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Høring – forslag med ny ansvarsdeling i barnevernet 
 
Vi viser til ovennevnte høring med høringsfrist 18. juni 2015. Nedenfor følger innspill fra 
Bufetat, region vest til utkastet til ny forskrift. 
 
Bufetat, region vest er opptatt av å ha et godt tjenestetilbud innenfor de områdene vi til enhver 
tid har ansvaret for. Etter vår oppfatning er størst mulig klarhet rundt ansvarsforhold og 
forutsigbarhet i rammene viktige forutsetninger for å lykkes med dette. Det er derfor viktig at 
den foreslåtte forskriften tydelig fastsetter i hvilke tilfeller Bufetat har bistandsplikt overfor 
kommunene, og videre at det blir mest mulig forutsigbart for Bufetat hvilket omfang av tjenester 
etaten vil være forpliktet til å tilby. 
 
Det fremgår av forslaget at forsøkskommunene skal få velge mellom tilgjengelige  
institusjonsplasser. Bufetat søker å ha et tilbud av institusjonsplasser som i størst mulig grad er 
tilpasset behovet. Det vil derfor sjelden være mange egnede plasser å tilby og det er utfordrende 
å tenke seg hvordan en slik prosess skal foregå i praksis uten å utfordre tilgjengeligheten av 
tiltaksapparatet i saker der plassering likevel ikke blir aktuelt. 
 
Innvirkning på regionens tiltaksapparat vil bli spesielt stort dersom store kommuner blir med i 
forsøket. Bufetat må sikre tilstrekkelig grunnkapasitet for øvrige kommuner, noe som blir 
krevende om avtalene om bruk av våre tjenester blir for løst definert (intensjonsavtale) i forhold 
til forsøkskommunene. Bufetats grunnkapasitet må være betydelig høyere dersom 
forsøkskommunene skal benytte våre tjenester fast. Det er tidkrevende å rigge en riktig 
dimensjonert institusjonskapasitet, og vi må derfor vite så tidlig som mulig hvordan 
forsøkskommunene kommer til å bruke Bufetat. Forutsigbarhet er viktig her for at ikke 
kostnadene skal bli for høye i forhold til at dimensjoneringen blir feil i det statlige 
tiltaksapparatet. Det kan være en løsning å ha en slags «abonnementsordning» med 
forsøkskommunene på bistandsplikten. Da vil vi ha tydelig ansvar for å sikre tilstrekkelige 
tilbud.  
 
Det er også behov for å klargjøre det som står i merknadene til forskriften om at det forutsettes at 
forsøkskommunen inngår intensjonsavtaler med Bufetat om forventet etterspørsel etter 
institusjonsplasser fra Bufetat. Det er viktig at det avklares tydelig hvor langt bistandsplikten 
strekker seg overfor forsøkskommunene og eventuelt om det kan tenkes omstendigheter der 
Bufetat ikke har slik bistandsplikt også på institusjonsområdet.  
 

  

 

 
 

 



Det legges opp til at kommunene skal kunne velge mellom bruk av statlig institusjonsplass, 
privat plass gjennom avtaler fremforhandlet av Bufetat, direkte avtale mellom kommune og 
leverandøren eller gjennom etablering av egne plasser. Bufetat har administrative utgifter knyttet 
til både drift av egne plasser og kjøp av private plasser. Bufetat må ha mulighet til fritt å prise 
disse plassene. Som nevnt over er det sjelden mange egnede plasser å tilby, og det må være 
mulig å differensiere pris med utgangspunkt i forsøkskommunens vilje til lå forplikte seg til et 
minimum bruk av plasser. 
 
Det er positivt at det i forskriftens merknader fremkommer tydelig at Bufetat ikke vil ha plikt til 
å tilby forsøkskommunene fosterhjem. Det er behov for avklaring av om forslaget innebærer en 
plikt for Bufetat til å tilby kommunene opplærings- og kurstilbud for fosterhjem dersom de 
ønsker å kjøpe disse tjenestene fra Bufetat. Det samme gjelder evidensbaserte hjelpetiltak, 
familierådstjenester og kompetanseutviklingstjeneste i forbindelse med akuttplasseringer og 
akuttiltak.  
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