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Ad. Høring - Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar 
for barnevernet 

        
Til § 5 – merknader: Forsøkskommunen kan etablere egne institusjoner som må godkjennes 
etter reglene i barnevernloven § 5-8. 

Det anmodes om at Bufetat tillater kommunen å samlokalisere/utnytte personellressursene 
på en god måte. Kommunen vil være opptatt av å lage gode faglige tilbud, men samtidig 
også ha en best mulig utnyttelse av tilbudet.  
 
I samme merknad står det at forsøkskommunen forutsettes å inngå intensjonsavtaler med 
Bufetat om forventet etterspørsel etter institusjonsplasser. Det er usikkert hva dette betyr. 

Skal kommunene inngå avtale med Bufetat om en intensjon om å plassere x antall barn i 
Bufetat sine institusjoner? Eller skal kommunen ha en avtale om at Bufetat kan plassere i vår 
kommunale institusjon? Eller er det en avtale om at vår intensjon er å plassere alle barn i 
egne tiltak? Dette bør presiseres. 
 
Ifølge §15 skal kommunen overta fullt finansieringsansvar for både eksisterende tiltak og 

tiltak som vedtas etter at forsøket trer i kraft. Larvik og Lardal kommune er bekymret for at 
kommunen vil bli sittende med fullt betalingsansvar for plasseringer i private institusjoner og 
eller familiehjem via private aktører, som kommunen ikke ville valgt dersom den hadde hatt 
andre tiltak tilgjengelige. Videre at det vil være økonomisk hensiktsmessig å avslutte disse 
raskt, mens det for de barna/ungdommene det gjelder, kan være uforsvarlig å flytte dem. 
 
Forskriften bør gjelde alle nye tiltak og plasseringer etter at forsøket trer i kraft, og kommunen 

bør få minst får to år på seg til å vurdere allerede iverksatte tiltak – om disse skal 
opprettholdes, avsluttes eller flyttes. Da har man også tid til å bygge opp egne tiltak. 
Barneverntjenesten i Larvik og Lardal mener at forsøket har for korte frister og går for fort 
frem, og er bekymret for at kommunene som skal delta vil sitte igjen med stor risiko og med 
for stort betalingsansvar ved å forvente fullt ansvar fra dag en. 
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Alternativt må kommunen forvente å få kompensert utgiftene eksempelvis de to første årene, 
for å ivareta dette fulle og hele ansvaret, for så å ha tid til å finne gunstigere alternativer på 
sikt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Larvik og Lardal kommune 
Barne- og ungdomstjenester 
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