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Høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune - Rammevilkår for private 

tjenesteytere i barnevernet   
 

Fylkestinget i Nordland behandlet 15. juni 2020 høringssak vedr. Rammevilkår for private 

tjensteytere i barnevernet.  

 

Fylkestinget fattet følgende vedtak i FT-sak 063/2020:  

 

1.  «Fylkestinget i Nordland er tilfreds med at Barne- og familiedepartementet regulerer bruken 

av private tjenesteytere i barnevernet ved å lovfeste på hvilke områder det ikke er 

anledning til å bruke private tjenesteytere.  

2.  Fylkestinget i Nordland mener at kommunene ikke bør kunne inngå avtale med private 

tjenesteytere om bistand til følgende oppgaver: 

a. funksjonen som leder eller stedfortredende leder av barnevernstjenesten, 

b. treffe avgjørelser og vedtak, 

c. partsrepresentasjon i fylkesnemnda, 

d. igangsetting og gjennomføring av undersøkelse, 

e. valg og godkjenning av fosterhjem, 

f. oppfølgingsbesøk i fosterhjem, 

g. gjennomføring av midlertidige akuttvedtak som er fattet av barneverntjenestens leder, 

h. utarbeidelse og evaluering av tiltaks- og omsorgsplan. 

3.  Når det gjelder fosterhjem mener Fylkestinget i Nordland at private tjenesteytere ikke skal 

kunne inngå avtale med fosterforeldre om godtgjøring for, eller innholdet i, 

fosterhjemsoppdraget. Slik avtale bør inngås med offentlig aktør i barnevernet, uavhengig 

om det er ordinære eller spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem. 

4.  Selv om det ikke foreslås endringer i bruk av private tjenesteleveranser innenfor 

barnevernsinstitusjoner nå, viser Fylkestinget i Nordland til stortingets vedtak 762, dok8: 

161S (2017-2018) om å øke andelen av avtalene til ideelle aktører, og presiserer det 

offentliges ansvar å sørge for et godt tilbud til de mest sårbare barna som er avhengige av 

sammensatt oppfølging.» 
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Merethe Schjem 

leder 

       Greta Johansen 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Barne- og familiedepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 
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