
«For meg må effektivitet til for få resultater, 

at ting skjer litt fortere, og at du kan se resultatene raskt.»

- Barnevernstjenesten er en krevende offentlig virksomhet 
med komplekse prosesser. Over tid byttes personale ut 
og nytt må læres opp. Dermed må en jobbe kontinuerlig 
med prosessforbedringer for å holde saksbehandlings-
tiden på et akseptabelt nivå, og for å forbedre den. Vi 
som jobber administrativt er en viktig brikke i dette 
forbedringsarbeidet.

Dette sier Hanne Marie Haugberg, økonomikonsulent 
i barnevernstjenesten Larvik kommune. Hun holder 
oversikt over og kontrollerer økonomien i den kommunale 
virksomheten. En viktig del av hennes arbeidsoppgaver 
er å lage rapporter og foreta analyser til rådmannen,  
politikerne og de tre fagteamene som driver tjenesten. 
I tillegg er hun sentral i budsjetteringsprosessen.
Med slike arbeidsoppgaver er et godt analyseverktøy alfa 
og omega. Og det er viktig å være effektiv!

Muligheter og forbedringer

- For meg må effektivitet til for å få resultater, at ting skjer 
litt fortere, og at du kan se resultatene raskt. Effektivitet 
betyr også muligheter og endringer, at du får frigjort rom 
og tid til å bli bedre. Analyseprogrammet fra Visma gir 
oss mulighet til dette. Vi får ut mye mer informasjon, 
vi kan få lagt inn flere analyser, og få hurtigere gang på 
analysearbeidet. Kort sagt er det bare å gå inn og hente 
tallene når du trenger de.

Analyserer seg til økt produktivitet
Effektivitet er viktig for Larvik kommune og barnevernstjenesten. De skal håndtere en stadig økende saksmengde, og 

ressursene er under konstant press. Da er det viktig å ha informasjon tilgjengelig for å kunne ta de riktige beslutningene, 

og for å videreutvikle virksomheten til å bli så produktiv som mulig. Det er også viktig at det ikke går med for mye interne 

ressurser når informasjonen skal innhentes, sammenstilles og analyseres.



Utfordring
•  Økt press på penge- og tidsbruk
•  Bruker mye tid på manuelt arbeid
•  Lite tilgang til å sammenstille og analysere relevant  
 informasjon
•  Begrensede rapporteringsmuligheter

Løsning
•  Kontinuerlig fokus på forbedringer av arbeidsprosesser
•  Erstatte manuelle analyserutiner med automatiserende  
 programvare
•  Bruke teknologien for å frigjøre tid til forbedringsarbeid

Resultat
•  Økt produktivitet med lite ressurser
•  Grundige og gode beslutningsgrunnlag
•  Bedre kvalitet på tjenestene

«Nå har det blitt mye enklere å besvare spørsmål,  

så som hvor mange klienter vi har på forskjellige tiltak og på hvilke stadier.»

Kunde:
Larvik kommune 

Fakta Larvik kommune 
og Barneverntjenesten

• 42 000 innbyggere
• 2 600 kommunalt ansatte
• Organisert 21 resultat- 
 enheter og 7 administrative  
 avdelinger
• Barnevernstjenesten  
 består av mottak, 3 fag- 
 team, 2 boliger for enslige  
 mindreårige asylsøkere og  
 administrasjon.
• Barneverntjenesten  
 behandler og følger opp  
 over 500 barnevernssaker  
 årlig

Løsninger fra Visma 
innen følgende områder:

• Barnevernstjenesten  
 (inkl analyseverktøy)
• Barnehager
• Flyktningetjenesten
• Kulturskoler
• Pleie- og omsorgstjenesten 
  (inkl. mobile løsninger)
• Helsestasjoner
• PPI/PP-tjenesten
• Samhandlingsløsninger
 

Alltid oppdatert på nettet!
visma.no/offentlig

Avansert analyseverktøy

- Tidligere var det slik at vi kunne hente ut data og tall, 
men det var vanskelig å sammenstille informasjonen og 
analysere sammenhenger og forskjeller. Nå har det blitt 
mye enklere å besvare spørsmål, slik som hvor mange 
klienter vi har på forskjellige tiltak og på hvilke stadier. Vi 
kan enkelt hente ut statistikk på parametre som nasjonal-
itet og alder. Det er også mulig å se på alle de sakene 
som startet med bekymringsmeldinger fra for eksempel 
barnehager, og se om de har noen andre fellestrekk. 

Proaktiv, kritisk og effektiv

Barnevernstjenesten i Larvik kommune er en proaktiv 
kommunal virksomhet når det kommer til effektivisering 
og optimalisering. Arbeidsprosessene er stadig gjenstand 
for et kritisk blikk:

- Vi går igjennom våre rutiner veldig ofte. Da stiller vi 
spørsmål om det fortsatt er nødvendig å utføre de slik 
vi gjør det, eller om de kan gjøres på en annen og bedre 
måte. Som følge av dette gjør vi endringer i rutiner og 
prosesser ganske ofte. Vi har også mange tilsyn, hvor 
Helsetilsynet er inne og sjekker hvordan vi arbeider. På 
den måten har vi både et internt og eksternt press på å 
jobbe mest mulig effektivt. Så har vi da også fått tilbake- 
melding på at vi får gjort mye med lite ressurser,  
avslutter en fornøyd Hanne Marie Haugberg.
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