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1. Om tilstandsrapportering for barnevernet 
 

Tilstandsrapportering for barnevernet skal gi kommunestyret og politiske utvalg en kortfattet 
oversikt over fakta og vurdering av status for barneverntjenesten i Rælingen. 
Tilstandsrapport for barnevernet er lovpålagt i lov om barneverntjenester, og gis i Rælingen i 
sammenheng med tilstandsrapport på helse- omsorg- og velferdsområdet. 

 

 

2. Om barnevernets organisering og arbeid 

Barneverntjenesten jobber etter Lov om barneverntjenester.  

 “§ 1-1.Lovens formål. 

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til at barn 
og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får gode og 
trygge oppvekstsvilkår.” 

 
Rælingen barneverntjeneste er organisert i Enhet familie og helse og har 16,7 årsverk.  
Tjenesten består pr. 2021 av leder, 2 teamledere, 1 merkantil, 1 - 50% tiltakskonsulent, 1 - 
50% psykolog og 20% rusforebygger. og resten konsulenter.  
Avdelingen er delt inn i to team, barn og ungdom samt en omsorgsgruppe.  

Rælingen barneverntjeneste inngår i interkommunalt samarbeid om akutt-tjenester ved 
Romerike barnevernvakt. Barnevernvakten sitter på politihuset i Lillestrøm, de har døgnåpent 
og ivaretar barneverntjenestens akuttarbeid kl. 15:00 til 08:00 på hverdagene i helger og på 
helligdager. Barnevernvakten har utarbeidet egen årsrapport for 2021. 

Barneverntjenesten ligger litt høyt ift. antall saker pr saksbehandler om man sammenligner 
med fylket. Det har over tid vært en rimelig stabil ansattgruppe i avdelingen. Tjenesten har 
hatt et høyt sykefravær tidligere, men har i 2020-2021 sett at sykefraværet har gått ned. 
Dette kan ha sammenheng med koronaperioden og mulighet for hjemmekontor.  

Rælingen barneverntjeneste er fortsatt med i læringsnettverk med de andre kommunene på 
nedre Romerike. 
Barneverntjenesten deltok med alle ansatte i kursrekken «Traumebevisst omsorg» og er 
med på å videreutvikle bruken av dette i fosterhjemsarbeidet.  

I tillegg er det to ansatte i videreutdanning, noen med masterløp. 

Søkelyset på arbeidet med barn plassert i fosterhjem er videreført.  

Barnevernreformen innføres i 2022. Arbeidet med å gjøre endringer startet høsten 2019 og 
har vært jobbet med i læringsnettverk med de andre kommunene på nedre Romerike i 2020-
2021.  

Reformen gir en del nye oppgaver kommunen har ansvar for i fosterhjemsarbeidet som er 
forberedt gjennom omprioritering og kursing i 2020 og 2021.  
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Fra 01.01.2021 har ungdom med tiltak etter lov om barneverntjenester fått økt rettighet til 
ettervern fra 23 til 25 år. Det ble utarbeidet en ny kartleggingsrutine ift. ettervern i 2020 og 
det har vært samarbeidet med NAV om nye rutiner for det løpende samarbeidet. 
 

Koronapandemien har fortsatt gitt utfordringer for barneverntjenesten. Selv om det har vært 
mer komplisert å ha kontakt med familier har barneverntjenesten klart å jobbe aktivt med alle 
bekymringsmeldinger, til tross for at mange ansatte har vært på hjemmekontor og stadige 
endrede koronarestriksjoner. 

Det har tidvis vært vanskelig å få gjennomført fysiske samtaler med familier og med barna, 
samt gjennomført fosterhjemsbesøk pga. karantene og smittefare. 

Se nøkkeltallene i Nøkkeltallsrapport HOV 2022 for kommentert faktainformasjon om 
økonomi, meldinger, undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av fosterhjem. 

 

 

3. Forebyggende arbeid 

 

“§ 3-1.Barneverntjenestens forebyggende virksomhet. 

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne 
tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. 

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, 
sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak 
i forhold til dette.” 

Barneverntjenesten inngår i kommunens tverrfaglige samarbeid som er organisert i SafiR 
(Samordning av forebyggende innsats for barn og unge i Rælingen). Barneverntjenesten har 
i 2021 bidratt inn i utviklingsprosjektet «Trygg oppvekst, mestre hele livet» og i 
implementeringen av BTI-bedre tverrfaglig oppvekst. Dette er langsiktig utviklingsarbeid som 
fortsetter i 2022 og videre. I det daglige arbeidet bidrar barneverntjenesten på ulike 
tverrfaglige arenaer: 

• Tverrfaglige møter i skoler og barnehager 

• “Sammen for ungdom” - tverrfaglig samarbeid med alle tjenester på ungdomsfeltet 

• Politi - SLT- om rusforebygging, møter ved behov 

• Faste møter mellom THO (tjenestekontoret for helse og omsorg) og barnevern en 
gang i mnd. 

• Møter med THO-EFH avdelingslederne 2 ganger i året 

• Barnevernet er samorganisert med avdelingene for forebyggende helsetjenester, 
PPT, samfunnsmedisin og legetjenester og flyktningetjenesten i enhet familie og 
helse. Disse tjenestene skal sammen med kulturtjenestene ungdomsklubb, bibliotek 
og kulturskole inn i Ravinen kultur- og familiesenter i 2022 og skal i det fellesskapet 
videreutvikle helhetlige tjenester til barn og unge i Rælingen 
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• Tverrfaglig fraværsteam 

• Boligsosialt arbeid - deltar i vedtaksteam for kommunale boliger og startlån 

 

Dette er en viktig del av det praktiske arbeidet med kommunale styringsmål om trivsel og 
livskvalitet, samt at det har inngått i forberedelsene til barnevernreformen og kommunens 
utvidede ansvarsområde. 

