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AVTALE OM VIDEREUTVIKLING AV BARNEVERNET

KS og Regjeringen er gjennom konsultasjonsordningen enige om et mer systematisk
samarbeid om utvikling av barnevernet i kommunene. På dette grunnlag har KS og
Barne- og familiedepartementet inngått følgende avtale: Partene er enige om at familien
er den viktigste rammen om barns oppvekst og at foreldrene har hovedansvaret for sine
barn. Barnevernet skal i tråd med barnevernlovens formål sikre at utsatte barn og unge
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid og yte forebyggende innsats som kan bidra til
trygge oppvekstvilkår, hindre problemutvikling og unødige omsorgsovertakelser.
Hensynet til barnets beste skal være avgjørende i valg av tiltak.

Kommunene har hovedansvaret for utvikling av et godt lokalt barnevern. Lokal
handlefrihet i oppgaveløsningen er en forutsetning for et godt faglig tilbud til brukere i
barnevernet. Avtalen bygger på en styrket satsing på lokale løsninger og lokal
forankring av utviklingsarbeidet. For å møte fremtidige utfordringer og behov må
barnevernet utvikles videre slik at tjenestene blir mest mulig brukerrettet, effektive og
omstillingsdyktige.

Bakgrunnen for avtalen er flersidig og bygger på følgende elementer:

• Det har vært en vekst i antall barn og unge med tiltak i barnevernet. Dette har
også ført til økte kostnader både på statlig og kommunalt nivå

• Overføring av det fylkeskommunale barnevernet til staten og etablering av
Barne- ungdoms- og familieetaten stiller nye krav til både samarbeid mellom stat
og kommune og samordning av tiltakskjeden i barnevernet.

• KS arbeid med Effektiviseringsnettverkene har vært en vellykket arbeidsmåte
for å dokumentere resultatene i det lokale barnevernet, samt å få frem
eksempler på god praksis som kan stimulere til forbedringer i den enkelte
kommune.

• Kommunikasjonsstrategien for barnevernet "Et åpnere barnevern" er avhengig
av en aktiv dialog med kommunene for at formålet med strategien skal bli
oppfylt.

• Riksrevisjonen har avdekket mangler i barnevernet som omfatter forhold både
staten og kommunene har ansvar for å rette opp.

Side 1 av 3



Formålet med avtalen er å videreutvikle barnevernet i følgende retning:

• Kvalitetsforbedring og effektivisering av barnevernet
• Styrket rettssikkerhet for barn og unge i barnevernet
• Et åpnere barnevern
• Bedre samordning av tjenester og utvikling av et helhetlig tjenestetilbud for barn

og unge

• Styrking av barnevernets legitimitet blant brukere, samarbeidspartnere og i
samfunnet og befolkningen for øvrig.

• Styrke forebyggende innsats med et barnevern som gir hjelp til rett tid og bidrar
til trygge oppvekstvilkår og redusert problemutvikling. -- - -

Partene vil i fellesskap:

• Kartlegge årsakene til kostnadsøkningen i barnevernet og vurdere tiltak for å
gjøre barnevernet bedre og mer kostnadseffektivt på både statlig og kommunalt
nivå.

• Identifisere samhandlingsutfordringer mellom forvaltningsnivåene i
oppgaveløsningen, tiltak for å gi bedre tjenester for brukerne og bedre
ressursutnyttelse

• Samarbeide om FoU-tiltak knyttet til oppgaver beskrevet i denne avtalen.
• Legge til rette for faglig utvikling for å sikre kompetanse og kvalitet i

barnevernstjenesten - særlig i de minste kommunene.
• Arbeide for et større politisk engasjement rundt barnevernet i kommunene for å

styrke oppvekst- og familiepolitikken og forebyggende arbeid blant barn og
unge.

• Samarbeide om gjennomføring av kommunikasjonsstrategien "Et åpnere
barnevern"

• Legge til rette for at Effektiviseringsnettverkene videreføres som en sentral
arena for kvalitets- og effektiviseringsutvikling av det kommunale barnevernet

• Bidra til et hensiktsmessig regelverk for interkommunale samarbeidsløsninger

KS vil:

• Organisere lokalt forankret kvalitets- og omstillingsarbeid gjennom å videreføre
kommunale effektiviseringsnettverk.

• Sørge for informasjon og kunnskapsformidling til kommunene gjennom KS sitt
organisatoriske apparat, medlemskontakt og informasjonskanaler, herunder
arbeide for å styrke barnevernets legitimitet i det politiske - administrative
system i kommunene

• Hjelpe kommunene med å etablere gode opplæringstilbud, styrke arbeidet med
fagetikk, holdninger og yrkesutøvelse.
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Formidle verktøy og gode organisasjonsformer som kan styrke kommunenes
kompetanse som arbeidsgiver
Arbeide for økt forebyggende innsats innen gitte økonomiske rammer - som en
integrert del av det ordinære arbeidet for barn og unge i kommunene og
gjennom økt tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.

Barne- og familiedepartementet vil:

• Bidra til kompetanseheving i det kommunale barnevernet i kommunikasjon og
mediehåndtering, som en forutsetning for å nå målsettingen om et åpnere
barnevern.

• Finansiere forsknings- og utredningsarbeid i medhold av denne avtalen, drift av
effektiviseringsnettverk for barnevernet og videreutvikling av kvalitetsverktøy
for brukerdialog

• Arbeide for en større dreining av barne- og ungdomsvernet mot mer
forebyggende arbeid.

• Bidra til opplæring i arbeidet med kvalitetssikring og egenkontroll for å sikre at
barnevernets virksomhet er i samsvar med lov og regelverk,

Partene er enige om å arbeide innenfor de målene og på den måten som er skissert i
denne avtalen, foreløpig i 3 år frem til 2008. Arbeidet skal evalueres årlig av partene
som en del av konsultasjonsordningen mellom Regjeringen og KS. Dersom
samarbeidet og resultatene ikke blir vurdert som tilfredsstillende av en av partene, kan
vedkommende part avbryte samarbeidet i medhold av denne avtalen etter en
forhåndsvarsling på 3 måneder.

Oslo, l.september 2005

Laila Dåvøy
Barne- og familieminister

4Å gti -'Halvdan Skard
styreleder i KS
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