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BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE  
 
Forslag til vedtak: 
 
”BARNEVERNSMELDING FOR RINGERIKE KOMMUNE” tas til orientering. 
 
 
Beskrivelse av saken 
  
Rådmannen legger med dette fram ”Barnevernsmelding for Ringerike kommune” for 
politisk behandling. Meldingen er utformet som en rapport, som skal gi større innsikt i 
barnevernets arbeid og vise mulige veier videre for tjenesten.  
 
 
Rådmannens vurdering 
  
Det kommunale barnevernet er ingen vitenskapelig øvelse, et felt gjennomsyret av forskning 
eller akademiske tilnærminger. Det er først og fremst et praktisk fagområde. Likevel 
eksisterer det en del statistikk og det foregår nasjonalt (og internasjonalt) en god del 
forskning på feltet. Det er viktig og nødvendig for kommunen å kjenne til og benytte seg av 
dette arbeidet, og bruke det som basis for kommunens praksis der det er mulig.  
 
Departementet har i 6-8 år hatt fokus på et evidensbasert barnevern, dvs. god praksis må 
bygge på det forskning viser gir resultater. Statens nedbygging av institusjonsomsorgen er et 
eksempel på at forskning har fått praktiske konsekvenser. 
 
 
En statusrapport om den kommunale barneverntjenesten vil måtte være en blanding av 
kunnskap om det vi vet, - det vi tror, - det vi ikke vet, - alle de ubesvarte spørsmålene og alle 
utfordringene som kommunen står ovenfor 

 



Deler av rapporten tar opp nasjonale forhold. Dette er nødvendig for å vise at en lokal 
barneverntjeneste er en del av en større sammenheng. Likevel ligger hovedtyngden på 
situasjonen i barneverntjenesten i Ringerike kommune.  
 
I kapittel to gis en kort oversikt over de ulike delene av barnevernet i nasjonal sammenheng. 
Det omtales deretter kort en del sentrale og lokale føringer for arbeidet i barneverntjenesten, 
bla barnevernet i Ringerikes visjon og verdigrunnlag.  
 
Kapittel fire forteller om barneverntjenesten i Ringerikes organisering, mens kapittel fem tar 
en gjennomgang av de viktigste brukerne av barneverntjenesten. I det neste hovedkapittelet 
omtales saksgangen og rapporten går gjennom de ulike fasene i en barnevernsak: melding, 
undersøkelse og tiltak, knyttet opp mot statistikk.  
 
Noen av rammebetingelsene for barnevernet i Ringerike omtales i kapittel syv. Her omtales 
også våre viktigste samarbeidspartnere og arenaer. I kapittel åtte gjøres noen refleksjoner 
rundt spørsmålet om hva som er resultatet av barnevernets innsats, før den avsluttes med det 
som er de viktigste utfordringene. 
 
All statistikk som er tatt med, er enten hentet fra SSB/Kostra, rapporteringen til 
fylkesmannen eller hentet fra eget materiale spesielt for denne rapporteringen. 
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