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Høringsuttalelsefra Norskbarnevernlederorganisasjon
(NOBO)
-

NOU 2009:08: KOMPETANSEUTVIKUNG
I BARNEVERNET

Innledning:
Norsk barnevernlederorganisasjoner enig i at det i dag stilles " markante kompetansekrav"
til de som skal arbeide på barnevernsektoren.Som barnevernledereer vi mest opptatt av de
fagutøverne som har sin arbeidsplassi den kommunale barneverntjenesten,altså 1. linjen.
Her har kompetansebehovetfor å mestre de dagligeutfordringene lengevært i skarp
økning. Våre bemerkningertil NOU2009:08 er relatert til kompetansei det kommunale
barnevernet.
Dagenssituasjon pregesfor en del av de nyutdannedesunge alder og manglendelivs- og
arbeidserfaring,samt at utdanningengir et ufullstendig grunnlag for å gå inn i oppgavenei
1.linjen. Muligens er dette noe av grunnen til at en del ser ut til å havne i andre typer
arbeidsforhold enn utdanningen har vært innrettet på, i påvente av mer relevant arbeid.
Etter ett eller flere år vil kunnskapog inspirasjonda lett forvitre, og den arbeidsgiverpå
barnevernfeltet som tar vedkommendeinn, må bruke ekstra tid på å byggeopp
kompetansen.I tillegg kommer all opplæringensom i alle fall vil trengs for å mestre
arbeidsoppgavene.
Vi vurderer dette som relevante tema dersom man ogsågår inn i problematikken omkring
frafall under utdanningen.

Fagliginnholdi bachelorutdanningen
Det er nevnt 14 obligatoriskeemner i utdanningen. Disseser relevante ut for arbeid i 1.
linjen selv om de er generelt beskrevet.Vår organisasjoner opptatt av at følgende punkter
ses hen til:
> Aktuelle bestemmelsersom styrer forvaltningsarbeidet i 1. linjen og hvilken plass
bestemmelsenehar på en slik arbeidsplass
> Ferdighetstreningi viktige "forvaltningsverktøy" som basererseg på juridisk og
forvaltningsmessigkunnskap(vedtak, beslutningerog annen korrespondanse)
> Barnevernlovensdiverse rensesnitt mot andre lovverk på barn-ungesektorenog
kunnska om anvendelsenav disse:
- Lov om barn og foreldre
- adopsjonsloven
- vergemålsloven
- sosialtjenesteloven
- psykiskhelsevern
- kommunehelseloven
> Aktivt barnevernsarbeidi 1.Iinjen, dvs systematiskundersøkelsesamt produksjon,
bruk og gjennomføringav konkrete tiltaksplaner (omsorgsplaner)likeledeshvordan
evalueringstår i forhold til dette (innskjerpet ved siste lovendringer)
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Reelttverrfaglig arbeid og barnevernetsplasssom en del av helheten på
kommunenivå.
De ovenståendepunktene er erfaringsmessigfor lite representert i studentenesballast etter
utdanning i dag.
De 5 kategorienefor kompetansepå barnevernområdetser hensiktsmessigeut, vi finner det
lovende at forvaltnin skunnska er rioritert med en e en kate ori.

Turnustjeneste/ det 4. året.
Barnevernutdanningenmå gi rom for mer kompetanse.Å gjøre dette i form av et turnusår
ansessom hensiktsmessig.Mye avhengerlikevel av hvordan turnusåret tilrettelegges. Det
vurderes som uholdbart at turnuskandidater erstatter noen av da ens stillin er i
barneverntenesten. For eksempelbør man gjennom en betydelig del av turnusåret ikke ha
eget ansvarfor brukersaker.Det vil krevesressurserhos øvrige ansatte å følge opp
turnuskandidatene,dette vil forbruke de tilleggsressursenesom turnuskandidaten bringer
med seg inn i form av kapasitet. Det bør ogsåsikresat en eller to ukedagertilbringes med
relevant opplæring rettet mot de oppgaversom kandidatenemøter i jobb.
Norsk barnevernlederorganisasjonslutter segtil forslaget om at det leggesopp til en faglig utvikling
og kvalifiseringfor praksisveilederne.
Vi støtter arbeidsgruppennå det slåsfast at man i kapittel 11, om kompetanseog

