeidsprosesser. 

Områdeorganiseringen

Områdeorganiseringen i barneverntjenesten ble valgt for å lettere kunne 
samarbeide med andre tjenester til barn og unge. Vi opplever denne intensjonen 
som god, og noe som bør bygges videre. Barneverntjenestens organisering må 
ses i sammenheng med kommunenes øvrige organisering og føringer. Nye 
Kristiansand kommune ønsker blant annet å opprette gode Familiens Hus i 
områdene, og det vil være naturlig at arbeidet som gjøres av barneverntjenesten 
på områdene blir tettere integrert i Familiens Hus enn i dag. Dette taler for at 
områdene Sentrum og Lund fortsatt bør være to områder, ettersom Familiens Hus 
er inndelt i to.

Søgne og Songdalen kommuner skal slås sammen med Kristiansand kommune, 
og det vil være naturlig å bevare områdeavdelingen som er etablert her, for å 
videreføre det lokale samarbeidet med tjenester i dette området. 
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Organisering - oppsummert

Kommunene Lillesand og Birkenes blir ikke en del av Nye Kristiansand 
kommune. Det har imidlertid ikke fremkommet ønsker om at disse kommunene 
skal trekke seg ut av samarbeidet, verken fra ledere eller ansatte i barnevernet 
eller samarbeidende tjenester. Fokuset bør snarere ligge på videreutvikling av 
samarbeidet med øvrige tjenesteapparat i dette området.

Det kan stilles spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig å ha annen 
aldersinndeling for undersøkelses- og tiltaksarbeidet i Kristiansand, med egen 
ungdomsavdeling for ungdom fra 16 år og oppover, mens de fire andre 
kommunene ivaretar dette ved områdeavdelingene. Ved å flytte ansatte i 
avdeling Ungdom 16 +, i undersøkelses- og tiltaksteamet, ut på øvrige 
områder, vil aldersinndelingen bli lik, alle områdene vil få spisskompetanse på 
ungdom, og de andre seks områdeavdelingene vil få tilført til sammen fire 
årsverk ekstra, noe som vil bidra til at de blir mer robuste. På den andre siden 
trekkes det faglige miljøet i ungdomsavdelingen frem som viktig å bevare, og vi 
anser at det kan være fare for at ansatte ikke vil ønske å fortsette i tjenesten. Vi 
ser derfor en risiko for at en slik endring ikke vil oppnå disse gevinstene.

Arbeidet med ungdom på institusjon, enslige mindreårige og 
kriminalitetsforebygging, som også er organisert i Ungdom 16 +, vil bli få 
ansatte til å ha en egen avdeling. I så fall vil det måtte vurderes hvor slike 
ansvarsområder hører til. Institusjon og enslige mindreårige vil naturlig kunne 
vurderes å legges til Avdeling Fosterhjem. 

Søgne/Songdalen har organisert seg slik at ansatte arbeider enten med 
undersøkelse eller tiltak, mens kontaktpersonene i de øvrige områdene 
arbeider med begge oppgavene. Denne avdelingen er den nest største, regnet 
i antall årsverk. Vi vurderer at områdeavdelingene fortsatt er for sårbare til at 
det kan forsvares å argumentere for en inndeling av egne kontaktpersoner som 
arbeider med enten undersøkelse eller tiltak, slik Søgne/Songdalen har gjort. 
Det bør imidlertid vurderes hvorvidt det er fornuftig å fortsette med at én 
områdeavdeling arbeider annerledes enn de andre. 
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Samarbeid på tvers av avdelinger i barneverntjenesten

De ulike avdelingene i barneverntjenesten opptrer i for stor grad selvstendig. 
Dette gjelder også de syv områdene, som har tilsvarende ansvarsområder. Vår 
oppfatning er at de per i dag arbeider for ulikt, og har få arenaer for å sikre 
enhetlig praksis på tvers. Avdelingene har organisert seg noe ulikt, både i 
aldersinndelte team med ulike aldersinndelinger, og hvorvidt kontaktpersonene 
arbeider med både undersøkelse og tiltak eller om de kun har ansvar for en av 
disse oppgavene. Dette vanskeliggjør god samhandling på tvers av områdene, 
og lik praksis utad. 

Det ser ut til å være behov for å styrke arbeidet med hjelpetiltak i hjemmet på 
områdene. Det er behov for å heve kompetansen på hjelpetiltak i hjemmet blant 
kontaktpersonene, slik at de får en bredere, faglig verktøykasse i arbeidet med 
råd og veiledning til familiene. Avdeling Tiltak ser ut til å utføre svært god kvalitet 
i hjelpetiltakene, men det er for stor etterspørsel etter bistand fra dem til at de 
kan bistå i alle saker hvor kontaktpersonene ser behov for dem. Dette medfører 
at det i en del saker blir lang ventetid på tiltaksavdelingen eller at det settes inn 
veiledning fra familiesenteret, som er ment å være en mer lavterskel tjeneste.
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Organisering - oppsummert

Man kan vurdere å styrke tiltaksarbeidet på områdene ved å flytte alle ansatte 
som arbeider med tiltaksarbeid ut på områdene. En slik endring ville ha styrket 
områdene med kompetanse. Vår oppfatning er at ansatte som arbeider i 
Tiltaksavdelingen ønsker å arbeide med endringsarbeid, og ikke nødvendigvis 
ønsker en rolle som kontaktperson. Derfor vurderer vi at en slik endring vil 
innebære en betydelig risiko for at erfarne ansatte slutter, eller at de ikke vil klare 
å arbeide på samme måte, og man risikerer dermed å splitte opp et miljø som 
har opparbeidet seg betydelig spisskompetanse, og stå igjen med færre, gode 
tiltak i tjenesten. Et annet alternativ ville være å legge alt tiltaksarbeidet ut til 
familiesenteret, som også har familieterapeuter og ansatte med annen 
kompetanse som arbeider med veiledning og endring i familier. En slik endring 
bør avventes, og vurderes nærmere, inntil grenseoppgangen mellom tjenestene i 
familiens hus/andre tjenester og barneverntjenesten blir tydeligere.  

På kort sikt mener PwC at barneverntjenesten i større grad kan benytte den 
kompetansen som finnes i tiltaksavdelingen til å heve kompetansen i 
tiltaksarbeid på områdene. Dette kan gjøres på flere måter, blant annet ved felles 
innføringskurs i enkelte metoder, ved at ansatte fra tiltaksavdelingen kan fungere 
som faglige drøftingspartnere eller at en ansatt fra tiltaksavdelingen kan gå i 
tospann med kontaktpersonen på hjemmebesøk hvor det skal gis veiledning.



Samarbeid med 
andre tjenester5
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Barneverntjenesten har som mål å arbeide godt med 
forebygging og tidlig innsats i samarbeid med andre instanser
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For å lykkes med å gi riktig hjelp tidlig til familier som har behov for det, er 
barneverntjenesten avhengige av godt samarbeid med andre tjenester. Etter avtale 
med oppdragsgiver har vi avgrenset oss til å se på samarbeid med andre 
kommunale tjenester og ikke samarbeidspartnere utenfor kommunal sektor. Fokus i 
dialog med de ulike samarbeidspartnere har vært rettet mot barneverntjenestens 
forebyggende arbeid, og først og fremst det som foregår på områdene.

Forebygging og tidlig innsats har ligget til grunn for hvordan tjenesten valgte å 
organisere seg da den ble sammenslått av de fem kommunene i 2016, og var 
hovedgrunnen til at man valgte å organisere arbeidet med undersøkelser og tiltak i 
de ulike områdeavdelingene. 

I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan samarbeidet mellom 
barneverntjenesten og andre instanser fungerer. Datagrunnlaget er i hovedsak 
innhentet i fokusgrupper med ansatte i barneverntjenesten på hvert område, samt 
representanter fra samarbeidende tjenester i de ulike områdene. 

