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Hva er barnevernsinstitusjonsutvalget?
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Barnevernsinstitusjonsutvalget 
ble oppnevnt av regjeringen 

22. juni 2022. 

Utvalget skal utrede 
institusjonsbarnevernet og gi 
tydelige forslag til endringer 

som gjør at barn som i dag blir 
flyttet til institusjon, får bedre 

hjelp. 

Utvalget skal avgi utredningen 
i form av en NOU med 

endelige tilrådninger i oktober 
2023. 
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Bakgrunn

Rapporter fra Helsetilsynet, Riksrevisjonen, Barneombudet og statsforvaltere
peker på at barnevernet yter god hjelp til mange barn og familier, men klarer
ikke på en god nok måte å hjelpe en del av de barna som trenger det mest, 
hverken alene eller i tilstrekkelig grad sammen med andre aktører. 

Rapporter fra Helsetilsynet, Riksrevisjonen, Barneombudet og statsforvaltere
peker på at barnevernet yter god hjelp til mange barn og familier, men klarer
ikke på en god nok måte å hjelpe en del av de barna som trenger det mest, 
hverken alene eller i tilstrekkelig grad sammen med andre aktører. 

Det er behov for en samlet utredning av institusjonsbarnevernet som kan gi
tydelige forslag til endringer som er mulige å gjennomføre, og som gjør at 
barna som i dag blir flyttet til institusjon får bedre hjelp.

Det er behov for en samlet utredning av institusjonsbarnevernet som kan gi
tydelige forslag til endringer som er mulige å gjennomføre, og som gjør at 
barna som i dag blir flyttet til institusjon får bedre hjelp.



Problemstillinger utvalget skal vurdere

1. Greie ut kva tilbod barn som treng hjelp av barnevernet, skal få i barnevernsinstitusjonar, og kva hjelp som 
bør bli dekt gjennom andre barnevernstiltak eller i form av tilbod frå tilgrensande sektorar, slik som 
helsesektoren. Særleg må ein utgreie tilbodet til barn med store og samansette behov.

2. Greie ut kva institusjonane må ha av rammer og kompetanse for å gi barna eit godt omsorgs- og 
oppfølgingstilbod. Også bistand som krevst frå andre viktige tenester for barna og unge skal skildrast, slik som 
helsetenester for dei som har psykisk sjukdom, og støtte til gjennomføring av utdanning.

3. Greie ut dei ulike faglege, økonomiske og juridiske verkemidla som inngår i samhandlinga mellom stat og 
kommune om val av rett tilbod til barnet, samt ansvar og samhandling på tvers av sektorar.

4. Vurdere eit endra grunnlag for korleis barnevernsinstitusjonane skal møte barna og korleis barnet sin 
medverknad bør sikrast og praktiserast ved val av tiltak, under institusjonsopphald og ved avslutning av 
opphaldet.

5. Vurdere tiltak som kan førebygge utvikling av rusmiddelbruk blant barn i barnevernsinstitusjonar, og på kva 
måte rusproblematikk og behov for rusbehandling hos barn og unge skal varetakast. Utvalet bør vurdere 
grenseoppgangen mot behandlingstilbod i helsetenesta og korleis det bør leggjast til rette for samhandling.
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Problemstillinger utvalget skal vurdere (forts.)

6. Utgreie alternativ til dagens målgruppedifferensiering av institusjonar med ein modell som sikrar at barn i 
størst mogleg grad skal få eit heilskapleg tilbod nærmast mogleg eige nærmiljø.

7. Utgreie tiltak og organisering som bidreg til å unngå utilsikta flyttingar av barn og hindre bruk av einetiltak 
som ikkje er til barns beste.

8. Utgreie alternativ slik at ein kan gjere det mogleg å fjerne barnet si åtferd som rettsleg grunnlag (vilkår) for 
vedtak om institusjonstiltak etter barnevernslova (§§ 4-24 og 4-26, jf. §§ 6-1 og 6-2 i ny barnevernslov).

9. Vurdera korleis lokal fagutvikling gjennom gode erfaringar i institusjonane kan fremmast gjennom tillitsbasert 
leiing og gjennomgå bruken og konsekvensane av standardiserte forløp og fagmodellar i 
barnevernsinstitusjonane.

10. Vurdere Bufdir sine ulike roller i forvaltninga av institusjonsbarnevernet og vurdere ei nyorganisering, til 
dømes om heile eller delar av ansvaret for institusjonsbarnevernet bør overførast frå Bufdir/Bufetat til 
fylkeskommunen.

