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Barnevernet

Er barnevernets hjelpetiltak lønnsomme?
De fleste som får hjelp av barnevernet, får det i form av hjelpetiltak i hjemmet sitt.  
En ny økonomisk rapport fra Oslo Economics gir noen svar på om slike former for 
intervensjoner er lønnsomme for samfunnet. 

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Innledning
Hjelpetiltak er hjemlet i § 4-4 i Lov om 
barneverntjenester. Her framgår det at 
barnevernstjenesten skal sørge for å 
sette i verk hjelpetiltak for barnet og 
familien når det av forskjellige grunner 
er særlig behov for det. Disse tiltakene 
skal ha som formål å bidra til positiv 
endring hos barnet eller i familien, og 

de kan være innrettet både mot barn og 
foreldre. Barnevernet er rettslig forplik-
tet til å prøve ut hjelpetiltak i hjemmet 
før en omsorgsovertakelse gjennomføres. 

Hjelpetiltakene skal imøtekomme et 
bredt spekter av behov hos barn og 
unge og bidra positivt til forskjellige 
problemtilstander i familier. Et bredt 
utvalg av tiltak er i bruk, fra begrensete 
økonomiske støtteordninger til inten-
sive veiledningstiltak. 

Hjelpetiltak er en kommunal opp gave, 
men det statlige barnevernet (Bufetat) 
har fått et særlig ansvar for utvikling og 
implementering av enkelte hjelpetiltak. 
Dette er omfattende tiltak som retter seg 
mot familier som har barn eller ungdom 
med atferdsproblemer.

Antallet barn og unge som mottar 
hjelpetiltak fra barnevernet har økt kraf - 
tig i løpet av de vel 25 årene som har 
gått siden nåværende barnevernlov ble 
iverksatt i 1992. Det var i denne loven at 
begrepet hjelpetiltak dukket opp første 
gang. Egentlig var det bare et annet be - 
grep for å forebygge omsorgsovertakelse 
eller andre inngripende tiltak, så slik sett 
var det ikke noe nytt. Det nye var at 
hjelpe tiltakene skulle bidra til at barne-
vernet kunne vise seg fram sin beste side 
på en tydelig måte – altså som en hjelper 
for barn og deres familier som trengte det.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB) var det anslagsvis 10.500 av om 
lag 11 000 barn i barnevernet som fikk 
hjelpetiltak i 2015. De fleste mottar disse 
hjelpetiltakene mens de bor hjemme. 
Barn som bor i fosterhjem og på 
institu sjon kan motta samme type 
hjelpetiltak.  

Hjelpetiltak har vært gjenstand for to 
samfunnsanalyser de siste årene. Første 
gang gjennom det såkalte hjelpe tiltaks - 
prosjektet gjennomført i 2012-2015. 
Dette var et prosjekt som hadde som 
mål å framskaffe forskningsbasert kunn - 
skap om barnevernets hjelpetiltak. Ett av 
flere overordnete mål for hjelpetiltaks-
prosjektet var å bidra til utfyllende 
beskrivelser av hvilke resultater som kan 
spores av hjelpetiltakene. 

Det er i tillegg nylig gjennomført en 
samfunnsøkonomisk analyse av hjelpe - 
tiltaksarbeidet i barnevernet der resul - 
tatene er synliggjort gjennom rapporten 
«Samfunnsøkonomisk analyse av hjelpe - 
tiltak fra barnevernet» gjennomført av 
Oslo Eocnomics i samarbeid med Fürst 
og Høverstad.
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Bakgrunnen for analysen
I 2015 fikk Barne-, ungdoms- og familie - 
direktoratet (Bufdir) i oppdrag fra Barne- 
og likestillingsdepartementet (BLD) å 
lage en nasjonal plan for hjelpetiltak. 
Planen skulle være et langsiktig fagutvi-
klingsprogram for hjelpetiltak, inklu-
dert ettervern. Gjennom planen skal 
man blant annet beskrive hvordan det 
kommunale barnevernet må utvikle og 
innlemme ny kunnskap og kunnskaps-
baserte tiltak i hjelpetiltaksporteføljen. 
Planen skal være ferdig ved utgangen av 
2017. 