Kapittelet gir først en oppsummert vurdering av samarbeidet, vurdert opp mot ulike 
forhold som forskning på samarbeid om utsatte barn og unge har pekt på som 
viktige for å lykkes med dette i kommunene. Deretter oppsummerer vi 
hovedmomenter for hva som har kommet frem i intervju med samarbeidende 
tjenester i hver av de fem kommunene.
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Vi har vurdert samarbeidet opp mot forskningsbaserte 
suksessfaktorer for god samhandling om utsatte barn og unge 
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NOVA, “Evaluering av prosjektet Sammen for barn og 
unge - bedre samordning av tjenester til utsatte barn og 
unge”

● Åpenhet
● Felles arenaer
● Personlige relasjoner
● Formelle strukturer: rutiner, møter
● Ledelsesansvar
● Samlokalisering
● Brukermedvirkning
● Verktøy

Møreforskning, “Trygg Oppvekst - helhetlig organisering 
av tjenester for barn og unge”

● Robust samhandlingskultur
● Felles verdier
● Forankring i kommunens toppledelse
● Overgripende mål og felles retning i strategi- og 

plandokumenter
● Ledelsesforventninger til samhandling
● Kunnskapsbasert tjenesteutvikling
● Kompetansebygging på alle nivå
● Gjennomgående satsning på tidlig innsats
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God kunnskap om hverandres rutiner og 
arbeidsmåter
Barneverntjenesten har etablert en god rutine for å 
dra ut på alle skoler og gi informasjon til både 
lærere og elever på 3. og 8. trinn. Tidligere var det 
én fast person fra barneverntjenesten som hadde 
ansvar for dette, mens i dag gjøres dette av 
avdelingslederne på områdene. I de tilfeller hvor 
barneverntjenesten har hatt informasjonsmøter blir 
dette gjennomgående godt mottatt. 

Det er variasjon mellom de ulike når det gjelder 
kunnskap om hverandre mellom barneverntjenesten 
og tilgrensende tjenester. Ansatte i mottak, for 
eksempel, oppgir at de har lite kjennskap til 
Familiens Hus, og at de ikke kjenner folk. Det 
skaper høyere terskel for å gjennomføre møter og 
andre tiltak. I enkelte av områdene pekes det på at 
det ikke er klart hvem som skal gjøre hva i 
kommunen. 

Samhandlingen om barn i barneverntjenesten
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Faste møtearenaer
Alle kommunene har etablert faste møtearenaer for 
tverrfaglig drøfting av bekymring og/eller for å igangsatte 
saker. Det er ulike møtearenaer som benyttes i de ulike 
kommunene. I Søgne og Songdalen er det regelmessige 
møter med representanter på tvers av tjenesteområder 
hvor det drøftes reelle, men anonymiserte case 
(tverrfaglige team, TFT). I Kristiansand kalles dette 
avklaringsmøte. Videre er det ansvarsgruppemøter som 
er koordinerte møter for personer med behov for 
langvarig helse- og omsorgstjenester. Dette har endret 
navn til samarbeidsmøter. Flere av de samarbeidende 
tjenestene etterlyser et større initiativ fra BVT i 
forbindelse med disse møtene. “Vi må bli enige i hva de 
ulike møtene skal hete og hvem som skal ta ansvar i 
dem”. Møtekvaliteten avhenger av god møteledelse og at 
noen koordinerer. 

Videre oppgis det at det avholdes kjernegruppe hvor 
politiet har en interesse av å delta. 

Det etterlyses også at BVT er tettere koblet på parallelle 
prosesser i samarbeidskommunene. 

God forankring i ledelsen, men mangler 
operasjonalisering og gjennomføring
Samarbeidet rundt utsatte barn og unge oppleves 
godt forankret hos ledelse og fra overordnet hold på 
tvers i tjenesten, fra samfunnsdelen i 
kommuneplanene og ned. Toppledelsen er opptatt av 
tidlig innsats og det gjenspeiles også i 
plandokumenter. 

Enkelte trekker imidlertid frem at etableringen av 
Familiens Hus i Kristiansand har vært et 
satsingsområde fra overordnet ledelse i kommunen 
som ikke er tilstrekkelig implementert. Det området 
som ser ut til å ha fått til det beste samarbeidet på 
Familiens Hus så langt er i Vest. 

Stadig skiftende fokus trekkes opp som en utfordring 
med hensyn til å få testet ut om de ulike initiativene 
fungerer eller ikke (eks. Kvello → “ta opp uroen” → 
Flik). Det understrekes at det er behov for å fullføre 
initiativ som settes i gang, og implementere fullt ut, i 
stedet for at nye initiativ stadig overtar.
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Hull i tiltaksviften
Alle de samarbeidende tjenester savnet tiltak i 
barneverntjenestens tiltaksvifte, mellom frivillige 
hjelpetiltak i den ene enden og omsorgsovertakelse 
i den andre. Ingen av kommunene har utarbeidet 
noen oversikt over hvilke tiltak og tjenester som 
tilbys av ulike aktører. 

Det er også uavklart hvilke tjenester som skal tilbys 
av familiesenteret og av barneverntjenesten, og i 
hvilken grad disse skal samarbeide med hverandre 
og/eller andre tjenester i tiltakene. Et eksempel er 
COS-veiledning, individuelt eller i gruppe. Andre 
tjenester har forventninger til at barneverntjenesten 
kan sette inn tyngre tiltak enn andre tjenester. 

Det ble blant annet understreket behov for 
tverrfaglige tiltak, for spesialiserte tiltak for ungdom 
i områdene, flere tiltak rettet mot 
høykonflikt-familier, og generelt flere 
lavterskeltiltak. “Vi når ikke de som trenger det 
mest og det er lang venteliste hos tiltaksavdelingen 
hvis man i det hele tatt kommer dit. Barna blir 
skadelidende” var et tilbakevendende tema. 

Ønske om mer informasjon
Til tross for variasjon mellom de ulike områdene, var 
et annet tema som alle de samarbeidende tjenestene 
trakk frem, mer og bedre informasjonsutveksling. 

Samarbeidende tjenester ønsker tverrfaglig utveksling 
av informasjon. Til tross for at barneverntjenesten har 
hatt fokus på at taushetsplikten ikke skal være til 
hinder for informasjonsdeling, opplever 
samarbeidende tjenester at denne benyttes i for stor 
grad, og at det er til hinder for barnets beste. Dette 
gjelder spesielt nyansatte, og tolkes som frykt for å 
gjøre feil. 

Andre trekker frem at foreldre sjelden avstår fra å 
oppgi samtykke. Ved å ha kjennskap til 
barneverntjenestens oppfølging kan de andre 
tjenesteområdene også arbeide mer treffsikkert. Det 
er fordelaktig å kunne ta direkte kontakt med 
saksbehandler i en sak.

Enkelte opplever at barneverntjenesten undervurderer 
skole/barnehage ved at det ikke innhentes mer 
informasjon/ opplysninger. De presiserer at barn er 
symptombærere, og at barneverntjenesten ikke er 
fleksible nok, men har ensidig fokus på prosessen.

Behov og ønske om personlige relasjoner
Personlige relasjoner og ønske om å ha én fast  
kontaktperson tillegges stor betydning av de 
samarbeidende tjenestene. Skoler og barnehager i noen 
områder/kommuner har en fast kontaktperson per i dag 
og er svært godt fornøyde med det. Andre kunne ønske 
de hadde det. Det handler om at terskelen for å ta 
kontakt er lavere, om at en kjenner hverandre og 
raskere kommer til gode løsninger sammen. 

Ønsket om faste kontaktperson er spesielt fremtredende 
ute på områdene, og særlig i de områdene hvor det er 
høy turnover. Det pekes på at man får ulike svar 
avhengig av hvem man kommer i kontakt med og dette 
er et frustrasjonsmoment for flere.

Samarbeidende tjenester opplever det som hemmende 
for samarbeidet at det er så hyppige utskiftninger i 
personalet i barneverntjenesten. 

Selv om det ved flere av områdene er lagt til rette for 
uformell mingling, blant annet med felles kantine, er 
tilbakemeldingene fra flere at dette ikke forekommer i 
praksis. De uformelle arenaene som finnes bør utnyttes 
i større grad, kanskje ved at det bare er én kaffestasjon 
eller felles lunsj? Slike uformelle arenaer kan bidra til å 
skape personlige relasjoner, som i neste omgang kan 
bidra til at det blir enklere å ta kontakt for å finne gode 
løsninger sammen.

Viktige områder hvor det er forbedringspotensial med hensyn 
til å fremme et godt samarbeid
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Variabel “tro på systemet”
Det har over flere år vært økt fokus 
på tidlig innsats og forebygging i 
barneverntjenesten. 

Videre er det til dels store forskjeller 
mellom skoler/barnehager i antallet 
bekymringsmeldinger de sender. 
Det påpekes at dette både er 
kulturelt betinget, men også 
skyldes tidligere dårlige erfaringer i 
møte med barneverntjenesten. 
Flere har hatt så dårlige erfaringer 
at de er redde for å gjøre vondt 
verre. 

BTI-modellen er i ferd med eller 
skal rulles ut i de kommunene som 
inngår i barneverntjenesten. 
Samarbeidende tjenester håper at 
BTI skal bidra til å tydeliggjøre 
ansvarsforholdene og 
grensegangen mellom tjenestene.

