
Regjeringens barnevernsløft  
– til det beste for barn og unge 

Fremleggelse av statsbudsjettet 6. oktober 2011 

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken 
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Dette er barnevernsløftet: 

 

1. Ressursløft 

 

2. Ny organisering 

 

3. Ny prioritering 
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Barnevernet i kommunene 

• 50 000 barn og unge mottar hjelp fra barnevernet 

• Antallet stiger hvert år 

• Ikke tilsvarende vekst i antall ansatte 

• Tilsynet fra fylkesmennene avdekker svikt 

 

 Konsekvens: Ikke alle barn og unge får god nok 
hjelp 
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Ressursløft 2011 

• Regjeringen øremerket 240 mill kr 

• Har gitt 400 nye stillinger 

– Økning på 12 pst fra 2010-11 

• 52 mill kr til kompetanseheving 
blant de ansatte 

• Nasjonale kampanjer for å 
rekruttere flere fosterhjem 

• Toårig pilotprosjekt for direkte 
bosetting av enslig mindreårige 
asylsøkere 

 

 

 

Ill.foto: Colourbox 
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Ressursløft 2012 

• Satsingen i 2011 videreføres 

• En ytterligere øremerking på 50 mill kroner 

− 70 nye stillinger til barneverntjenester med størst 
behov 

− Etablere tilbud om videreutdanning i veiledet praksis 
for å kvalifisere erfarne ansatte til å gi veiledning til 
nye kollegaer 

 

Ill.foto: Colourbox 
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Veiledet førsteår i tjenesten. 

• Nyutdannede og nytilsatte i barnevernet forteller 
om en krevende overgang fra utdanning til 
yrkespraksis 

  

• Nyutdannede og nytilsatte trenger veiledning av 
kvalifiserte ansatte for å kunne håndtere flere av 
barnevernets krevende oppgaver 

 

• I 2012 etableres et videreutdanningstilbud på 
høgskole/universitetsnivå, slik at erfarne ansatte 
kan gi profesjonell veiledning til nyutdannede og 
nytilsatte 

 

• Ved full drift vil 175 erfarne barnevernansatte 
uteksamineres per år 
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Hvilke typer kommuner prioriteres i 2012 

• Små og sårbare barneverntjenester med 
færre enn fem fagårsverk, jf 
barnevernpanelets anbefalinger 

 

• Barneverntjenester med veldokumentert 
behov i 2011, men som likevel ikke 
nådde opp 

 

• Kommuner som vil styrke sine  

 tjenester gjennom interkommunalt 
samarbeid 
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Videre innsats 2012 

• Nasjonale rekrutteringskampanjer er iverksatt for å 
få flere til å bli fosterforeldre 
  

• Målet er at barn med vedtak om 
fosterhjemsplassering skal få et tilbud om 
fosterhjem innen 6 uker 
 

• Bedre beskyttelse og omsorg for barn utsatt for 
menneskehandel 

– 17 mill kroner til å dekke statlig regionalt 
barnevern/Oslo kommunes merutgifter for å lage et 
tilpasset tilbud 

– Lovendring slik at barn kan plasseres mot sin vilje i en 
begrenset periode på en tilpasset institusjon 
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Ny organisering 

2011 

• Evaluerer 
barnevernreformen av 
2004 

• Vurdere oppgave- og 
ansvarsfordelingen 
mellom stat og 
kommune 

• Målet er et bedre og 
mer likeverdig 
barneverntilbud i hele 
landet 

2012 

• Fremme en 
stortingsproposisjon 
med forslag til 
fremtidig organisering 
i inneværende 
stortingsperiode 

• Lovforslagene vil bli 
sendt på bred høring 
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Nye prioriteringer 

• Oppfølging av 
barnevernpanelets 
rapport 

 

• Offentlig utvalg som 
utreder det biologiske 
prinsippet i barnevernet 

 

 

Ill.foto: Colourbox 
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Flere enslige mindreårige bosettes 

• Det er bosatt 390 enslige mindreårige i 2011 

 

• Ved utgangen av august 2011 var det bosatt 101 
flere enslige mindreårige enn på samme tid i 2010, 
og 174 flere enn på samme tid i 2009 

 

• 175 enslige mindreårige har fått opphold og venter 
på å flytte til en kommune 

 

• Av de 175 er det 72 enslige mindreårige som ikke 
vet hvilken kommune de skal flytte til 
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Et barnevern til barnas beste 

Ill.foto: Colourbox 

 


