
Sogn barnevern 

Til: Assisterande rådmann, John Olaf Røhme 

Frå Tenesteleiar SBV, Hadle Blikra 

Dato: 2. juni 2021 

SV: Nærare omtale av meldingsfrekvens Luster kommune 

Eg syner til dialogmøte i Luster kommunestyre den 27. mai, der det mellom anna vart uttrykt 
politisk ynskje om ein nærare omtale/ forklaring av ulikskapen mellom Luster kommune og 
Sogndal kommune i tal saker som vert registrert som meldingar til barneverntenesta, jf. 
tabell 3.2 Meldingar (s. 7) innteke i Tilstandsrapport 2020. 

Som innteke i forklaringa til tabellen, er det både variasjon i tal meldingar frå år til år – samt 
at Sogn barnevern i det vesentlegaste opnar alle saker som vert meldt.  

Det kan vere tenleg å gje ei kort omtale av kva ei «melding» er, jf. barnevernslova § 4-2.  

Me kan enkelt definere ei «melding» som ein bekymring / førespurnad / orientering / søknad 
/ ynskje om bistand, til kommunal barnevernsteneste. Me kan vidare også enkelt gruppere 
desse «meldingane» inn i fire hovudgrupper.  

1. Førespurnad om tiltak frå foreldre / barn / unge.  
2. Orientering / bekymring / førespurnad frå ulike offentlege instansar som samhandlar 

med foreldre / barn / unge, (til dømes barnehage / skule / helse / NAV) og der 
meldinga vert gitt med samtykke frå foreldre (eller ungdom over 15 år). Merk at alle 
offentlege instansar har ei lovbestemt teieplikt og at det skal liggje føre eit samtykke 
for å kunne melde frå til barnevernstenesta i dei sakene der det ikkje er grunn til å 
tru at det ligg føre alvorleg omsorgssvikt, vald eller overgrep. 

3. Orientering frå offentlege instansar utan at det ligg føre samtykke (i saker der det er 
grunn til å tru at det ligg føre alvorleg omsorgssvikt, vald eller overgrep – 
meldeplikt).  

4. Meldingar frå private, der meldar enten er namngitt eller anonym. I denne gruppa kan 
det tidvis vere meldingar som kan vere levert inn som sjikane, eller som «støtteskriv» 
i saker der det ligg føre foreldrekonflikt.  

Det gjeld ingen formkrav til den informasjonen som kjem inn. Ei melding kan kome inn 
skriftleg, til dømes per post eller e-post, eller munnleg til dømes per telefon eller i møte. Det 
vert definert ei (1) melding pr. barn, dvs. at om det vert meldt inn ei bekymring om ein familie 
med tre barn, så vert det oppretta tre (3) meldingar. 

Observasjonar som tilsette i barnevernstenesta gjer, eller medieoppslag som inneber 
bekymring for eitt eller fleire barn, kan òg resultere i melding. Der meldinga har kome inn 
munnleg eller ved eigne observasjonar, formulerer barnevernstenesta sjølv meldinga. 
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Barnevernlova § 4-3 første ledd regulerer barnevernets rett og plikt til å undersøkje eit 
forhold. 

Dersom det ved meldingsgjennomgangen er rimeleg grunn til å tru at det kan vere grunnlag 
for tiltak etter barnevernlova, pliktar barnevernstenesta å undersøkje forholdet straks og 
innanfor dei fristane som gjeld. 

Per 31. desember 2020 var det 1152 barn i aldersgruppa 0 – 17 år i Luster kommune. I 
Sogndal kommune var talet 2562. 

Tabell 3.2 innteke i Tilstandsrapport 2020:

 

Om ein reknar nettotal (saker som gjekk frå melding til undersøking), ser bilete slik ut: 
 

Kommune 2017 2018 2019 2020 

Sogndal 73 61 35 31 

Luster 40 17 33 35 

Tabellen syner eit tilnærma jamt tal barn (med unnatak av 2018) som har vore omfatta av 
undersøkingar i Luster kommune. I Sogndal kommune er talet minkande. 