Familiens hus
Modellen med Familiens Hus praktiseres 
ulikt i de ulike områdene og har generelt 
sett ikke realisert målsettingene. Flere 
trekker frem at de har stor tro på modellen, 
men at det må en felles kultur til for å få til 
reelt samarbeid på tvers, ikke bare et 
felles hus. Dessuten er barneverntjenesten 
så presset på tid at for eksempel felles 
lunsj med andre tjenester ikke blir 
prioritert. I Vest er det et tilsynelatende tett 
og velfungerende samarbeid ved 
Familiens hus. Her er alle tjenestene 
samlet i en etasje, og har felles lunsjrom 
og andre uformelle møtearenaer som 
legger til rette for å bli kjent med 
hverandre. Det kan være hensiktsmessig å 
undersøke nærmere hva som ligger til 
grunn for at det fungerer bedre her enn 
andre steder og ta lærdom av det. 
Samlokaliseringen og fysisk nærhet 
mellom tjenestene senker terskelen for 
samhandling, men samarbeidet er også 
kulturelt betinget. 

Komme i posisjon til å hjelpe
Flere av de samarbeidende tjenestene 
er opptatt av relasjonen til familiene. Av 
hensyn til familiene og de ulike 
tjenestenes tro på hva som nytter 
forekommer det at bekymring ikke blir 
meldt. Familiesentrene trekker blant 
annet frem at de i mange tilfeller “vet” at 
de blir satt til å utøve tiltaket. For å 
unngå risikoen for å skade relasjonen til 
familiene hender det da at de ikke 
melder. 

I tillegg trekkes det frem at det må 
jobbes med omdømmet til barnevernet.

Viktige områder hvor det er forbedringspotensial med hensyn 
til å fremme et godt samarbeid
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Tilgjengelighet
Et område som flere trekker frem, 
er at det er krevende for andre 
tjenester å kalle inn 
barneverntjenesten til møter fordi 
de ikke har felles kalender. 

Inntrykket som flertallet av de 
samarbeidende tjenestene sitter 
med er at barneverntjenesten er 
presset på tid og kapasitet og er 
vanskelige å få tak i. Enkelte 
forsøker å unngå å belaste de 
ansatte i barneverntjenesten fordi 
de vet at de er presset.



● Barneverntjenesten er samlokalisert med andre tjenester på Helsehuset i 
Lillesand sentrum

● Lillesand kommune har de siste årene hatt fokus på å heve kompetansen i de 
universelle tjenestene på å avdekke bekymring for et barn, for eksempel 
gjennom prosjektet “si det til noen” og “Voldsuka” og HBS

● Kommunen har opprettet flere lavterskel tilbud, som 
Foreldreveiledningsprogram, COS-P, “Trygge foreldre” og andre universelle 
tiltak.

● Kommunen har etablert Brobyggergruppa, etnkonsultasjonsteam som drar ut 
på skolene - ulike team som en kan spørre på et tidlig stadie

● Kommunen har startet på implementering av BTI-modellen, og forventer at 
denne samarbeidsformen kan bidra til at flere saker kan løses på lavere nivå 
fremover. 

● Skolene har fått helsesykepleier, fysioterapeut og familieterapeut og kan nå 
starte arbeid med familiers som strever tidligere. 

● Samarbeidende tjenester melder flere saker til familiesenteret enn før, som 
deretter vurderer behov for å koble på barneverntjenesten. Det generer flere 
saker. 

● Samarbeidende tjenester savner at barneverntjenesten er tettere koblet på 
prosessene som foregår i kommunen, slik som BTI mv, 

● Barneverntjenesten s informasjonsarbeid ved skolene har blitt opplevd som 
verdifullt, og gir anledning til god dialog og forventningsavklaring 

● Flere samarbeidspartnere har opplevd å ha hatt gode møter i samarbeid, 
etter  å ha sendt bekymringsmelding.

● Flere har erfaring med at barneverntjenesten er presset på tid og 
vanskelig å få tak i

● Alle barnehager og skoler skal ha en kontaktperson, og opplever det 
som viktig å skape en relasjon for å kunne drøfte saker om veien 
videre. Tjenester som ikke har fast kontaktperson, har opplevd å få 
forskjellig svar avhengig av hvem som er på jobb, og kunne ønske en 
fast person å ringe og drøfte med.

● Lokalbarnevernet oppleves å sitte langt unna barnevernledelsen
● Samarbeidspartnere har en del negative erfaringer med tiltaksarbeidet

○ De opplever at muligheten for å være fleksibel i hvilke tiltak som 
settes inn er innsnevret etter sammenslåingen, hvor kommunen 
tidligere kjøpte tiltak fra private/idelle aktører og Bufetat

○ De opplever at barneverntjenesten er for dårlige på å sette inn 
og definere gode tiltak, og ønsker økt fokus på evaluering

○ Opplever ulik oppfølging mellom kontaktpersonene, og ønsker 
mer systematikk i oppfølgingen av saker som er meldt

○ Ser behov for flere kompenserende tiltak til foreldre som ikke er 
istand til å ta imot veiledning, og ser behov for mer tverrfaglige 
tilbud

○ Opplever også at barneverntjenesten ikke følger familiene i så 
lang tid som det er behov for, for å få til endring. 

○ Opplever at barneverntjenesten har mulighet til å sette inn flere 
tiltak til ungdom i Kristiansand

● Kristiansandsmodellen i voldssaker fungerer godt. 

Momenter fra Lillesand kommune
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• Barneverntjenesten har en fast dag hvor fast kontaktperson er fysisk 
tilstede i kommunen, ved Ressurssenteret. Denne dagen benyttes også til 
å besøke skoler. En periode ble dette nedprioritert på grunn av kapasitet, 
men nå er det gjenopptatt, og det setter samarbeidende tjenester pris på.

• Skolene og barnehagene har en fast kontaktperson i barneverntjenesten. 
De opplever at terskelen for samarbeid for å ta kontakt er senket.

• Kommunen har flere samarbeidsarenaer hvor barneverntjenesten deltar 
fast eller ved innkalling

– Tverrfaglig råd, hvor avdelingsleder for Avdeling Lillesand/Birkenes 
er med som fast representant i drøftinger, for å sikre at barnevernet 
skal komme inn på et tidlig tidspunkt. 

– Ressursteam ved skolene, som består av PPT, sosiallærer og 
spes-ped koordinator, hvor barneverntjenesten kan inviteres inn.

– SLT møter en gang per måned, der barneverntjenesten er fast 
deltaker

• Barneverntjenesten har vært med på informasjonsrunder i barnehager og 
skoler sammen med ressurssenteret 

• Det har ikke vært noe fast møtepunkt mellom helsestasjonen og 
barneverntjenesten. Tjenestene opplevde å ikke vite nok om hverandre, 
og har fra 2019 startet opp samarbeidsmøter fire ganger i året.

• Enkelte representanter fra samarbeidende tjenester peker på at 
avstanden mellom barneverntjenesten og andre tjenester oppleves større 
nå enn tidligere, og at lang reisevei kan være til hinder for å møte opp 
utenom faste avtaler 

• Overordnet er inntrykket at barneverntjenesten er mer delaktig i flere 
prosesser i Lillesand enn i Birkenes.

● Birkenes kommune har flere tiltak på universelt og selektert nivå: 
COS-veiledning.

● Kommunen har vært tidlig ute med å utarbeide voldsveileder og er i ferd 
med å lage handlingsplan for vold i nære relasjoner + 
sinnemestring/voldsutøver

● De har utarbeidet en veileder til alle innbyggere: “Bryr du deg” med 
informasjon om hvor man kan henvende seg ved bekymring for et barn

● Birkenes kommune er, sammen med Lillesand, en del av det store 
folkehelseprogrammet Helsefremmende Barnehage og Skole (HBS), hvor 
mange instanser er sentrale i oppfølgingen av barn -

● Samarbeidende tjenester opplever at det er høyere terskel for å få tiltak 
enn før. 

○ Avdeling Lillesand/Birkenes oppleves å ikke ha kapasitet til råd 
og veiledning i sakene. Dersom det ikke går til tiltaksteamet, 
opplever andre tjenester å bli bedt om å ta sakene selv, og at 
tiltaket blir helsestasjon eller familiesenter. Dette oppleves 
problematisk fordi relasjonen og tilliten med familien settes på 
prøve. 

○ De opplever at det er for høye trinn i tiltaksvifta, uten at 
kommunens egne tjenester er bygd opp tilsvarende. De ser 
behov for flere tjenester, slik at det blir mindre gap mellom hva 
kommunen selv kan tilby og hva barneverntjenesten kan tilby.

