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Barneombudets anbefaling 

• En reell økning av øremerkede midler på 250 millioner kroner til flere stillinger i barneverntjenesten 
• Ytterligere økning av midler til samarbeid mellom barnevern og politi i Oslo 

 
 
 
Kapittel 854 Post 60 og 61 (Kommunalt barnevern) i Prop. 1 S (2018-2019) for Barne- og 
likestillingsdepartementet 
 

1. Flere midler til stillinger i barnevernet 
 
Bakgrunn for kravet 
Det har vært en stor aktivitetsvekst i barnevernet de siste årene, og de øremerkede midlene har mange steder 
kun kompensert for denne veksten. For eksempel har antall bekymringsmeldinger økt med 56 % mellom 2008 
og 2016.  Barnevernet har også fått flere og mer krevende lovpålagte arbeidsoppgaver. Et eksempel på dette er 
at henleggelser av bekymringsmeldinger og undersøkelsessaker skal begrunnes skriftlig. I tillegg er flere 
oppgaver er på vei i forbindelse med endring av ansvars- og finansieringsfordeling mellom stat og kommune 
(barnevernreformen).  
 
I en undersøkelse fra 2015 fremgår at 80 % av ansatte i kommunalt barnevern opplever at for stor 
arbeidsmengde hindrer dem i å gjøre en god nok jobb. I NIFU-rapport 2017:28 sier to av tre barnevernledere at 
de ikke har nok saksbehandlere i sin tjeneste. Det er rapportert om at enkelte saksbehandlere i barnevernet kan 
ha så mye som 30-50 barn hver på en gang.  
 
Tilsyn med barneverntjenesten de siste årene støtter opp under de barnevernsansattes bekymringer. Både 
landsomfattende tilsyn og fylkesmennenes tilsyn med barnevernet har ved flere anledninger avdekket alvorlige 
mangler i tjenesten, og vist til at barn ikke fått den nødvendige hjelpen de har trengt. Tilsynene viser at 
kommunene ikke er i stand til å ivareta sine nåværende oppgaver, og Barneombudet er bekymret for at 
barnevernsreformen kan få alvorlige følger for en svært sårbar gruppe barn om det ikke settes av øremerkede 
midler til nye stillinger. 
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Vi støtter at regjeringen setter av 30 millioner kroner til et digitalt løft i barnevernet, men det må samtidig 
satses på ytterligere bemanning. I post 60 i statsbudsjettet settes det kun av midler for å videreføre tidligere 
øremerkede stillinger i barnevernet som ble opprettet fra 2011-2018. Det er grunn til å minne om at det er et 
nasjonalt ansvar å sørge for at barn får den nødvendige beskyttelse og hjelp de trenger.  
 

 
 

2. Økte ressurser til satsing på barnevernets arbeid med unge lovbrytere i Oslo 
 
Bakgrunn for kravet 
Barneombudet ønsker å berømme regjeringen for satsingen på barnevernets arbeid med unge lovbrytere, og for 
å styrke samarbeidet mellom barnevernet og lokalt politi i Oslo. 
 
Vi mener imidlertid at det ikke er tilstrekkelig med 10 millioner kroner til dette arbeidet. Av de 50 millioner 
kronene som foreslås bevilget til satsingen mot ungdoms- og gjengkriminalitet er altså kun 1/5 avsatt til  
barnevern.  
 
Barnevernet spiller en viktig rolle i arbeidet med forebygging og vår erfaring er at barnevernet i dag ikke har 
tilstrekkelige ressurser til å hjelpe de mest utsatte barna. For å hjelpe de barna som i dag er en del av 
gjengmiljøet, eller som er på vei inn i miljøet, må barnevernet ofte sette i gang omfattende og langsiktige tiltak. 
Om det ikke satses nok ressurser i det forebyggende sporet i dag, vil vi om noen år på nytt ha de samme 
utfordringene med gjengmiljø i Oslo. Mangel på forebyggende innsats ved siste gjengbekjempelse i 2006-2007 
ser vi dessverre resultatene av i dag.   
 
 
 

 
 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon: 
Seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen mathias@barneombudet.no   

 