Flere tiltak er satt i gang etter at 
Buf dir fikk oppdraget. Det er blant 
annet blitt gjennomført et rådslag der 
120 deltakere var samlet for å gi inn - 
spill om hva som er viktig i arbeidet 
med å systematisere og styrke de faglige 
og strukturelle rammene rundt hjelpe-
tiltaksarbeidet. De fleste av deltakerne 
på rådslaget kom fra det kommunale 
barnevernet, men også representanter 
fra ander deler av fag- og forsknings-
miljøene i barnevernet var invitert til å 
diskutere barnevernets hjelpetiltaksar-
beid. Også brukerorganisasjonene, ut - 
danningssektoren og myndigheter var 
representert på rådslaget.

Som en del av arbeidet med å lage 
en nasjonal plan for hjelpetiltak, igang - 
satte Bufdir en samfunnsøkonomisk 
utredning av det nåværende hjelpetil-
taksarbeidet i barnevernet. Oppdraget 
med å utføre en slik analyse ble gitt 

Oslo Economics – en aktør som utreder 
økonomiske problemstillinger og gir 
råd til bedrifter, myndigheter og 
organisasjoner. 

I dette arbeidet har Oslo Economics 
involvert kommuner og bydeler i Oslo. 
Det har blitt gjennomført dybdeinter-
vjuer med 24 av disse kommunene. 
Forskerne som ble tilknyttet utrednin-
gen, har i tillegg gått gjennom oppda-
tert forskning om barn med barneverns-
erfaring og sett på effektene av hjelpe - 
tiltak i barnevernet. Ut ifra dette er det 
gjort en analyse av noen kategorier av 
hjelpetiltak. 

Typer hjelpetiltak 
Det skilles mellom to hovedtyper av 
hjelpetiltak – strukturerende og støt - 
t ende tiltak. Støttende tiltak som også 
kalles kompenserende hjelpetiltak har 
som mål å kompensere barnet eller 
familien for umøtte behov i perioden 
tiltaket varer. Slike tiltak kan være 
støttekontakt eller økonomisk tilskudd. 
Hjelpetiltak kan også gis til en ungdom 
som støtte i overgangen til voksenlivet.  

De strukturerende som også kalles 
endrende hjelpetiltak, innebærer at 
man aktivt prøver å endre situasjonen i 
familien – også etter at tiltaket er av - 
sluttet. Det kan for eksempel være å 
hjelpe barn og foreldre til å utvikle 
bedre samhandling dem imellom gjen - 
nom veiledning av foreldre eller ved å 
lære dem et verktøy. I rapporten brukes 

analogien å gi familien «en fisk» i for - 
hold til støttende tiltak, men en til - 
svarende analogi i forhold til strukture-
rende tiltak er at familien får «en fiske - 
stang».

Et strukturerende tiltak som har fått 
mye oppmerksomhet siste årene, er 
familieråd der familien og nettverket til 
barnet, samles til et møte der de blir 
enige om hva som skal til for at barnet 
og familien får det bedre. Barnevernet 
tar så stilling til forslagene som familien 
har kommet med. 

I tillegg skilles det mellom de hjelpe - 
tiltakene som tilbys innenfor kommu-
nen og de som tilbys av statlig barne-
vern. De kommunale tiltakene er i 
hovedsak Circle of Security (COS), 
Marte Meo, De utrolige årene (DUÅ), 
samt råd og veiledning for familien. De 
strukturerende hjelpetiltakene har som 
mål å bidra til positiv endring hos 
barnet som får hjelpetiltaket, eller hos 
barnets familie.

I tillegg har det statlige barnevernet 
noen spesialiserte hjelpetiltak som tilbys 
av Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat). Dette er i hovedsak MST 
(Multisystemisk terapi), FFT (Funksjo-
nell familieterapi) og PMTO (Parent 
Management Training Oregon), som 
alle er forskningsbaserte program. Barne - 
vernet i en kommune kan søke Bufetat 
om å benytte disse programmene. For 
MST og FFT betaler kommunene en 
egenandel. 
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Alle nevnte intervensjoner kan også 
tilbys et barn som er plassert utenfor 
hjemmet. I rapporten skilles det mel - 
lom de tiltak som tilbys i barnets opp - 
rinnelige hjem, og de hjelpetiltak som 
gis som støtte til fosterfamilier og barn 
i fosterhjem. 