● Det er noe ulik erfaring med informasjonsflyten, men de fleste opplever at 
den har blitt bedre, både i undersøkelsesfase og tiltak. De setter pris på at 
de får vite at familien ikke har ønsket hjelp, men at barneverntjenesten har 
anbefalt det for å få en bekreftelse av at det var grunn til bekymring. Det 
bidrar til at man får tro på at det nytter å melde i nye/andre tilfeller. 

Momenter fra Birkenes kommune
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Momenter fra Søgne kommune
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• Samarbeid om barn og unge har sterk forankring i kommunens ledelse
• Opplever at avdelingsleder i Avdeling Søgne/Songdalen er tilgjengelig og 

opptatt av samarbeid
• Samarbeidende tjenester opplever at de kan henvende seg til 

kontaktpersonen i barneverntjenesten
• Samarbeidende tjenester opplever generelt at barneverntjenesten er mer 

åpen og gir mer informasjon enn tidligere, og at kontaktpersonene 
forholder seg mindre strengt til taushetsplikten. Dette oppleves imidlertid å 
være personavhengig. 

• Kommunen har Tverrfaglige team som arena for anonym drøfting av 
saker. Det er ett team for barnehage, ett team for barneskoler og ett team 
for ungdomsskoler, på tvers av enheter, med møte- og deltakerplikt

• Det pekes på at det er store forskjeller mellom barnehagene når det 
gjelder å melde. Det å ha kjennskap til barnevernet og tidligere positive 
erfaringer er med på å senke terskelen.

• Kommunen har satset på flere lavterskel tjenester, som
– Miljøterapeuter ved skolene
– Livsmestringsplan - livsmestring inn i skolen
– Kvalitetsarbeid i skolene

• Tett samarbeid mellom jordmødre og barneverntjenesten, som del av 
Livsmestringsplan

• Samarbeidende tjenester har erfart at innvandrerfamilier er redde for 
barneverntjenesten

• Barnehager oppgir at barneverntjenesten er oftere tilstede i barnehagen 
enn før og at de har mye tettere dialog. De drar nytte av kompetansen i 
sped- og småbarnsteamet

• Barnehagene har Kvello en uke hver høst hvor barneverntjenesten og 
andre tjenester observerer barn i barnehagene, for å komme tidlig inn i de 
sakene hvor det er behov for ekstra innsats

• Skolene opplever det som positivt at barneverntjenesten reiser ut til skoler 
og informerer ansatte og elever på 3. Og 8. Trinn

• Har startet på implementering av BTI modellen
• I meldingsfase har samarbeidende tjenester gode erfaringer med å 

kontakte barnevernvakta og diskutere anonymt
• Opplever at tiltakene som settes inn er riktigere nå enn før, fordi man har 

hatt bedre dialog i forkant
• Skolene ønsker tettere samarbeid med barneverntjenesten, som feks 

observasjon i klasserommet, for å få til et best mulig samarbeid mellom 
skolen og familien

• I enkelte saker har samarbeidende tjenester meldt fra, saken henlegges, 
melder på nytt, og det har gått for lang tid før titak settes inn. Ser dette i 
sammenheng med at tiltakene må være frivillige fra foreldrenes side. 
Noen opplever dette som systemsvikt i barnevern-Norge.

• Enkelte peker også på at tiltakene som kan settes inn ikke er tunge nok, 
ikke mer av det man allerede har prøvd ut (som COS-veiledning)

• Opplever at terskelen for å få tiltak blir høyere jo eldre barn/ungdom blir
• Samarbeidende tjenester ser behov for en mer helhetlig tiltaksvifte hvor 

det er tydelig hvilke typer tiltak som kan settes inn av ulike tjenester
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Momenter fra Songdalen kommune
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• Barneverntjenesten i Søgne/Songdalen har hatt utfordringer med 
sykemeldinger og turnover etter sammenslåingen. Samarbeidende 
tjenester har opplevd at arbeidet med familiene kan “smuldre bort” i skifte 
av kontaktpersoner.

• Kommunalsjef har hatt faste møter med avdelingsleder for 
barneverntjenesten (omkring en gang per måned) fra sammenslåingen og 
frem til høsten 2018

• Opplever en økning på forebyggende tiltak sammenlignet med tidligere
• Avdelingsleder i barneverntjenesten trekkes frem som en pådriver for godt 

samarbeid på tvers av tjenestene
• Songdalen kommune opplever å ha fått til et godt Familiens hus

– Gjennomfører COS-kurs sammen med barneverntjenesten
– Familiesenteret opplevde i flere tilfeller at saker som ble meldt til 

barneverntjenesten, og undersøkes, at vedtaket blir oppfølging fra 
familiesenteret

– 80 % av sakene i familiesenteret hadde vært innom 
barneverntjenesten

– For å unngå dette er det etablert et felles inntaksteam, hvor 
barneverntjenesten og PP-tjenesten møter på Familiens hus hvor 
man kan drøfte familiers behov anonymt.

– Samlokalisering mellom barneverntjenesten og Familiens hus 
trekkes frem som viktig, sammen med god relasjon mellom 
avdelingsledere og faste treffpunkter

•

• Har etablert en praksis med å be om samtykke fra foreldre med en gang, 
for å kunne dele informasjon med andre tjenester

• Samarbeidende tjenester etterlyser mer kreativitet og helhet i tiltakene. De 
savner også at barneverntjenesten kan tilby egne tiltak lokalt i saker som 
ikke er tunge nok for den sentraliserte tiltaksavdelingen

• Peker også på at kontaktpersonenes unge alder kan være en utfordring i 
møte med eldre foreldre mtp på å oppnå legitimitet til å hjelpe

• Opplever at det tar så lang tid fra en sak meldes til barneverntjenesten, 
undersøkes og tiltak kommer i gang at man risikerer å miste den 
relasjonen man har bygget opp for å komme i posisjon til å hjelpe

• Skal innføre BTI i Nye Kristiansand
• Kommunen har flere faste møtearenaer i enkeltsaker, hvor 

barneverntjenesten er fast deltaker
– Både barnehager og skoler har faste Tverrfaglig team (TFT) møter, 

hvor barneverntjenesten deltar i anonym drøfting av saker.
– Ansvarsgrupper, for barn med sammensatte og langvarige behov
– Kjernegrupper, hvor politiet deltar

• Skoler og barnehager har i enkelte tilfeller ventet lenge med å koble på 
andre tjenester, og melde bekymring til barneverntjenesten

• Samarbeidende tjenester har merket at kontaktpersonene oftere enn 
tidligere tar kontakt med den som melder før de går i gang med 
undersøkelsen, og setter pris på det

• Mindre rigid tolkning av taushetsplikten sammenlignet med tidligere
• Barnehagene opplever å ha et veldig godt samarbeid med Familiens hus, 

som igjen er gode til å koble på barneverntjenesten ved behov
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Momenter fra Kristiansand kommune: 0 - 15 år
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• Tverrfaglig samarbeid oppleves å være godt forankret i toppledelsen i 
kommunen. 

• Kommunen har hatt flere satsingsområder, slik som Kvello, Ta opp uro, 
Kroppen er min og Flik. 

• Kristiansand kommune har fire Familiens Hus, hvor barneverntjenesten 
også er lokalisert. Flere har pekt på at oppstartssamlingen i Farsund var 
god, men at kommunen har hatt utfordringer med å lykkes med modellen. 
Mange peker på at det fungerer bedre i Vest enn i øvrige områder.

• Ved Familiens Hus er det etablert avklaringsmøter, hvor også 
barneverntjenesten deltar. Det at tjenestene ikke har mandat til å beslutte 
hva som skal gjøres, oppgis å være et hinder.

• Det ser ut til å være uavklarte forventninger mellom familiesentrene og 
barneverntjenesten om familiesentrene skal være utøvere av hjelpetiltak i 
barneverntjenesten (som COS veiledning). 

• Barneverntjenesten er inne på alle skoler og prater om god oppvekst og 
dens betydning i samarbeid med helse. Det gjør de i alle bydeler. 

• Samarbeidende tjenester opplever at det er stor utskiftning av 
saksbehandlere i barneverntjenesten, og opplever at det er krevende å få 
til god kontinuitet i arbeidet. Ved sykemeldinger opplever de også at det er 
utfordrende å få vite hvem som har overtatt ansvaret i saken.

• Flere har positive erfaringer med å ringe til Avdeling mottak, 
barnevernvakt og Alarmtelefonen for å drøfte en sak. De fleste benytter 
ikke ansatte ved sin lokale områdeavdeling til å drøfte bekymring.

•
–

• Flere peker på at det tar lang tid for å få hjelp fra barneverntjenesten, med 
bekymringsmelding, undersøkelse, og å få intensive tiltak fra 
tiltaksavdelingen. De ser behov for å kunne komme mye raskere inn med 
hjelp.