11. Vurdere tiltak for å gjere kostnadene i tenesta meir fleksible, slik at desse i større grad enn i dag kan takast 
ned når talet på barn i institusjon blir lågare enn forventa.
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Hvem er vi?
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Utvalgsmedlemmer
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Erik Stene, utvalgsleder
Fagdirektør

Erik Stene jobber som 
fagdirektør i Statens 

Helsetilsyn. Han er utdannet 
sosionom og har i hele sin 
yrkeskarriere jobbet med 
oppvekst, sosial, helse og 
velferdsområdet. Erik har 
tidligere vært medlem av 

offentlige utvalg på 
rusområdet, NAV og 

velferdsområdet

Torunn Austheim
Tidligere rådmann

Torunn Austheim er 
utdannet jurist og har hatt 
en rekke sentrale stillinger i 

offentlig forvaltning. Hun 
var kommunedirektør i 

Steinkjer kommune i 12 år 
og høgskoledirektør ved 

høgskolen i Nord-Trøndelag 
i 8 år. 

Helga Arianson
Tidligere fylkeslege

Helga Arianson er spesialist 
i samfunnsmedisin og har 
en master i ledelse. Helga 

har jobbet mye med å 
utvikle tilsyn med 
helsetjenester og 

barnevern, slik at tilsyn kan 
bidra til forbedring i 

tjenestene. Hun ledet 
arbeidet med 

tilsynsrapporten om 
«Glassjenta»

Pål Christian Bergstrøm
Regionsdirektør, Bufetat

Pål Christian Bergstrøm er 
regiondirektør for Bufetat, 
region Nord og fungerende 
regiondirektør for Bufetat, 
region Midt-Norge. Han er 
utdannet sosiolog. Han har 

lang erfaring fra 
internasjonalt samarbeid. 

Pål Christian var medlem av 
Barnevernsutvalget frem til 

nedsettelsen av dette 
utvalget.

Monica Brunner
Barnevernsleder

Monica Brunner er 
barnevernsleder for 

Kristiansandsregionen. Hun 
er utdannet sosionom. 
Monica har jobbet med 

ulike oppgaver på 
barnevernsfeltet gjennom 

hele arbeidslivet, blant 
annet med 

flyktningbarnevern, 
institusjonsbarnevern og 

barnevernvakt. 



Utvalgsmedlemmer
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Tyra Margrethe Ekhaugen
Samfunnsøkonom

Tyra Ekhaugen er 
samfunnsøkonom (PhD) og 

prest i Den norske kirke. 
Tyra har over tid jobbet med 

organiseringen og 
finansieringen av 

barnevernet for Barne- og 
familiedepartementet og 

andre sentrale instanser. I 
dag er Tyra sokneprest i 

Årnes.

Bjørn Kristian Soknes
Tidligere førstestatsadvokat

Bjørn K. Soknes har vært  
statsadvokat/ 

førstestatsadvokat i 
økokrim, statsadvokat i Oslo 

og embetsleder for 
Trøndelag statsadvokat-

embeter. Han har ledet og 
deltatt i flere offentlige 

utvalg, som 
partnerdrapsutvalget,  

ekspertutvalg om 
pasientovergrep og om 

manglende 
samtykkekompetanse som 

vilkår for bruk av tvang.

Moses Deyegble Kuvoame
Førsteamanuensis

Moses Deyegbe Kuvoame er 
sosiolog og første-

amanuensis ved institutt for 
helse-, sosial-, og 

velferdsfag, Universitetet i 
Sørøst-Norge. Moses har 

mange års erfaring fra 
Uteseksjonen i Oslo. Han 

var medlem i 
Rusreformutvalget som la 

frem forslag til en ny 
rusreform og By- og 

levekårsutvalget. 

Heidi Svendsen Tessand
Psykologspesialist

Heidi S. Tessand er psykolog 
med spesialisering i klinisk 

barn og unge og 
samfunnspsykologi. Hun er 
leder for Stillasbyggerne –

en barnevernrettet 
poliklinikk på Akershus 

universitetssykehus, som 
jobber med samhandling 

mellom tjenester og 
skreddersydde tiltak for 

barn og ungdom som bor 
på barneverninstitusjon og i 

fosterhjem. 

Gøril Våland
Visepolitimester

Gøril Våland er 
visepolitimester i Sør-Vest 
politidistrikt. Hun har også 
arbeidet som seksjonsleder 

ved politidistriktets 
påtaleenhet og som 
politiadvokat. Som 

visepolitimester har hun  
hatt et særskilt ansvar for å 

følge opp samhandling 
mellom politiet og 
helsetjenestene og 

barnevern. 



Ungdomsutvalget
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Ungdomsutvalget skal være rådgivende i alle saker som faller innenfor utvalgets 
mandat. Ungdomsutvalget skal sikre reell medvirkning fra barn og unge. 