Virksomme hjelpetiltak
Det er noen tiltak som spesielt utpeker 
seg som virksomme og verdifulle gjen - 
nom analysen til Oslo Economics. 
Disse tiltakene bør man følgelig både 
opprettholde og styrke, står det i rap - 
porten. Dette er for eksempel de stat - 
lige tiltakene MST og PMTO som er 
kostnadskrevende tiltak. Familieråd, 
som regnes som et lavkosttiltak, ser 
også ut til å ha en god virkning. 

Det understrekes samtidig at man 
bør fokusere på å utvikle kunnskap om 
gode tiltak for de gruppene av barn 
som man i mindre grad klarer å hjelpe 
med tiltakene MST, FFT og PMTO.

Det understrekes dessuten i rappor-
ten at man bør fortsatt organisere de 
statlige hjelpetiltakene på samme måte 
som i dag. Det betyr at det er staten 
ved Bufetat som skal ha hele ansvaret 
for drift og gjennomføring av tiltaket, 
eller delvis ansvar for dette. Rapporten 
konkluderer med at ved et kommunalt 
ansvar, kan det hende at tilbudet blir 
redusert og at metodene blir forringet. 

Det kommer videre fram at støt-
tende tiltak bør supplere strukturerende 
tiltak og ikke brukes alene. 

Nytteverdien av hjelpetiltak
Det er komplekse årsakssammenhenger 
mellom de tiltak som settes i gang av 
barnevernet og effekten av disse. Gjen - 
nom rapporten til Oslo Economics slås 
det fast at de potensielle nytteeffektene 
av hjelpetiltakene er mangesidige, men 
at det er vanskelig å si noe sikkert om 
den samlede nytten av tiltakene. 

Det som imidlertid er gjort gjennom 
rapporten, er å ta utgangspunkt i «verdi - 
kjeder» som kan beskrive potensielle 
årsakssammenhenger samt å systemati-
sere disse.  Ifølge analysen gir noen av 
tiltakene umiddelbare effekter, for 
eksempel når hjelpetiltaket øker for - 
eld renes innsikt i barnets situasjon, når 

det bidrar til å endre uheldige mønstre, 
eller når det avlaster foreldre og stimu - 
lerer barnet. Gjennom rapporten kom - 
mer det fram at de kommunale barne-
vernstjenestene som har deltatt i ana - 
lysen, opplever at de fleste hjelpetil-
takene medfører slike kortsiktige 
gevinster. 

Hovedformålet med hjelpetiltakene 
er likevel gevinster både på kort og lang 
sikt. De kommunale barnevernstjenes-
tene erfarer at en betydelig andel av 
hjelpetiltakene bidrar til bedret atferd 
hos barn eller voksne. Forbedringen 
kan komme i form av redusert stress- 
og traumabelastning, bedre tilknytning 
til omsorgsperson og bedre samspill i 
familien. Å bidra til trygge og gode opp - 
vekstsvilkår for barn og unge er hjelpe - 
tiltakenes hovedformål og dermed en 
svært viktig potensiell gevinst av hjelpe - 
tiltaksregimet. 

Andre gevinster er redusert sannsyn-
lighet for omsorgsovertakelse, bedret 
helse og livskvalitet både i barne- og i 
voksenalder, mindre kriminalitet og 
regelbryting, samt høyere produktivitet 
i arbeidslivet. Disse effektene har ytter - 
ligere andre effekter. For eksempel gir 
redusert kriminalitet betydelig sam-
funnsøkonomiske gevinster gjennom 
reduserte utgifter til skader, rettspleie 
og håndheving, samt økt trygghet i 
befolkningen, står det i rapporten. 

Kostnadsbildet for 
hjelpetiltak
Rapporten viser at i 2015 var de totale 
samfunnsøkonomiske kostnadene av 
hjelpetiltakene på 2,29 milliarder kroner. 
Dette inkluderer tiltak både i kommu-
nal og statlig regi. Størstedelen av utgift - 
ene knyttet til hjelpetiltak er utgifter i 
kommunale barnevernstjenester, esti - 
mert til 1,54 milliarder kroner.   