• Barnehager og skoler savner dialog med barneverntjenesten i 
undersøkelsesfasen, og ønsker å bli brukt som samarbeidspartnere i 
større grad. Som melder kom det også frem ønske om å bli tatt med i 
oppstartsmøte med familien oftere.

• Samarbeidende tjenester ønsker at barneverntjenesten skal bruke 
samtykke for å kunne dele informasjon, og at de får se Barnets plan.

• Flere samarbeidspartnere opplever at kontaktpersoner praktiserer 
taushetsplikten strengt og holder tilbake informasjon, som er til hinder for 
samarbeidet. Enkelte tolker dette som et uttrykk for utrygghet i rollen.

• Enkelte har også pekt på at det at barneverntjenesten loggfører samtaler 
med samarbeidende tjenester oppleves å være til hinder for uformell 
sparring.

• Samarbeidende tjenester opplever at det blir flere og flere høykonflikt 
familier, og ønsker tettere samarbeid med barneverntjenesten i tidlig fase.

• I forbindelse med ansvarsgruppemøter savner samarbeidende tjenester at 
barneverntjenesten tar mer ansvar for å kalle inn og lede møter.

• Flere peker på gode erfaringer med Kristiansandsmodellen i voldssaker.
• Kongsgård skolesenter har mye kompetanse på flyktninger og erfaringer 

med hvordan få til et godt samarbeid.
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• Kristiansand kommune har flere faste møtearenaer for tverrfaglig 
samhandling om ungdom:

– TOLU - tverrsektoriell operativ ledergruppe for ungdom
– Torsdagsmøtet - et møte i regi av politiet som barneverntjenesten 

(ungdom 16+) deltar i, om ungdom som har begått kriminelle 
handlinger

– Kjernegruppe, hvor politiet deltar.
– Ift utsatte ungdom er det faste møter

• Samarbeidende tjenester har opplevd en positiv endring i at 
barneverntjenesten gir mer informasjon i sakene, og ikke viser til 
taushetsplikt.

• Samarbeidende tjenester opplever at barneverntjenesten ikke er godt nok 
rigget til å arbeide godt forebyggende. I tillegg til det 
kriminalitetsforebyggende teamet ble det pekt på et behov for et uteteam 
som arbeider mer utadrettet med forebygging. 

• Ønsker en mer relasjonell barneverntjeneste, som har tid til å bli kjent med 
barna og ufarliggjøre det å ta imot hjelp.

• Samarbeidende tjenester ønsker også å i større grad bli brukt i arbeidet 
videre, men opplever en holdning om “herfra tar vi over”. Dette oppleves 
som personavhengig.

• Enkelte tjenester stiller spørsmål ved at barneverntjenesten henter lite 
opplysninger fra dem i undersøkelsesarbeid, for eksempel Service- og 
forvaltning, som blant annet forvalter botillbud.

• Samarbeidende tjenester opplever at ungdomsavdelingen i sentrum har 
mer fokus på å å skape en god relasjon med ungdommen for å komme i 
posisjon til å hjelpe enn andre områdeavdelinger.

• Samarbeidspartnerne peker på at ungdom i Kristiansand generelt har 
tilgang på flere tiltak som ungdom i de fire andre kommunene ikke har, 
som lavterskel “ungteam”, hasjavvenning, flere frivillige organisasjoner 
(Bl.a. KUP, Blåkors mm).

• Andre, lavterskel tjenester til ungdom får tilbakemeldinger fra ungdom at 
de har negative erfaringer med barneverntjenesten fra tidligere i livet

• Flere peker på at tiltakene som kommunen har ikke er godt nok egnet for 
å hjelpe ungdom med innvandrerbakgrunn.

• Samarbeidende tjenester ønsker at barneverntjenesten blir mer 
tilgjengelige for drøfting før en eventuell bekymringsmelding

– Ungdomslos trekkes frem som et godt eksempel
• Det pekes også på utfordringer i overgangen mellom barneverntjenesten 

og NAV med tanke på økonomisk sosialhjelp. Det ønskes tettere 
samarbeid i forkant, for å planlegge bedre.

• Flere peker også på utfordringer i oppfølgingen av ungdom som bor på 
institusjon i Kristiansand, men som følges opp av barneverntjenesten i 
andre kommuner.

Momenter fra Kristiansand: 16 år +
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Vi vil fremheve tre hovedfunn
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Ansatte opplever at organisasjonen har 
vært gjennom mange endringer de siste 
årene, og mange av disse har bidratt til 
forbedringer. Tjenesten preges imidlertid 
av en endringstretthet, og mange ansatte 
har pekt på at de ikke har noen klar 
oppfatning av organisasjonens strategiske 
retning. 

Ansatte opplever et høyt arbeidspress. 
Hele tjenesten preges av dette, men det er 
mest fremtredende på områdeavdelingene, 
og disse avdelingene har også utfordringer 
med sykemeldinger, turnover og begrenset 
erfaringsnivå. Kravene til aktivitet og 
dokumentasjon har økt de siste årene, slik 
at hver sak er vesentlig mer 
arbeidskrevende enn for få år tilbake.

Barneverntjenestens arbeid er ikke godt 
nok satt i sammenheng med kommunenes 
andre tjenester til barn og unge. Dette 
gjelder både grensesnittet mot tjenester 
ved Familiens hus (familiesentrene), og 
prosesser for å sette inn tverrfaglige, 
helhetlig tilbud til utsatte barn og familier.

Fremover er det behov for å bygge samhold i tjenesten og holde fast ved de etablerte 
målsettingene for tjenesten, og arbeide for å implementere disse målene på en god måte. 
Vi gir i våre anbefalinger en retning for hvordan barneverntjenesten kan arbeide videre med 
utviklingen av tjenesten.

Store omorganiseringer som den barneverntjenesten har vært gjennom er krevende for både ansatte, ledere og samarbeidspartnere. Vi oppfatter 
barneverntjenesten som en velfungerende organisasjon som i stor grad har lykkes med omorganiseringen og klart å skape en tjeneste som vil være godt 
rustet for fremtiden. Som i alle organisasjoner, finnes det utviklingsområder. De tre funnene som er løftet frem nedenfor peker på tre viktige momenter som 
står sterkt frem i evalueringen, og som ligger til grunn for våre anbefalinger. 
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Overordnet vurdering av måloppnåelse
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Barneverntjenesten har organisert seg på en 
måte som gjør at arbeidet med 
bekymringsmeldinger, tyngre endringstiltak, 
fosterhjem og barn på institusjon må sies å 
være av lik kvalitet uavhengig av hvor familiene 
bor. Når det gjelder arbeidet med 
undersøkelser og tiltak, som gjøres på 
områdene, pekes det på at kvaliteten i arbeidet 
har økt i Søgne og Songdalen etter 
sammenslåingen, på det som rapporteres til 
Fylkesmannen. Måten arbeidet er organisert 
på, åpner imidlertid for forskjeller mellom 
kommunene/områdene, og det er behov for 
mer samarbeid på tvers av områdene for å 
sikre lik kvalitet uavhengig av hvor familiene 
bor. 

Den totale kompetansen i 
barneverntjenesten er styrket, og på 
områder som endringstiltak, fosterhjem og 
institusjon må kvaliteten sies å være 
betydelig hevet. Også tilbudet med 
barnevernvakt har blitt bedre for de mindre 
kommunene. I arbeidet med undersøkelser 
og hjelpetiltak i hjemmet har 
barneverntjenesten også god oppfyllelse 
av lovkrav. 
Det er utfordringer med å være en 
tilgjengelig og stabil tjeneste for brukere, 
hovedsakelig fordi det er stadig bytte av 
kontaktpersoner på områdene.

Lik kvalitet uavhengig av hvor 
familiene bor

Styrke den totale kompetansen, 
sikre habilitet og rettssikkerhet å 

være en åpen, tilgjengelig og stabil 
tjeneste for brukere

Fokus på forebyggende arbeid og 
tidlig innsats i nær kontakt med 

andre instanser

Vi har tro på områdeorganiseringen og 
kommunenes satsing på Familiens Hus. Både 
barneverntjenestene og de fem kommunene er 
opptatt av tidlig innsats og tverrfaglig samhandling, 
og har tatt mange gode grep som har bidratt i 
positiv retning. Områdeorganiseringen legger til 
rette for at barneverntjenesten skal kunne jobbe 
sammen med andre tjenester for å komme tidlig 
inn i sakene. De fleste områder/kommuner har 
arenaer for drøfting av bekymring rundt et barn, 
hvor barneverntjenesten deltar, og opplever gode 
prosesser for å melde bekymring til barnevernet. 
Vi ser imidlertid at kommunene fortsatt har 
utfordringer med å få til et helhetlig, tverrfaglig 
tilbud til familiene, og barneverntjenesten 
oppfordres til å dele mer informasjon i sakene de 
er inne, slik at barnehagene/skolene og andre 
tjenesters innsats er samordnet med 
barneverntjenestens.
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Våre anbefalinger tar hensyn til koblingen mellom 
mål/strategi, organisering og organisasjonskultur
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Hvordan løser vi 
samfunnsoppdraget?

