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Høringsuttalelse til forslag til endringer - Rammevilkår for private
tjenesteytere i barnevernet

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark støtter i hovedsak forslaget.

Fosterh emsomradet:
Fylkesmannen støtter departementet i at Bufetat bør kunne bruke privat rekrutterte hjem til å
oppfylle bistandsplikten sin, og at kommunene bør kunne kjøpe fosterhjem fra private aktører uten
å gå veien om Bufetat. Lokal rekruttering kan gi flere fosterhjem og økt nærhet mellom
barneverntjeneste og fosterhjem og mellom barn og biologisk familie og skole.

Når det gjelder støttetjenester inn i kommunale fosterhjem, er vi enig i departementets forslag om
ikke å gjøre endringer i private aktørers mulighet til å levere støttetjenester til fosterhjem. Unntatt
fra dette er endringer i kommunenes adgang til å bruke private til oppfølgingsbesøk og ved valg og
godkjenning av fosterhjem.

Fylkesmannen viser til departementets to alternativer for hvem som skal kunne tilby spesialiserte
fosterhjem og beredskapshjem. Vi støtter alternativ 2 om at alle spesialiserte fosterhjem er statlige,
og at alle beredskapshjem er enten statlige eller kommunale.

For å kunne møte dagens store behov for fosterhjem, støtter vi forslaget om at kommunene fortsatt
skal ha adgang til å bruke og la seg bistå av private tjenesteytere til mange av sine oppgaver. Vi
understreker imidlertid viktigheten av at det offentlige har reell kontroll med tiltaket blant annet
gjennom en bistandsplikt og godkjenningsordning.

Institus'onsomrdet:
Fylkesmannen ser nødvendigheten av å ha private aktører som supplement til det offentlige tilbudet.
Vi er enig i at Budir som faglig premissleverandør må styrkes. Vi ser behovet for å få på plass en
strategisk begrunnet arbeidsdeling mellom statlige og private institusjoner og utvikle en styring som
er bedre tilpasset særtrekkene ved institusjonsområdet.
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Når det gjelder ansvarsdelingen mellom stat og kommune, støtter vi dagens ordning. Dette gjør vi
selv om vi ser utfordringene når en kommune er faglig (helt) uenig i Bufetat sitt valg av konkret
institusjonsplass til det enkelte barn. Så lenge Bufetat har plikt til å finne egnet institusjonsplass på
anmodning fra en kommune, ser vi at det kan bli vanskelig å opprettholde bistandsplikten dersom
kommunen skal kunne velge vekk valgte løsning ved uenighet.

Sentre for foreldre o barn o omsor ssentre for ensli e mindreåri e as lsøkere:
Vi er enig i departementets vurderinger om ikke å foreslå endringer i rammevilkårene for private
tjenesteytere på disse områdene.

Når det gjelder forsla til n e bestemmelser i barnevernloven, støtter vi spesielt utformingen av ny
§ 2-1 c annet og tredje ledd og alternativ 2 til § 4-22 nytt sjette ledd.

Med hilsen

Per Arne Olsen Kari Evensen
direktør i Oppvekstavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent


