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Markedsdialog i DigiBarnevern

NOKIOS 2017



Innhold

1. Hvorfor digitalisering av barnevernet?

2. Om prosjektet DigiBarnevern

3. Markedsdialog i DigiBarnevern



Lov om barneverntjenester § 1-1:

 Å sikre at barn og unge som lever under forhold som 
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp og omsorg til rett tid

 Å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår



Utilstrekkelig IT-støtte begrenser barnevernets 
evne til å gi god og effektiv hjelp til barn og unge 
som trenger det

To eksempler på utfordringer i barnevernet knyttet 
til manglende eller dårlig IT-støtte:



1. Kommunene kommuniserer gjennom treg 
postgang

Eksempel: «Valdressaken»



2. Som melder er det vanskelig å melde 
bekymring

(desember 2016)



2. Som melder er det vanskelig å melde 
bekymring

Ekstern link - Rett til forsiden

(desember 2016)



2. Som melder er det vanskelig å melde 
bekymring

(desember 2016)



Utfordringer knyttet til dagens IT-løsninger i 
barnevernet gjelder alle sentrale aktører

 Tjenestemottakere får ingen hjelp av IT-løsninger til å ha oversikt over 
saken sin eller å utøve brukermedvirkning

 Ansatte i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å levere 
barnevernstjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet

 Ledere i barnevernet får liten hjelp av IT-løsninger til å lede, styre og 
rapportere i barnevernet på en god måte

 Det finnes ingen god støtte for digital samhandling når de ulike aktørene i 
og utenfor barnevernet skal kommunisere eller overføre informasjon



DigiBarnevern – et nasjonalt prosjekt

 Konseptfase, 2016-2017

 Planleggingsfase, 2017-2018

Trondheim   Oslo Asker Bærum    Stavanger Kristiansand   Bergen    Lørenskog       Fet

KS Bufdir



Arbeidsområder i konseptfasen

 Tjenestedesign
 Informasjonsflyt og aktører
 Gevinster
 Markedsdialog
 Krav til kommunale barnevernsløsninger
 Målbilde og realiseringsstrategi



Hvorfor markedsdialog?

 Hensikten med markedsdialogen er å mobilisere markedet og undersøke 
hvilke muligheter som finnes i markedet
 Ha en tidlig dialog med markedet, sånn at resultatet fra markedsdialogen kan 

påvirke veien videre
 Sett av nok tid til at det kan skje bevegelse i markedet underveis, før man 

bestemmer seg for veien videre

 Prosjektet har fått god hjelp av Nasjonalt program for leverandørutvikling



Prosjektet får god hjelp fra Nasjonalt program for 
leverandørutvikling

 Rådgiving
 Hvordan gjennomføre en god markedsdialog

 Praktisk støtte
 Utforming av invitasjon og dialogkonferanse
 Kontakt med leverandørmarkedet
 Presentasjon på dialogkonferanse



Markedsdialog i konseptfasen - Dialogkonferanse
Fullt hus 50 personer til stede fra marked og prosjekt



Markedsdialog i konseptfasen - Dialogkonferanse
Presentasjon av metodikk og behov gjennom personas



Markedsdialog i konseptfasen - Dialogkonferanse
Workshop med leverandører og prosjektdeltagere sammen



Markedsdialog i konseptfasen - Dialogkonferanse
Over 20 ønskede møter mellom leverandørene



Markedsdialog i konseptfasen                                         
|
 Innspillsnotater

 Én-til-én-møter



Markedsdialogen hjalp med å definere tre områder 
og realiseringsstrategi/ansvar for hvert område

1. Kommunale 
barnevernsløsninger 2. Innbyggertjenester

3. Nasjonale 
komponenter for 

barnevern

Funksjonalitet som støtter 
tjenestene som leveres av det 
kommunale barnevernet

Eksempel:
• Ansvar: Kommuner
• Realiseringsstrategi: 

Anskaffelse gjennom nasjonalt 
konkurransegrunnlag

Tjenester som leveres til 
innbyggere (og andre 
eksterne aktører)

Felles nasjonale ressurser, 
både digitale og ikke-digitale, 
som eies og forvaltes 
nasjonalt



Markedsdialogen i planleggingsfasen vil bli gjort på 
samme måte som i konseptfasen

 Samme oppsett på markedsdialogen som i konseptfasen:
 Dialogkonferanse
 Innspillsnotat
 Én-til-én-møter

 Tett samarbeid med nasjonalt program for leverandørutvikling



Markedsdialogen i planleggingsfasen vil handle om 
gjennomføringsstrategi og behov
 Gjennomføringsstrategi
 Hva er ønsket fremtidig leverandørmarked? 
 Hvordan skal leverandørene konkurrere? 
 Hvem skal betale, hvem skal bestemme? 
 Hvordan skal løsninger kravstilles, utvikles og forvaltes? 
 Hvor skal tjenester realiseres?
 Dialogkonferanse 22. november, én-til-én-møter i desember

 Behov
 Hva er behovene, og hvordan kan de deles opp i ulike IT-løsninger?
 Dialogkonferanse og én-til-én-møter i  januar/februar 2018



Takk for oppmerksomheten!

Kontaktinformasjon:
Tommy Engvik, prosjektleder DigiBarnevern
tommy.engvik@trondheim.kommune.no
Telefon: 997 10 805

mailto:tommy.engvik@trondheim.kommune.no
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