Hvordan skaper vi engasjement 
hos våre medarbeidere?

Hvordan skal vi drive 
virksomheten?

Mål og 
strategi

Organisering Kultur

Videreutviklingen av 
barneverntjenesten bør omfatte alle 
disse tre elementene.
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Målbilde

Barneverntjenesten fremstår per i dag ikke som én samlet tjeneste som 
arbeider i samme retning. Ansatte har uttrykt at de opplever at tjenesten har 
vært gjennom mange endringer, og at ledelsen stadig kaster seg på nye 
initiativ, uten at de ansatte opplever at det har sammenheng med langsiktige 
satsinger. Dette fører til forvirring og en opplevelse av mangel på 
forutsigbarhet. 

Vi vil anbefale at barneverntjenesten utarbeider et felles målbilde, med 
tydelige strategiske satsingsområder for utviklingen av tjenesten de neste par 
årene. Mål på samfunnsnivå og brukernivå er langt på vei gitt. Ved å utarbeide 
et felles målbilde, vil det bli tydelig for både ledere og ansatte hva tjenesten 
skal prioritere å utvikle når det gjelder de interne prosessene, medarbeider og 
organisasjon. 

Gjennom denne evalueringsprosessen har vi kartlagt en rekke vesentlige 
aspekter som bør vurderes å tas inn i målbildet. Det er imidlertid et poeng å  
involvere ansatte i utarbeidelsen, slik at de har forståelse for sammenhengen 
og hva som prioriteres. Dette kan gjøres i løpet av én heldagssamling. 
Involvering av ansatte vil også bidra til at eventuelle endringer som settes i 
gang er godt forankret med ansatte, noe som vil gjøre sannsynligheten for å 
realisere gevinster vesentlig høyere enn om ledelsen eller PwC staker ut 
kursen.

Verdiene vil ligge til grunn og være førende for hvordan tjenesten skal arbeide, 
som ledere, kolleger og ut mot brukere og samarbeidende tjenester.
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Forankre et felles målbilde med prioriterte satsingsområder for 
organisasjonsutvikling
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Organisasjonskultur
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Som en del av evalueringen har vi gjennomført steg 1) og steg 2) i prosessen til høyre. 
Resultatene har vist at organisasjonen har mange styrker å bygge videre på, men at det er 
kulturelle utfordringer som bør arbeides med. Gjennom evalueringen har vi lagt på vei også 
gjennomført steg 3), hvor de ansatte gjennom workshops har fått tatt stilling til hvilke verdier 
det blir viktig å få et sterkere fokus på fremover. Blant de mest fremtredende er:

● Anerkjennelse
● Åpenhet
● Kvalitet

Det er også noen fremtredende verdier som man bør forsøke å finne et hensiktsmessig nivå 
på, og det er å finne et balansert fokus på forsvarlighet/kontroll. 
Vi vil anbefale barneverntjenesten å gjennomføre steg 4, og sammen med ansatte definere 
hvilke handlinger som kan føre til at man etterlever de verdiene som bør styrkes i kulturen. 
For å få en kultur som kjennetegnes av de ønskede verdiene - hva må vi gjøre for å skape 
denne kulturen? Hvilke typer atferd krever det av ledere, mellom kolleger, ut mot brukere og 
samarbeidende tjenester? Ett av hovedfunnene i evalueringen er at avdelingene er seg selv 
nærmest, og i liten grad opplever fellesskap i hele tjenesten. Fokus på felles mål og felles 
verdier vil kunne virke samlende på tjenesten, forutsatt at de ansatte blir involvert i arbeidet.

Verdiene må også gjenspeiles i systemer og strukturer, for eksempel hva som måles. Det 
har kommet et tydelig signal om å ha større fokus på kvaliteten i arbeidet, definert som 
effekt i form av å bidra til endring i familiene. Ledere må også være bevisst egne og 
ansattes verdier, i måten de utøver ledelse på.

Skap en organisasjonskultur som støtter opp om de ansattes iboende engasjement 
og samarbeidskultur i hele tjenesten og opp mot samarbeidspartnere
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Organisasjonskultur

Ledelsen av barneverntjenesten bør finne en form for samhandling som sørger for en 
samlet og enhetlig ledelse. Dagens organisering av ledelsen, med to ledergrupper, 
innebærer en risiko for at lederne ikke i tilstrekkelig grad er samsnakket og 
kommuniserer enhetlig utad. Ansatte har også gitt uttrykk for at de ønsker en mer åpen 
ledelse.

I den videre utviklingen av ledergruppen bør forskningen som er gjort av Henning Bang 
på effektive ledergrupper tas inn (figur til venstre). 
Bangs forskning viser tydelig at med hensyn til størrelse, var det klokt å redusere den 
tidligere, store ledergruppen. 

Dersom tjenesten fortsetter med to ledergrupper, er det avgjørende å definere hva som 
skal være de to ledergruppenes funksjon/formål, og hvilke typer saker de skal arbeide 
med. Det bør også legges opp til en struktur for informasjonsflyt mellom disse 
gruppene, for å sørge for at gruppene har innsikt i og forståelse for hva som arbeides 
med i den andre gruppen. Dersom det skal tas beslutninger som påvirker ledere i den 
andre gruppen, eller deres ansatte, bør det være involverende prosesser.

De to ledergruppene bør også sørge for at de har jevnlige samlinger hvor hele 
ledergruppen møtes for strategiske diskusjoner knyttet til det felles målbildet. 
Lederutvikling bør være et prioritert satsingsområde. 

Gjennom prosessen med å definere verdiene, vil det også bli tydelig for lederne hvilke 
typer atferd som vil bidra til å utløse de ansattes engasjement.
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Barneverntjenesten bør fokusere på å utvikle en samlet ledelse

Kilde: Bang & Midelfart, 2012
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Organisering

53

Kilde: https://uit.no/Content/260981/RKBU_FamHus_Elekt_.pdf

Det påbegynte arbeidet med å etablere Familiens Hus i ulike deler av Nye Kristiansand kommune, 
samt Lillesand og Birkenes, bør videreutvikles. Formålet med Familiens Hus er å samordne 
kommunens tjenester slik at de gir foreldre og barn et helhetlig tilbud i deres nærmiljø. 

Per i dag fungerer Familiens Hus svært ulike i de ulike områdene/kommunene, og det varierer hvilke 
tjenester som tilbys. Kommunene i regionen bør i større grad “strømlinjeforme” disse. Det er 
gjennomført grundige utredninger fra nasjonalt hold om hvordan Familiens Hus bør rigges for å lykkes. 
Lokalt kan være hensiktsmessig å se nærmere på hvordan Vest og Søgne/Songdalen arbeider, for å 
få mer dybdeforståelse for hva som ligger til grunn for at det fungerer bedre her enn andre steder og ta 
lærdom av det. I nasjonal sammenheng kan det være aktuelt å se til andre kommuner, for eksempel 
Røyken kommune (Nye Asker), som er kjent for Røykenhuset.

Kommunen bør videre utarbeide en helhetlig tiltaksvifte, bestående av forebyggende tiltak på 
universelt, selektert og indisert nivå: hvilke tjenester skal tilbys av de ulike tjenestene, rettet mot hvilke 
målgrupper? Hvem er de utsatte målgruppene, og har vi gode tiltak rettet mot alle? Det gjøres mye 
godt arbeid i de ulike områdene/kommunene, men det er ikke enhetlige satsingsområder. 
Helsestasjonen, familiesenteret har mye kompetanse om sped- og småbarn, og det er potensiale for å 
ivareta et godt fagmiljø til denne målgruppen i samarbeid med disse aktørene tjenestene

På lengre sikt kan det være aktuelt å vurdere en ny omorganisering av funksjonene i 
barneverntjenesten. Blant annet kan man vurdere muligheten for et felles inntaksteam i Familiens Hus, 
hvor blant annet bekymringer til barneverntjenesten og henvisninger til PP-tjeneste, familiesenter og 
andre tjenester kunne vurderes av et tverrfaglig team. Nye Lindesnes kommune vurderer en slik 
modell i sitt Familiens Hus. På sikt kan det også være aktuelt å se på om det på bruken av 
Tiltaksavdelingen og ressursene i Avdeling Ungdom 16+, i sammenheng med familiesentrene. 

