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Hva betyr dette for 
Trondheim 
kommune? 



Konsekvenser for Trondheim kommune

Kommunen får et helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem

Lovfestet plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Samlet ansvar for valg og godkjenning av fosterhjem 

Lovkrav til årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret, der formålet er at den 
politiske ledelsen skal få god kunnskap om tilstanden i egen barneverntjeneste og 
kvaliteten i arbeidet som gjøres
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Konsekvenser for det statlige barnevernet (Bufetat)

Skal fortsatt ha ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem til kommunene

Skal fortsatt ha ansvar for institusjoner og akuttiltak 

Kan i særlige tilfeller tilby plass i spesialiserte fosterhjem

Kan tilby utredning av sped- og småbarn

Kan tilby spesialiserte hjelpetiltak der dette kan forhindre plassering utenfor hjemmet
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Økonomisk ansvar 
Bufetats betalingsansvar for kommunale fosterhjem (refusjonsordningen) opphører

Kommunene får økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet 

Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar gjennom en økning i 
rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøklene i 
inntektssystemet.

De konkrete egenandelene for statlige tiltak vil fastsettes i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022. 

4



Barnevernreformen

Gir kommunen bedre muligheter og 
sterkere insentiver til å prioritere 
forebyggende tilbud til barn 
og familier 

★ Trygghet, kjærlighet og forståelse 

★ Barnets rett til tiltak og beskyttelse

★ Barnets rett til medvirkning  

★ Bruk av familieråd

★ Plikt til å søke etter fosterhjem i 
barnets familie og nære nettverk

★ Samtaleprosess i tvangssakene
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Barn skal vokse opp sammen med sine 
foreldre, gå på sin hjemskole, delta på 
fritidsaktiviteter og være en del av sitt 
nærmiljø

★ Legge til rette for barnets 
medvirkning

★ Barn skal identifiseres tidlig 

★ Ingen barn skal flyttes til annet 
bosted fordi kommunen mangler 
gode nok tiltak 

★ Hasteflyttinger av barn skal i størst 
mulig grad unngås

★ Utvikling av familie og 
nettverkstiltak

Barnevernstrategien
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4 grunner til optimisme 
★ Vi har en tverrfaglig tjeneste med helhetlig ansvar for kommunale tjenester til 

barn, ungdom og familier (etablert 2004)

★ Vi hadde barnevernforsøket i Trondheim fra 2004 - 2008 som viste at 
kommunen både vil og kan håndtere et utvidet ansvar

★ Vi har en virksom barnevernsstrategi som er i tråd med målene og 
lovendringene som følger med reformen 

★ Vi har et bystyrevedtak om opptrapping og forsøk med normert bemanning  
som gjør oss i stand til å styrke 1 linja i barnevernet   
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Et styrket 
barnevern

…..i et sammenhengende BFT 
fokus på tette relasjoner til 

barnehage, skole og 
lokalsamfunn



Lerkendalshjelpa
Trondhjemshjelpa

 fra -9 mnd til 6 år



Hvordan bruke 
strategiske 

hovedgrep til å endre 
praksis?

FNs bærekraftsmål
Kommune 3.0/Relasjonell 
velferd
SteinSaksPapir
Folkehelse



… … …
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strukturer som er i tråd med overordnede 
strategier og framtidas behov

BFT og BHG = ett likeverdig lag , 
ikke et team med eksperter fra BFT som skal ut 
til...

Uten henvisning eller kartlegginger; 
hva barnet/familien mener de selv har behov for. 

Bygge ned unødvendige strukturer som tar 
ressurser fra direkte møter med folk



Stangehjelpa - psykisk helsetjenester:
(Startet som psykisk helsehjelp til barn og unge, er utvidet også til voksentjenestene.)

Tilgang til tjenestene i Stangehjelpa er ikke begrenset. Alle som tar kontakt med oss får hjelp. 
Fordi hjelpen vi gir utformes i et bruker- og mestringsperspektiv, med fokus på 
bedringsprosesser og resultat får vi ikke et problem med knappe ressurse... noe som har gjort 
at vi per i dag har et begrenset antall personer på vedtak.

Oslohjelpa

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/oslohj
elpa/#gref

Hva kan vi få til i Trondheim? 

https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/oslohjelpa/#gref
https://www.oslo.kommune.no/helse-og-omsorg/barn-ungdom-og-familie/barnevern-og-foreldreveiledning/oslohjelpa/#gref