Et gjennomsnittlig hjelpetiltaksfor-
løp for et barn som får hjelp fra barne - 
vernet, vil ifølge Oslo Economics beregn - 
inger vare i 3,9 år. Gjennomsnittlig  
månedlig kostnad ved hjelpetiltak til 
barn som bor hjemme er på kr 4 770, 
og mottakere av hjelpetiltak mottar 
dette i snitt 7,7 av året som de mottar 
hjelpetiltak. Nåverdien på behandlings-
kostnaden i barnevernet pr barn som 

ikke plasseres utenfor hjemmet bereg-
nes til kr 135.268 for hele livsløpet. 

Barn som derimot plasseres utenfor 
hjemmet forventes å være plassert i 4,3 
år i snitt, til en månedlig kostnad lik kr 
56 670.  Gjennomsnittlig behandlings-
kostnaden per barn som plasseres anslås 
dermed til å være omtrent 17 ganger 
høyere enn tilsvarende kostnad for barn 
som ikke plasseres, men som får hjelpe - 
tiltak i hjemmet. 

For de statlige spesialiserte hjelpetil-
takene er det gjort egne beregninger. 
De viser for eksempel at MST i 2015 
hadde en gjennomsnittlig kostnad for 
hvert av de 451 avsluttede tiltakene på 
289 000 kroner. Hjelpetiltaket FFT sto 
i 2015 for en samfunnsøkonomisk 
kostnad på 18 millioner kroner, med en 
gjennomsnittlig kostnad på 177 000 
kroner for hvert av de 102 avsluttede 
tiltakene. PMTO ble gitt til 833 barn i 
2015 og hadde en samlet kostnad på 51 
millioner kroner og gjennomsnittlig 
tiltakskostnad på 62 000 kroner. 

Når det i rapporten regnes på hva en 
plassering av barn utenfor hjemmet 
koster, tas det utgangspunkt i at det pr 
31. desember 2015 var 11 513 pågående 
fosterhjemstiltak, og 1 233 pågående 
institusjonsopphold.

  
Synspunkter på analysen
Det er viktig at noen stiller spørsmål 
om hvilken betydning barnevernets 
hjelpetiltak har for barn og unge på sikt 
– både av faglige, politiske og sam-
funnsøkonomiske grunner. Det er også 
relevant å stille slike spørsmål om 
bruken av ressursene til hjelpetiltak for 
å kunne få best mulig effekt ut av sam - 
funnets penger. Det er imidlertid noen 
hindringer for å kunne besvare slike 
spørsmål på en god måte. 

Hjelpetiltaksprosjektet som i 2015 
kom med sin rapport, gir inngående 
beskrivelser og analyser av barnevernets 
hjelpetiltak i Norge. Prosjektets over - 
ordnede målsetting var å øke kunn-
skap en om barnevernets mest brukte 
hjelpetiltak. I rapporten diskuteres også 
samfunnsøkonomiske konsekvenser av 
å sette inn hjelpetiltak. I tillegg utdypes 
muligheter, begrensninger og fallgruver 
å gå i når det gjelder å sette opp et 
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regnestykke på om det lønner seg å gi 
barn og deres familier hjelpetiltak 
sammenlignet med å ikke gjøre det.  

Gjennom rapporten konkluderes det 
med at det er vanskelig å fastslå sam-
menhenger mellom tiltak og utfall, og 
at dette får betydning når det skal gjen - 
nomføres samfunnsøkonomiske ana - 
lyser av hjelpetiltak i barnevernet. For å 
kunne fastslå sammenhenger mellom 
manglende effekter av tiltakene de har 
mottatt, vil man trenger opplysninger 
om en rekke andre faktorer enn de man 
har tilgang til, står det i rapporten.  

Gjennom analysen til Oslo Econo-
mics drøftes også den samfunnsøkono-
miske verdien av å iverksette hjelpetil-
tak i hjemmet. Hensikten med å sette i 
gang slike tiltak er at barnet kan fort - 
sette å bo i hjemmet framfor å flytte i 
fosterhjem eller institusjon, står det i 
rapporten. 