Kristiansand kommune bør videreutvikle Familiens Hus og utarbeide en helhetlig 
tiltaksvifte med tjenester på universelt, selektert og indisert nivå

https://uit.no/Content/260981/RKBU_FamHus_Elekt_.pdf
https://uit.no/Content/260981/RKBU_FamHus_Elekt_.pdf
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Organisering

Effektivitet i arbeidsprosesser
Vi kan ikke anbefale å tilføre ytterligere ressurser til 
barneverntjenesten før man har gjort en grundig 
kartlegging av potensialet for effektivisering av arbeidet i 
deler av barneverntjenesten. 

I første omgang bør arbeidet på områdene ses nærmere 
på. Både undersøkelsesarbeidet, for å identifisere 
eventuelle muligheter for effektivisering av arbeidet, når 
det gjelder planlegging, dokumentering mv. Også 
tiltaksarbeidet ved områdene bør ses på, herunder 
planlegging av oppfølgingen, dokumentasjon, samt 
grensesnittet mot tiltaksavdelingen og familiesentrene. Til 
dette kan blant annet kompetanse innen Lean-metodikk 
benyttes. 

Dette bør være et initiativ som går på tvers av alle 
avdelingene som arbeider med undersøkelser og tiltak, 
slik at de i tillegg til å identifisere effektiviseringspotensial, 
får gevinsten av å bidra til mer lik praksis og større 
kjennskap til hverandre. På sikt kan dette øke 
fellesskapsfølelsen og positiviteten av å bidra inn i andre 
avdelinger ved beredskapsplan.
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Sykefravær
En av hovedårsakene til den opplevde 
ressursmangelen i enkelte avdelinger, og 
særlig i noen av områdeavdelingene, er 
knyttet til sykefravær, med påfølgende 
vikarbruk eller beredskap fra andre områder. 
Dette er krevende både for andre ansatte, 
som må ta en større del av arbeidet, og for 
ledere, som må rekruttere og følge opp 
vikarer. Det merkes også blant 
samarbeidende tjenester at tjenesten har stor 
utskiftning blant kontaktpersoner. 

Gjennom evalueringen kommer det frem at 
deler av sykefraværet kan skyldes høyt 
arbeidspress og krevende saker. Det bør 
undersøkes nærmere hva sykefraværet 
skyldes, og gjøre vurderinger av hvordan dette 
kan forebygges best mulig. Er det behov for 
mer veiledning knyttet til de emosjonelle 
sidene ved arbeidet? Er det behov for mer 
støtte i arbeidet, og sette sammen 1er og 2er 
mer systematisk iht behov og erfaringsnivå? 

Turnover
Flere av områdene har også hatt en del turnover de siste 
årene. Det er ikke uvanlig i endringsprosesser, men gjennom 
evalueringen fremkommer det som at en del av de som 
slutter, slutter på grunn av at det er en jobb som er krevende 
å stå i over lang tid. 

Et moment som kom frem er at enkelte går på kompromiss 
med egne verdier, blant annet at de opplever å ikke ha 
ressurser til å gjøre en god nok jobb. Dette kan føre til en 
følelse av utilstrekkelighet og føre til stress. Mange peker 
også på at de står i tøffe saker, som kan være emosjonelt 
belastende. En annen faktor er at medarbeidere jobber lange 
arbeidsdager uten å oppleve at de får tilstrekkelig igjen for 
det økonomisk eller i form av andre goder, som også kan 
virke demotiverende.

Trivsel, både fysisk og emosjonelt, er viktig for å bevare de 
ansatte. Fremover blir det viktig at lederne retter fokus mot 
forhold de ansatte sier er viktige for dem, som forståelse og 
synlighet fra toppledelse, feiring og anerkjennelse av de 
seirene som føles “riktige” (kvalitet vs kvantitet), 
framsnakking og omdømmebygging av BVT.

Et vesentlig forhold ved organisasjonskulturen, som ikke kan løses ved å fokusere på ny adferd, er hvor preget barneverntjenesten er av den utfordrende 
ressurssituasjonen. Gjennom evalueringen har vi fått pekepinner på hva dette dreier seg om, og vi ser behov for grundigere prosesser på dette området.

Barnevernet bør arbeidet målrettet med å forbedre ressurssituasjonen. Tiltak bør 
fokusere på økt effektivitet i arbeidsprosesser og redusere sykefravær og turnover
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Vi vil ikke anbefale omorgansieringer på kort sikt, men barneverntjenesten kan 
gjøre mindre organisatoriske grep. Før man velger hva som er gode tiltak, bør det 
ses i sammenheng med målbildet (første anbefaling).

Etablere likere organisering av områdene, for eksempel like aldersinndelte team: 0 - 5 år, 6 - 15 år og 16 +.

Etablere nettverk på tvers av områder for å jobbe likere mot barn i de ulike aldersgruppene, tilsvarende det nylig 
oppstartede Ungdomsnettverket. 

Bevisst bruk av 2ere i saker: Sette på 2ere som har mer erfaring enn 1eren. Vurdere muligheten for å bruke 
tiltaksavdelingen, helsestasjon eller familiesenter som 2er.

Spesifisere hvilke typer hjelpetiltak/verktøy og kompetanse som kontaktpersonene på områdene bør ha, og sørge for 
lik praksis. Tiltaksavdelingen kan bistå med kompetanseheving.

Mer systematisk bruk av veiledning fra psykolog i stab/tiltak, med fokus på å håndtere emosjonelle utfordringer ved å 
stå i en krevende jobb.

Etablere et årshjul for tjenestens møter og felles samlinger, med fokus på erfaringsutveksling og å bygge samhold.

1

2

3

4

5

6
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● Evaluere om 
ønsket 
kulturendring er 
oppnådd

År 1 År 2 År 3-5

Prognoser for 
lagerstyring

Visjon

1.
Fe

lle
s 

m
ål

bi
ld

e

I dag

2. Organisasjonskultur og ledelse 3. Organisering

● Evaluere 
måloppnåelse

● Revidere målbildet

● Bygge felles kultur og samhold i 
hele tjenesten

● Prioritere verdier å utvikle og knytte 
handlinger til disse

● Vurdere behovet for 
endringer i strukturer, 
insentivmodell mv

● Lederutvikling

● Se på grensesnittet til andre kommunale 
tjenester: hvordan bygge et godt Familiens Hus 
og gode tjenester på universelle og selektert nivå

● Forbedring av ressurssituasjonen: kartlegge 
arbeidsprosesser, redusere sykefravær og 
turnover

● Mindre organisatoriske forbedringer

Vurder  
organisering på 
nytt

● Utarbeide et felles 
målbilde for tjenesten

● Sette de prioritere 
satsingsområdene inn i 
dette målbildet

● Definere prosjekter 
innrettet mot strategiske 
satsingsområder

● Tydeliggjøre terskelen inn i 
barneverntjenesten

● Kobling mot BTI modellen
● Utarbeide en helhetlig 

tiltaksvifte

● Gjennomføre arbeid mot 
strategiske 
satsingsområder



Tall fra ASSS og 
KommunemonitorVedlegg
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ASSS-nettverket, som består av Norges ti største kommuner, har 
jevnlige sammenligninger av barneverntjenestene på ulike 
KOSTRA-indikatorer. I tabellen til venstre vises nøkkeltall for 
Kristiansand kommune for 2017, inkludert utvikling fra 2015 og 2016.

Disse tallene gjelder de kun for Kristiansand kommune og ikke de fire 
andre kommunene som er med i barneverntjenesten i 
Kristiansandsregionen, og gir derfor ikke gir et fullverdig bilde av 
barneverntjenesten i Kristiansandsregionen. 

Kilde: 
https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall
/

https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall/
https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall/
https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall/
https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall/
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Kilde: 
https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall
/

https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall/
https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall/
https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall/
https://www.ks.no/asss-hjem/asss/kristiansand/kristiansand-barnevern-nokkeltall/
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Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) har vurdert forhold ved kvaliteten i 
barneverntjenesten i alle Norges kommuner. 

I rangeringen (2018) får 17 prosent rødt lys, noe som betyr at de har betydelige og 
vedvarende avvik. 36 prosent får gult lys og har mindre omfattende avvik, mens  47 
prosent av kommunene har få eller ingen avvik og får grønt lys. 

Kristiansand kommune fikk grønt lys, noe som synliggjør at kommunen innfrir de 
lovpålagte kravene på de utvalgte områdene som blir målt.

