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NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet - kvalifisering til arbeid i 
barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning - Høring 
 
Vi viser til ekspedisjon av 1. oktober 2009.  
 
  
 
Vi har følgende generelle merknader i saken: 
 
  
 
Helse- og omsorgsdepartementet slutter seg til utredningens intensjon om 
å styrke og målrette barnvernpedagog- og sosionomutdanningene for bedre å 
ivareta de viktige samfunnsfunksjonene disse utdanningene er satt til å 
ivareta. Ekspertutvalgets forslag til tiltak er hver for seg konstruktive 
og vil trolig bidra til kompetanseheving. Det er imidlertid ikke gitt at 
alle er gjennomførbare, og vi så gjerne at de ulike tiltakene ble 
prioritert. Studentenes kvalifikasjoner blir ikke bedre enn hva 
utdanningene tilbyr. Vi etterlyser derfor en enda klarere profil og 
tiltakspakke for dem som underviser, som et første skritt.  
 
  
 
Nevnte utdanninger gis i dag ved en rekke utdanningsinstitusjoner og 
høyskoler. Flere fagmiljø er i seg selv bra, men kvantitet kan også gå på 
bekostning av kvalitet. Ekspert-utvalgets forslag om et nasjonalt fagråd 
er et nødvendig minimumstiltak for å samordne og kvalitetssikre 
utdanningstilbudet på kort sikt.  
 
  
 
Profesjonene formes gjennom dialog og samspill mellom utdanning, 
forskning og prak-sis. En videre styrking av det generelle 
utdanningstilbudet i barnevern gjennom master- og doktorgradsstudier som 
utvalget foreslår er derfor viktig i et mer langsiktig perspek-tiv.  
 
  
 
Vi så imidlertid gjerne at utvalget også hadde diskutert grundigere og 
avveid forholdet mellom flere spredte fagmiljø kontra større og mer 
konsentrerte, siden tilstrekkelige fagmiljø anses som en kritisk faktor 
for flere av utvalgets forslag til tiltak.  
 
  
 
På faglig grunnlag og med henvisning til Samhandlingsreformen slutter vi 
oss til utval-gets vektlegging av forebygging og tidlig innsats og at 
dette må være en grunnstein i ut-danningene og i forming av studentenes 
tenking og handling.  
 



  
 
En turnusordning som utvalget foreslår stiller vi oss bak. Det samme 
gjelder forslaget om autorisasjon.  
 
  
 
Vi er enige med utvalget i behovet for en forsterket innsats for å øke 
rekrutteringen til studiet. Vi er imidlertid i tvil om utdannelsesstipend 
for utvalgte grupper er veien å gå. Ikke minst på grunn av mulige 
ringvirkninger dette kan få. Forhåpentligvis vil utvalgets øvrige forslag 
til tiltak bidra til økt faglig interesse og status for feltet og 
derigjen-nom også rekruttering.  
 
  
 
Med vennlig hilsen 
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