Tal innteke frå Kommunemonitor i Tilstandsrapport 2020 kapittel 3.1 Dekningsgrad og 
kapasitet, syner at Luster kommune ligg under samanliknande kommune, Vestland fylke og 
nasjonalt i høve både barn med barnevernstiltak i aldersgruppa 0 – 17 år, og barn med 
undersøking i aldersgruppa 0 – 17 år. Sogndal ligg under dette nivået igjen, jf. tabell.  

Som innteke i Tilstandsrapport 2020 skal ein vere varsam med å årsaksforklare 
variasjonane, både i høve til at Luster kommune har færre meldingar og undersøkingar enn 
samanliknande utval – og at Sogndal kommune har endå mindre del barn med melding og 
undersøking. Foreldre står sjølv for ein vesentleg del av mottekne meldingar.  

Det vil vere ein naturleg variasjon i tal meldingar som kjem inn til barnevernet, og det er igjen 
avhengig av ei rekkje ulike faktorar som det vil vere for omfattande å gå inn på her. Det kan 
likevel vere grunnlag for å reflektere rundt følgjande stikkord:  

• Får barneverntenesta dei «rette» meldingane? Nyttar me for mykje ressursar på 
undersøkingar som ikkje betrar situasjonen til dei barn / unge som undersøkinga 
omhandlar? (Mellom anna fordi dei involverte familiar ikkje har eit eigarskap til 
skisserte vanskar). 
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• Er det manglande kunnskap ute i organisasjonane / einingane om kva som kan 
skade barn og unge si helse og utvikling?  

• Er det manglande kunnskap ute i organisasjonane / einingane om korleis barn og 
unge uttrykkjer at dei lever i ein situasjon med svikt i omsorga? 

• Er det manglande forvaltningskunnskap ute i organisasjonane / einingane om 
handtering av eige lovverk (som til dømes eiga merksemdsplikt / brukarmedverknad / 
meldeplikt)? 

• Er det manglande ressursar (økonomi / personell / kompetanse) i eigen organisasjon 
/ eining som gjer til at ein ikkje sjølv klarar å handtere saka i eigen regi? 

• Manglande tillit til, eller forståing av, barneverntesta sitt arbeid? 

• Frykt for kva konsekvensar det kan få for ein sjølv dersom ein melder frå? (Jf. små 
samfunn) og «mediesak». 

• Manglande refleksjon, fokus og kunnskap frå organisasjonane / einingane om kva 
omsorg barn og unge kan leve under – «du ser det ikkje før du trur det» ?  

• Demografiske og sosioøkonomiske naturlege skilnader. 

Pr. 1. juni 2021 – altså i dei 5 første månadene av 2021 – har Sogn barnevern fått 32 
meldingar knytt til barn i Luster kommune, der 14 av desse har gått vidare til undersøking. 
Tilsvarande for Sogndal kommune er også 32 meldingar, der 19 av desse har gått vidare til 
undersøking.  

I den grad ein politisk har eit ynskje om å utforske nærare området knytt til meldingsfrekvens 
som omhandlar barn og unge i Luster kommune, så vil me sjølvsagt kunne legge til rette for 
dette. Det vil i så fall krevje naudsynte tilgjengelege ressursar – og eit nærare samarbeid 
med Luster kommune sine ulike einingar og tenester. Det vil i så fall vere naudsynt å få 
utarbeida ein klar og tydeleg bestilling på dette frå overordna nivå.  

Det vil likevel vere min tilråding at ein ventar med å utgreie temaområdet spesifikt, men 
heller omtale tematikken nærare i plan for kommunen sitt arbeid med å førebyggje 
omsorgssvikt og åtferdsproblem, og som kommunestyret skal handsame og vedta, jf. 
lovproposisjon 133 L (2020 – 2021) (Ny barnevernslov), § 15-1.  

 

2. juni 2021 

Hadle Blikra 
tenesteleiar Sogn barnevern 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-133-l-20202021/id2842271/

