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Tildeling av skjønnsmidler i forbindelse med innføring av 
barnevernsreformen 

Barneversreformen, også omtalt som oppvekstreformen, trådte i kraft 1. januar 2022. 
Reformen innebærer økt finansieringsansvar for kommunene. Kommunene blir 
kompensert gjennom økning i rammetilskuddet, men på kort sikt har likevel omleggingen 
fordelingsvirkninger mellom kommuner. Statsforvalteren i Trøndelag har vurdert de 
fordelingsmessige virkningene, og på bakgrunn av dette tildelt skjønnsmidler til følgende 
kommuner:  
  

Kommune Tildelte 
skjønnsmidler  

Begrunnelse for tildelingen  

Steinkjer     900 000 Tildeling er knyttet til avvikling av øremerket tilskudd 
til stillinger til felles barnevernvakt der Steinkjer 
kommune er vertskommune.  

Grong 1 300 000 Halvparten av tildelt beløp er knyttet til avvikling av 
øremerket tilskudd til stillinger til Indre Namdal 
barneverntjeneste, mens resten er knyttet til høy 
egenandeler/refusjoner for Grong kommune.    

Indre Fosen    900 000 Tildelingen er knyttet til avvikling av øremerket 
tilskudd til stillinger for Fosen barneverntjeneste.  

Ørland      900 000 Tildelingen er knyttet til høy egenandeler/refusjoner 
for Ørland kommune.     

Sum  4 000 000 
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Dette er en ettårig tildeling, og midlene blir utbetalt som en del av rammetilskuddet i 
termin 10.  
 
Hvordan Statsforvalteren har kommet fram tildelt beløp  

Fra 1.1.2022 fikk kommunene økt finansieringsansvar ved at egenandelssatsene for kjøp av 
statlige tiltak ble endret og at refusjonsordningen for kommunale fosterhjem ble avviklet. 
Samtidig ble det øremerkede tilskuddet til stillinger avviklet. Statsforvalteren i Trøndelag 
har sammenliknet hva kommunene får av endrede inntekter/utgifter som følge av 
reformen. Dette inkluderer:  

• Endret rammetilskudd som følge av reformen, inkludert overgangsordning 
• Bortfall av øremerket tilskudd  
• Refusjoner og kjøp fra staten (2020 og 2021-tall, kilde Bufdir) 

 

Vi har brukt samme beregningsmetode som KS har gjort på denne nettsiden:   

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/hvordan-vil-de-okonomiske-
konsekvensene-av-barnevernreformen-bli-for-din-kommune/ 

I tillegg har vi hensyntatt 2021-tall når det gjelder refusjoner og kjøp fra staten, samt 
hensyntatt avviklingen av det øremerkede tilskuddet til stillinger.  

Vi har deretter vurdert skjønnsmidler til kommuner som har størst negativ økonomisk 
differanse målt etter innbyggertall. Negativ differanse betyr i denne sammenhengen at 
økningen i rammetilskudd som følge av reformen samlet er lavere enn bortfallet av det 
øremerkede tilskuddet og kommunenes opprinnelige refusjoner og/eller kjøp fra staten før 
reformen trådte i kraft. 

I vurderingen av størrelsen på tildelt beløp er i tillegg følgende forhold vektlagt:  

• Ikke kompensert for små beløp 
• Høyeste kompensasjonsgrad er satt til omtrent 50 prosent av «negativ økonomisk 

differanse»   
• Kommunenes økonomiske stilling er skjønnsmessig hensyntatt 
• For én kommune har vi tatt hensyn til at midlertidige tiltak i 2021 ikke videreføres i 

2022  
 

Uforutsette og ekstraordinære hendelser – søknadsfrist 1. september  

Skjønnsmidler knyttet til innføring av barnevernsreformen tar ikke hensyn til endret 
tiltaksbruk fra 2021-2022. Kommuner som i 2022 har endringer i tiltaksbruken og dermed 
vesentlig utgiftsøkning, kan vurdere å søke om skjønnsmidler knyttet til ekstraordinære 
hendelser og særskilte forhold. Søknadsfristen er 1. september 2022.  
 

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/hvordan-vil-de-okonomiske-konsekvensene-av-barnevernreformen-bli-for-din-kommune/
https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnevern/hvordan-vil-de-okonomiske-konsekvensene-av-barnevernreformen-bli-for-din-kommune/
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For å sende søknad setter Statsforvalterne i Trøndelag som krav at den ekstraordinære 
hendelsen må utgjøre mer enn 250 kroner per innbygger og minimum 1,25 millioner 
kroner totalt. For mer informasjon, se vår tilskuddskalender. 
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Tilskudd/2022/09/skjonnsmidler-
uforutsette-og-sarskilte-forhold/ 
 
Nærmere vurdering om skjønnstildeling på barnevernområdet  

Når kommunene får større finansieringsansvar, vil enkeltsaker innen barnevernet kunne gi 
større økonomiske utslag for kommunene. Statsforvalteren i Trøndelag vil utrede nærmere 
om, og eventuelt hvordan, barnevern kan legges inn som et fast kompensasjonselement i 
skjønnstildelingen framover. Dette for å fange opp kommuner som har særskilte 
utgiftsbehov som ikke ivaretas i inntektssystemet i tilstrekkelig grad. Vurderingen må også 
hensynta hva som eventuelt kommer av endringer i nytt inntektssystem. 
Inntektssystemutvalget vi legge fram sin rapport i slutten av august 2022.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Mari Mogstad (e.f.) 
Direktør  

  
 
Trude Mathisen  
Seksjonsleder  

Kommunal- og justisavdelingen  Kommunal- og justisavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 

Meråker kommune Rådhusgata 7 7530 MERÅKER 
Namsskogan kommune R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 
Raarvihken Tjïelte/ Røyrvik kommune Røyrvikveien 5 7898 LIMINGEN 
Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 
Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 
Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 
Oppdal kommune Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL 
Overhalla kommune Svalivegen 2 7863 OVERHALLA 
Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 
Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 
Nærøysund kommune Postboks 133, Sentrum 7901 RØRVIK 
Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 
Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Tilskudd/2022/09/skjonnsmidler-uforutsette-og-sarskilte-forhold/
https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Tilskudd/2022/09/skjonnsmidler-uforutsette-og-sarskilte-forhold/
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Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 
Frosta kommune Fånesvegen 1 7633 FROSTA 
Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 
Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 
Høylandet kommune Vargeia 1 7877 HØYLANDET 
Flatanger kommune Lauvsneshaugen 25 7770 FLATANGER 
Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 
Midtre Gauldal kommune Rørosveien 11 7290 STØREN 
Holtålen kommune Bakkavegen 1 7380 ÅLEN 
Rennebu kommune Myrveien 1 Berkåk 7391 RENNEBU 
Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 
Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 
Melhus kommune Rådhusveien 2 7224 MELHUS 
Ørland kommune Postboks 43 7159 BJUGN 
Trondheim kommune Postboks 2300 Torgarden 7004 TRONDHEIM 
Røros kommune Bergmannsgt. 23 7374 RØROS 
Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 
Indre Fosen kommune Postboks 23 7101 RISSA 
Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 
Stjørdal kommune Postboks 133 / 134 7501 STJØRDAL 
Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 
Leka kommune Leknesveien 67 7994 LEKA 
Osen kommune Rådhusveien 13 7740 STEINSDALEN 
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