 

4. Internkontroll 
 

Informasjon og dokumenter knyttet til barneverntjenestens internkontrollsystem ligger i 
kommunens felles kvalitetssystem Compilo. Dette er for eksempel sjekklister for alle 
oppgaver barneverntjenesten gjør i sitt saksbehandlingsarbeid, inkludert sjekklister for 
undersøkelse og fosterhjemsarbeid. Sjekklistene gjennomgås årlig, og det velges ut ulike 
tema årlig for ROS-analyse og gjennomgang. Sjekkliste for fosterhjemsarbeid er gjennomgått 
i 2021. 
Barneverntjenesten bruker digitalt nasjonalt bekymringsmelding-system i tråd med statlige 
forventninger.     

Barneverntjenesten har brukt veilederen.no aktivt i 2021. Dette er et interaktivt 
veiledningsprogram hvor man kan ta e-læringskurs og holde seg oppdatert på aktuelt 
lovverk. Dette brukes og i opplæring av nyansatte.  

 I 2020 ble det laget en felles oppsummering av arbeidet med brukermedvirkning i enhet 
familie og helse. Barneverntjenesten har identifisert forbedringspotensialet for 
brukermedvirkning med tanke på å sikre at barnets stemme blir hørt og dokumentert godt i 
alle saker. Det har vært fortsatt vært et fokusområde i 2021, å få dette til å komme tydelig 
frem i saksbehandlingsarbeidet. Dette er fulgt opp i revideringen av sjekklister, maler og i 
undersøkelsesplaner, undersøkelsesrapporter og fosterhjemsarbeid. 
 
Barneverntjenesten har jobbet med innføring av nytt system for anbudsrunder i samarbeid 
med innkjøpsavdelingen. Det er et komplisert verktøy å sette seg inn i og krever en del 
ressurser å bruke. Det er sendt avvik i Compilo på bruk av tiltak utenom anbudsordningen for 
2021. 

Fremover vil det være fortsatt være stort søkelys på innarbeiding av rutiner rundt GDPR i alle 
ledd av barnevernets arbeid og spesielt viktig å få gode rutiner i oppstarten av saker da dette 
vil være avgjørende for ivaretakelse av familienes rettigheter.  

Vi har hatt fokus over tid på økt kontroll på saksbehandling og utarbeidelse av bedre 
systemer for å sikre forsvarlige tjenester. Det er jobbet med evalueringer av tiltak i 2021, det 
har ført til høyere andel evaluerte tiltak, men dette vil fortsatt være et forbedringspunkt i 
2022.  
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5. Utfordringer framover 
 

Høyt arbeidspress med flere saker pr ansatte ift. landsgjennomsnittet er en kontinuerlig 
utfordring.  

Såkalte gråsonesaker hvor barn har sammensatte behov og det kan være uklart hva som 
trengs av tiltak, er utfordrende for alle tjenester som er i kontakt med barn og familier. Det 
kan være barn med ulike diagnoser, skolefravær, psykiatri/samarbeid med BUP. 
Dette er et område vi jobber aktivt med å forbedre i kommunen gjennom BTI-bedre 
tverrfaglig innsats og andre samarbeidsfora på ledernivå, men det er fortsatt mye arbeid i 
disse sakene også for barneverntjenesten. I 2022 er det planlagt aktivt arbeid med tverrfaglig 
ledelse og laget rundt barnet med bistand fra KS agenda, samt arbeid med en 
oppvekstplan/-strategi som beskriver hvordan kommunen skal jobbe tverrfaglig. 

Det er økte forventinger til saksbehandling i plasserings-/fosterhjemssaker etter dommer i 
den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) samt nye oppgaver ift. kursing og 
veiledning av fosterforeldre. Barnevernsreformen har gitt flere arbeidsoppgaver for 
kommunene i saker hvor barn plasseres utenfor hjemmet. Det er startet opp kurs for 
fosterforeldre og saksbehandlerne i omsorgsteamet er kurset som veiledere. Det er fortsatt 
behov for fordypning og kursing for flere på temaet. 

Rammene rundt barnevernsreformen kan gi utfordringer for økonomien i barnevernet 
framover, i tillegg til utfordringer i forhold til økte oppgaver, kompetanse og forsvarlige 
tjenester. For 2021 er barnevernsreformen underfinansiert med om lag 1 mill. ift. utgifter.   

Det må også være søkelys på å vurdere/utarbeide og bruke alternative tiltak til plasseringer i 
institusjon og fosterhjem. Her må det gjennomføres flere familieråd og mer nettverkstiltak, 
samt at barnevernreformen vil kreve at andre avdelinger i kommunen må jobbe mer inn mot 
at barn med ulike behov blir sett og får adekvat hjelp der tidligere.  

Barneverntjenesten vil også se på muligheter for rekruttering av tiltakspersoner, støttefamilier 
o.l. i egen kommune fremover, men dette vil kreve at det blir mulighet til å sette av 
ansattressurs til arbeidet.  

Det er et økende problem med å holde på godt utdannet personale i barneverntjenesten da 
det er få karriereveier i tjenesten. Det er høye kompetansekrav til ansatte i barnevernet, og vi 
arbeider med å holde oss oppdatert og godt utdannet. Vi ser en økende tendens til at ansatte 
ønsker nye utfordringer og høyere lønn og søker seg ut av kommunen. Vi ønsker å møte 
dette med å tilrettelegge for prosjektarbeid og koordineringsansvar. 


