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Kunnskapsgrunnlag

q Lokalt analyse arbeid og internkontroll

q Tilsyn

q Statistikker

q Barnevernreformen

q Nasjonale føringer og anbefalinger



Utfordringsbildet Horten  

q Flere familier med sammensatte utfordringer

q Flere barn og unge med psykiske uhelse

q Barn/ungdommer med utfordrende atferd

q Skolefravær

q Polarisering - økende ulikhet

q Flere familier i lavinntekt

q Barn med barnevernstiltak – større andel enn nasjonalt



Funn analyser
q Flere instanser involvert – tjenester fra flere lovverk

q Foreldrene har psykiske lidelser, problemer med rus og / eller dårlig økonomi

q Helhetlige og koordinerte tjenester

q Familier med sammensatte utfordringer - utenfor barneverntjenestens mandat

q Vi kommer for seint inn ( identifikasjon og analyse)

q Mangelfulle tiltak i "røde saker" i barneverntjenesten



Innsatsområder i 
Barneverntjenesten

1. Tiltaksarbeidet : hva har vi og hva trenger vi ?

2. Fosterhjemsarbeidet : styrke veiledning til fosterhjem.

3. Kompetansestrategi: ledelse, læringsnetttverk,         
tjenestestøtteprogram og planverk

4. Sikre riktige meldinger til Barneverntjenesten



Innsatsområder utenfor
barneverntjenesten

1. Målrettet kompetanseutvikling – identifikasjon 

- Sikre at barn som strever fanges opp tidlig og riktig kompetanse 
kobles på
- Vektlegge analyse (ICS) før tiltak

2. Styrke laget rundt barnet 
- Flytte kompetanse nærmere barnet 
- Tverrfaglig team – Forebyggende enhet 

3. Tiltaksutvikling
- En tydelig definert tiltakstrapp på alle nivåer
- Kunnskapsbasert metodikk i hele oppvekst
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Utfordringer
q Mange enheter og kommunalområder skal dra i samme retning

q Språk, forståelse og holdninger

q Enda flere forventninger til barnehage og skole

q Prioritere forebygging og økte kostnader til plasseringer samtidig

q Arbeidet må prioriteres i tillegg til ordinær drift og covid 

q Utydelige føringer til kommunen



q Barnevernreformen = Oppvekstreform

q Godt kunnskapsgrunnlag

q Konkrete planer med tydelig mål som forankres i 
overordnet planverk og budsjett

q Fokus på forebyggende arbeid over tid

q Politisk og administrativ forankring – god ledelse 

q Sikre sammenhenger og kontekst

Suksessfaktorer



Takk for oppmerksomheten 