Ungdomsutvalget skal aktivt involveres i utvalgsarbeidet, og barn og unges 
perspektiv skal vektes tungt i de endelige tilrådningene i NOUen.

Ungdomsutvalget består av 8 barn og unge som bor eller har bodd på institusjon, 
eller har annen særlig relevant erfaring. Noen er tilknyttet brukerorganisasjoner, 
men alle er individuelt oppnevnt basert på egen erfaring og kompetanse. 



Leder av ungdomsutvalget
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Mathilde Hellum
leder av ungdomsutvalget 

Mathilde er 20 år og har egen 
institusjonserfaring. Hun går på 
skole og jobber som proff med 

fagansvar for institusjon i 
forandringsfabrikken.

Nicolai Hvattum
Varaleder for ungdomsutvalget

Nicolai er 17 år og har 3 års 
erfaring med ulike institusjoner. 

Han er skoleelev, 
erfaringskonsulent i 
landsforeningen for 

barnevernsbarn, og er valgt inn i 
Viken fylkesråd.



Plan for involvering

1. Brede innspillsmøter med relevante aktører

2. Dialog med kommuner i samarbeid med KS

3. Dialog med barnevernsinstitusjoner gjennom besøk fra utvalget

4. Medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte gjennom et profesjonsråd

5. Dialog med brukerorganisasjoner

6. Egen nettside med mulighet for innspill (barnevernsinstitusjonsutvalget.no)
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http://www.barnevernsinstitusjonsutvalget.no/


Brede innspillsmøter med relevante aktører

• For å sikre tidlig involvering og
forankring, og for å få innspill fra ulike
perspektiv blir det invitert til innspillsmøter. 

• Første innspillsmøte avholdes i Oslo 27-
28. september. Til dette møtet er det 
invitert en bred sammensetning av aktører
bestående av interesseorganisasjoner, 
kritikere, tilsyn, kompetansemiljø, partene i
arbeidslivet og myndighetsaktører.

• Det vil bli innhentet innspill fra aktuelle
aktørere gjennom hele prosessen.
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Dialog med kommuner i samarbeid med KS

• Det vil være behov for god forankring av utvalgets
arbeid i kommunesektoren, og dialog med et 
mangfold kommuner. 

• Møter med kommunesektoren vil være
nødvendig i flere faser av arbeidet

• KS vil bidra med å tilrettelegge for involvering av 
kommunale barnevernstjenester og andre
kommunale aktører
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Dialog med institusjoner

• Alle i utvalget skal besøke minst to 
barnevernsinstitusjoner hver.

• Utvalget skal samlet besøke institusjoner
som representerer en bredde av målgrupper, 
leverandører og geografi. 
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Samarbeid med profesjonene

Ansatte i barnevernstjenester og –institusjoner er en svært viktig kilde til kunnskap, 
erfaring og dialog for utvalget. For å ivareta deres medvirkning og innspill er det etablert
et eget råd for samarbeid med og innspill fra aktuelle profesjoner.

Profesjonsrådet skal rådføres i utvalgets behandling av relevante tema og
problemstillinger. 

Profesjonsrådet består av følgende medlemmer:

• Per Morten Bakke, Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet

• Kristine Hval Blekken, Barnevernspedagogene I Akademikerforbundet

• Reidar Haug, Fellesorganisasjonen

• Heidi Brynhildsen, Fellesorganisasjonen

• Mehdi Farshbaf, Norsk psykologforening

• Terje Bjørnås, Norsk psykologforening

• Bjørn Ingar Skogvang, Fagforbundet
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Dialog med institusjoner

• Alle i utvalget skal besøke minst tre
barnevernsinstitusjoner hver.

• Utvalget skal samlet besøke
institusjoner som representerer en
bredde av målgrupper, leverandører og 
geografi. 
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Samarbeid med brukerorganisasjoner

Utvalget er svært opptatt av reell 
brukermedvirkning under hele prosessen. 
Brukerstemmene er tungt representert inn i 
ungdomsutvalget. Det er viktig for utvalget at disse 
stemmene blir supplert med dialog med de mest 
sentrale brukerorganisasjonene, som skal ivareta et 
større og bredere perspektiv. Det er lagt en plan for 
dialog med brukerorganisasjoner gjennom hele 
prosessen. 
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barnevernsinstitusjonsutvalget.no

• Nettside med informasjon om utvalgsarbeidet

• Oppdateres med informasjon om gjennomførte og
planlagte aktiviteter

• Gi innspill på en lettvint måte, direkte på nettsiden

http://www.barnevernsinstitusjonsutvalget.no/

