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DigiBarnevern-filmen
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bORW-xEMUL4
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Det er fire store utfordringer knyttet til
Barnevernet i dag
Oppgaveløsningen i barnevernet

Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune

Kompetansebehovet i barnevernet

Bruk av private aktører i barnevernet

Barne- og likestillingsdepartementet. (2017). Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Prop. 73 L
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DigiBarnevern skal møte utfordringene i det
kommunale barnevernet
Barn, unge og foresatte mangler oversikt over egen sak og mulighet
for ønsket grad av digital medvirkning
Ansatte får liten hjelp til å utføre tjenester som er effektive,
forsvarlige og av høy kvalitet

Ledere får liten hjelp til å lede, styre og rapportere

Aktører i og utenfor barnevernet har ingen god digital samhandling
for kommunikasjon og overføring av informasjon
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Effektmål og samfunnsmål for
DigiBarnevern
Effektmål
>

God kvalitet i saksbehandling og oppfølging

>

Rask behandling og rettidige beslutninger

>

Likeverdige tjenester og forutsigbarhet for barn og
familier

>

Sikkerhet, sporbarhet og kontrollerbarhet i all
saksbehandling

>

Effektiv og god utnyttelse av samfunnets ressurser

>

Fornøyde ansatte i barnevernet

Samfunnsmål
Barn og familier som trenger hjelp skal få hjelp
som virker til rett tid. De skal møte et
samarbeidende barnevern som gir reell
mulighet til medvirkning, og skal gis styrket
rettssikkerhet.

DigiBarnevern skal også bidra til at
barnevernet oppleves trygt for barna, yter
likeverdige tjenester, og at tilliten til
barnevernet styrkes.
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DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ
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DigiBarnevern – oversikt
«Jeg møter et åpent og
tilgjengelig barnevern, og
gis gode muligheter til
medvirkning»
Barn, unge og foresatte

Innbyggertjenester
«Jeg får bedre støtte
til å hjelpe barn og
familier»

«Jeg får hjelp til å
melde bekymring på
en effektiv måte»

Kommunalt
ansatte

Melder (privat eller offentlig)
KS FIKS

KS FIKS
++

Kommunale ledere,
Bufdir, SSB og andre

Fagsystem

Nasjonal portal for
bekymringsmelding

«Jeg får bedre grunnlag
til å forstå og forbedre
barnevernet»

(inkluderer barnevernsfaglig
kvalitetssystem som lages av Bufdir)

Rapporteringsbank

Bufdir

Leverandører

(DigiBarnevern-kommunene sørger for at én
leverandør lager nytt fagsystem – det er
mulig andre også lager nye fagsystemer)

Utvekslingsformater
Bufdir

Begreper
Informasjonsmodell
Kodelister
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Hovedansvar for leveransen

Leveransene i DigiBarnevern
Leveranse

Beskrivelse

Kommunene

Bufdir

Bufdir,
ferdigstilt

Målgruppe

Fagsystem

IT-løsning for kommunalt ansatte og ledere,
som skal utvikles av leverandører i tett
samarbeid med det offentlige

Kommunalt ansatte

Innbyggertjenester

Digitale tjenester for barnevern hvor barn og
foreldre kan medvirke, kommunisere og dele
informasjon med barnevernet.

Barn, unge og
foresatte

Nasjonal portal for
bekymringsmelding

En nettside hvor privatpersoner og offentlig
ansatte kan sende inn bekymringsmeldinger
til barnevernet

Meldere

Barnevernsfaglig kvalitetssystem

Et rammeverk som skal gi kommunalt
barnevern systematisk og kunnskapsbasert
faglig støtte

Kommunalt ansatte

Begreper og rapporteringsbank

En begrepskatalog som sikrer en enhetlig
forståelse og en rapporteringsbank for
effektiv datarapportering og bedre analyser

Kommunale ledere,
Bufdir, SSB og andre

Informasjonsmodell og
meldingsformater

Felles informasjonsarkitektur som muliggjør
kommunikasjon og informasjonsutveksling

Leverandører, Bufdir,
kommuner
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Styringsmodellen i DigiBarnevern
BFD

KommIT-rådet

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtale

«Ett DigiBarnevern»

Andre kommuner

Prosjekteiermøter

Statlig prosjekt

Kommunalt
prosjekt

Samstyringsorgan

Eventuelle andre
nødvendige arenaer

Informasjonsmodell
og meldingsformater

Nasjonal portal for
bekymringsmelding

Begreper og
rapporteringsbank

Barnevernsfaglig
kvalitetssystem

Fagsystem

Innbyggertjenester
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Kontaktinformasjon
Frode Løbersli
Prosjektleder DigiBarnevern
Statlig prosjekt
E-post: frode.lobersli@bufdir.no
Mobil: +47 926 22 157

Nettside DigiBarnevern statlig prosjekt:
https://www.digibarnevern.no

Tommy Engvik
Prosjektleder DigiBarnevern
Kommunalt prosjekt
E-post: tommy.engvik@trondheim.kommune.no
Mobil: +47 997 10 805

Nettside DigiBarnevern kommunalt prosjekt:
https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjekter/digibarnevern/
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