Det står videre i rapporten at selv 
om hjelpetiltakstilbudet ikke forhindrer 
en plassering i løpet av barnets liv, kan 
det likevel tenkes at det utsetter en plas - 
sering. Dermed blir lengden på perio-
den barnet er plassert utenfor hjemmet 
forkortet som en direkte følge av hjelpe - 

tiltakene. Man tenker seg da at situasjo-
nen forbedres mens tiltaket pågår, men 
at det faller tilbake når tiltaksperioden 
er over. 

Det som man ikke tar høyde for i 
ovennevnte argumentasjon, er at barnet 
kan komme i en forverret situasjon mens 
det blir boende hjemme med hjelpetil-
tak. Det kan hende at det fortsatt opp - 
lever det så vanskelig at det blir trauma-
tisert og at det blir vanskeligere å hjelpe 
barnet når det får flere år med dårlig 
påvirkning hjemme.  Dette eksempelet 
viser at det er sammensatt og vanskelig 
å komme med en samfunnsøkonomisk 
analyse av de hjelpetiltak som settes i 
verk mot barn innenfor barnevernets 
tjeneste. I det minste må man ha dette 
med i betraktningen når man leser en 
slik rapport som Oslo Economics har 
kommet med.

Det er likevel viktig å vite noe om 
hvordan samfunnets ressurser best 
mulig kan forvaltes, derfor bidrar slike 
analyser, med viktig kunnskap. Å tilby 
tiltak som gir barn og unge og deres 
familier god hjelp og støtte er viktig, 
blant annet for å prøve å unngå en 
plassering utenfor hjemmet. 

Den samme konsekvenstenkningen 
og fokuset på hjelpetiltak for å forhin-
dre brudd bør imidlertid også være 
gjeldende for fosterhjem. Det virker 
som om ansvarlig myndighet i mindre 
grad er opptatt av å sette inn gode 
hjelpetiltak her. 

Samfunnet bør i større grad enn i 
dag tilby hjelpetiltak for fosterfamilier 
som sliter med å klare oppdraget som 
fosterhjem. Barnevernet forplikter seg 
også til å hjelpe disse familiene og til å 
iverksette hjelpetiltak. Rapporten kan 
forhåpentligvis bidra til dette i sitt 
fokus på viktigheten av gode hjelpetil-
tak for å forhindre plassering – også for 
allerede plasserte barn. 

Rapporten kan leses på våre nettsi-
der www.fosterhjemsforening.no.
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FAKTA om barnevernets hjelpetiltak
Støttende/kompenserende 
Tilfører familiene ressurser. Dette kan være i form av 
økonomisk bistand, eller et par ekstra hender som 
kan sørge for at barnet blir ivaretatt og stimulert, 
mens foreldrene får avlastning.

• Barnehage, SFO, fritidsaktiviteter  
• Støttekontakt 
• Avlastnings-/besøkshjem 
• Økonomisk hjelp

Endrende/strukturerende
Tilfører familien innsikt og verktøy. Har som hensikt 
å endre situasjonen i familien også etter at tiltaket er 
avsluttet. 

• Råd og veiledning
• Familieterapi
• Miljøterapi
• Familieråd
• MST, PMTO, FFT

Estimert behandlingskostnad per måned
«Gjennomsnittskostnad» hjelpetiltak til barn  
som bor hjemme  kr   4 770 
MST 45 000 
FFT 26 866     
PMTO 15 000 
Forsterket fosterhjem 41 785 
Familiehjem/beredskapshjem 84 290 
Fosterhjem tilknyttet private tiltak 111 022 
Ordinære fosterhjem 14 170 
Fosterhjem (vektet gjennomsnitt av  
fosterhjemstypene) 32 794 
Statlig institusjon (gjennomsnitt) 317 288 
Privat institusjon (gjennomsnitt) 238 388 
Institusjon (vektet gjennomsnitt av  
statlige og private) 271 553 
Plassering (vektet gjennomsnitt  
institusjon og fosterhjem) 56 670 

Inkluderer kun barnevernets (statlig og/eller kommunalt) 
budsjettkostnader ved de enkelte tiltak.

Kilde:  Samfunnsøkonomisk analyse av hjelpetiltak fra barnevernet. 