Kommunene er målt på om de innfrir tre lovpålagte krav og hvor store 
avvikene er fra å oppfylle dem:

● Krav om uavhengig tilsyn av fosterhjem
● Krav om barnevernets egen oppfølging og kontroll av 

fosterhjem
● Brudd på tidsfristen i undersøkelsessaker

Kilde: 
https://www.bufdir.no/Global/Statistikk%20og%20analyse/Barnevern/Risikovurdering%20av%2
0barneverntjenester.pdf

https://www.bufdir.no/Global/Statistikk%20og%20analyse/Barnevern/Risikovurdering%20av%20barneverntjenester.pdf
https://www.bufdir.no/Global/Statistikk%20og%20analyse/Barnevern/Risikovurdering%20av%20barneverntjenester.pdf
https://www.bufdir.no/Global/Statistikk%20og%20analyse/Barnevern/Risikovurdering%20av%20barneverntjenester.pdf
https://www.bufdir.no/Global/Statistikk%20og%20analyse/Barnevern/Risikovurdering%20av%20barneverntjenester.pdf
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I kommunene som inngår i barneverntjenesten i 
Kristiansandsregionen har noe færre barn i alderen 
0 - 17 år tiltak i barneverntjenesten (4,0 %), 
sammenlignet med landsgjennomsnittet (4,3 %). 
Andelen er noe høyere i kommunene Songdalen 
(5,3 %) og Søgne (4,6 %), og lavest i Lillesand (2,9 
%).

I 2018 var det en noe høyere andel barn i 
Kristiansandsregionen som hadde undersøkelse i 
barneverntjenesten (5,3 %), sammenlignet med 
landsgjennomsnittet (4,8 %). Det var høyest andel 
barn med undersøkelse i Søgne (6,0 %) og 
Songdalen 5,6 %. 

I 2018 hadde Kristiansandsregionen omkring like 
stor andel barn som bor utenfor hjemmet (1,1 %) 
som i andre deler av landet (1,2 %). Innad i 
Kristiansandsregionen var andelen høyest i 
Birkenes (1,4 %) og lavest i Kristiansand (0,9 %).
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Av alle barn med tiltak, hadde 71,2 % hjelpetiltak i 
hjemmet. Dette er omtrent som på 
landsgjennomsnittet (71,2 %). Innad i 
Kristiansandsregionen, var andelen barn med 
hjelpetiltak lavest i Birkenes (60,0 %) og høyest i 
Songdalen (83,6 %). 

Kristiansandsregionen hadde i 2018 vesentlig flere 
barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk (26,6 
saker) enn landsgjennomsnittet. Vi har ikke 
innhentet utdypende informasjon om hva som ligger 
til grunn for tallene i øvrige kommuner, men tallene 
alene kan tyde på at barneverntjenesten i 
Kristiansand har mange saker i forhold til antallet 
ansatte.
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Kristiansandsregionen hadde færre fristbrudd i 
undersøkelsessaker i 2018 enn 
landsgjennomsnittet. Andelen fristbrudd var lavest i 
Kristiansand (2,05) og høyest i Birkenes (5,4 %).

Kristiansandsregionen har god oppfyllelse av 
lovkrav når det gjelder tilsyn i fosterhjem. Andelen 
tilsynskrav som ikke var oppfylt i 2018 (2,1 %) lå 
langt under landsgjennomsnittet (17 %).



PwC
Evaluering av barneverntjenesten i Kristiansandsregionen 2019

Barnevern kommunemonitor: Kvalitet

64

Andelen barn i hjelpetiltak som hadde tiltaksplan i 2018 
var høyere i Kristiansandsregionen (92,7 %) enn 
landsgjennomsnittet (ca 90 %). Kristiansand, Søgne og 
Songdalen har høyest andel barn med tiltaksplan, mens 
Birkenes er den kommunen som trekker ned 
gjennomsnittet.  

Andelen barn med hjelpetiltak i Kristiansandsregionen 
som hadde fått sin tiltaksplan evaluert (92,7 %)ligger også 
over landsgjennomsnittet (90 %).
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Antallet barn med akuttvedtak per 1000 barn i 
barnebefolkningen var lavere i Kristiansandsregionen enn 
i landet forøvrig. I kommunene Songdalen, Lillesand og 
Birkenes hadde ingen barn akuttvedtak i 2017, mens 
Søgne hadde to akuttvedtak og Kristiansand hadde ett.

Kristiansandsregionen har god oppfyllelse av lovkrav 
knyttet til oppfølging av fosterhjem, og har lavere 
brudd på lovkravet enn landsgjennomsnittet. Blant 
kommunene i Kristiansandsregionen, hadde Birkenes 
flere fosterhjem som ikke fikk oppfølging i tråd med 
lovkrav (5,9 %) enn de øvrige kommunene, som alle 
hadde 100 % oppfyllelse av dette kravet. 

Kristiansandsregionen har i gjennomsnitt 
lavere andel stillinger i barneverntjenesten 
med fagutdanning i forhold til målgruppen enn 
landsgjennomsnittet. Dette handler trolig om 
lavt antall årsverk og ikke om lav andel med 
fagutdanning.
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Kristiansandsregionen hadde i 2018 lavere utgifter til 
barnevern per barn i barnebefolkningen (0-17 år) (9703 kr 
per barn) enn landsgjennomsnittet (10 891 kr). Dette kan 
tyde på at barneverntjenesten er noe lavt prioritert i 
kommunene. Innad i Kristiansandsregionen bruker 
Lillesand kommune mest, mens Songdalen bruker minst. 

Når det gjelder utgifter til barn som får bistand fra 
barnevernet hadde Kristiansandsregionen noe lavere 
utgifter per barn (119 476 kr) i 2018 enn 
landsgjennomsnittet (134 246 kr). Innad i 
Kristiansandsregionen hadde Lillesand kommune høyest 
utgifter per barn i barnevernet, mens Songdalen hadde 
lavest utgifter per barn i barnevernet.
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Kristiansandsregionen hadde i 2018 noe høyere utgifter 
per barn som bor utenfor hjemmet (410 561 kr) enn 
landsgjennomsnittet (384 750 kr). Lillesand hadde høyest 
utgifter per barn som bor utenfor hjemmet, mens 
Songdalen hadde lavest utgifter.

Kristiansandsregionen hadde i 2918 betydelig lavere 
utgifter per barn som får tiltak i hjemmet (25 449 kr) enn 
landsgjennomsnittet (39 429 kr). Innad i 
Kristiansandsregionen hadde alle kommunene lavere 
utgifter enn landsgjennomsnittet, men kommunene 
Birkenes og Kristiansand hadde lavest utgifter. 
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Andelen av barnevernsutgiftene som går til saksbehandling i 2018 
lå i Kristiansandsregionen (28,1 %) noe under landsgjennomsnittet 
(30,6 %). Innad i Kristiansandsregionen bruker SOngdalen høyest 
andel av utgiftene til saksbehandling (362 %), mens Lillesand 
bruker minst (18,3 %). 

Andelen av kommunenes totale utgifter som kan brukes på 
barnevern i Kristiansandsregionen (4,3 %) lå noe høyere enn 
landsgjennomsnittet (3,8 %). Kristiansand ligger omtrent på 
landsgjennomsnittet (3,7 %), mens Lillesand ligger betydelig 
høyere enn landsgjennomsnittet (7,1 %).
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Kristiansandsregionen hadde i 2018 en noe 
høyere andel barn i barnebefolkningen (23,9 %) 
enn landsgjennomsnittet (21,5 %). 

Kristiansandsregionen hadde i 2017 en noe 
høyere andel barn som bor i lavinntektsfamilier 
(13,6 %) enn landsgjennomsnittet. 

Andelen enslige forsørgere med barn under 18 år 
var i 2017 omkring på landsgjennomsnittet i 
Kristiansandsregionen(18,5 %).. 
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Andelen i befolkningen med utdanning over 
grunnskole i Kristiansandsregionen var i 2017 
omkring på landsgjennomsnittet. 

Kristiansandsregionen hadde i 2017 høyere 
utgifter enn landsgjennomsnittet til forebygging, 
helsestasjon og skolehelsetjeneste i forhold til 
innbyggertallet enn landsgjennomsnittet. Dette 
kan tyde på at kommunene satser på forebygging 
og tidlig innsats. Noen kommuner har vesentlig 
høyere utgifter, slik som Søgne og Lillesand.

Andelen barn med bekymringsmelding i forhold til 
barnebefolkningen var i 2017 relativt lik som i 
resten av landet, på omkring 4,9 %. Songdalen 
kommune hadde høyest andel barn med 
bekymringsmelding (5,8 %).
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