kompetanseutviklingsier følgende: "For å tilrettelegge for et turnusår er det avgjørendeat
ordningen kan byggepå et fruktbart samarbeidmellom praksisfelt og
utdanningsinstitusjonene."Videre siesdet i ekspertutvalgetstilrådinger, at
"turnustjenestens faglige innhold
bør vurderes nærmere av ansvarligemyndigheter."
Barnevernlederor anisas'onenstiller se 'erne til rådi het for å bidra med raktiske
erfarin er o utfordrin er i dette arbeidet.

Mastergrad/doktorgradi barnevern.
Dette er en god mulighet for fordypning og utvikling som er nyttig ogsåfor praksispå
fagområdet. Mye er imidlertid avhengigav hvilke emnevalgstudentene gjør. Det støttes at
slike studier ikke kan erstatte turnusåret.
Vi er skeptisketil at mastegradskal være et krav for å inneha lederstillinger i kommunalt
barnevern. I dagenssituasjon er det ofte for få kompetente kandidatertil lederstillinger,
mastergradskravvil kunne forverre denne situasjonen.For en lederstilling kreveslangt mer
av personligelederegenskaperog administrativ kunnskap/ praksis,enn særskilt
dybdekunnskapfra smale emner i en mastergrad.Det ville være svært uheldig å måtte
avviseen dyktig lederkandidattil fordel for en mindre egnet mastegradsinnehaver.I stedet
burde det le es til rette for en videreutdannin som fokuserer å ledelse å
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barnevernsområdet.Lederoppgavenepå barnevernsområdetutgjør flere særskilte
utfordringer med et sammensattkompetanse-og erfaringsgrunnlag.Pålengre sikt kan det
bli en situasjonhvor det å kreve mastegradi tillegg vil være relevant.

Autorisasjon
Autorisasjonsordningpå barnevernsområdetåpner for både forbedringsmuligheterog
utfordringer. Fordeleneer godt beskrevet i flere kapitler av NOU'enog Norsk
barnevernlederorganisasjonstøtter denne argumentasjonen.Vi vil derfor gjøre oppmerksom
på noen mulige ulemper.
> Noe faglig mangfoldighet (som er mulig på større arbeidsplasser) ir st rre fa
bredde. For eksempelhar sosionomer,førskolelærere,jurister og psykologermye å
tilføre i en personalgruppesom ellers består av et større antall barnevernpedagoger.
Et slikt faglig mangfoldvil kunne være vanskeligå opprettholde dersom
sertifiseringsordningkun omfatter barnevernpedagoger.
> Dispensasjonsordninger
der man har mangel på søkere med "rett" faglig bakgrunn,
har mangeulemper. Dette er godt kjent fra barnehageområdet. Medarbeidere med
alternativ kompetansekan ogsåbyggeopp betydelig kompetanse,mestring på et
helt forsvarlig nivå. Dersomdenne kompetansener bygget opp gjennom flere år "på
dispensasjon",risikerer arbeidsplassenå måtte bytte ut en godt kompetent og
erfaren arbeidstakermed en nybegynner.Dette vil kunne merkesgodt på en liten
arbeidsplass.

Økonomiske og administrative konsekvenser.
Somtidligere nevnt har det de senesteårene vært en økning av behovet for kompetansei
utføring av barnevernoppgaver.Spesieltinnføringen av fylkesnemndsystemethar betydd
økede forventninger om hva den kommunale barneverntjenestenskal tilby av personlig
kompetansehos den enkelte. Dersomdette svikter oppstår fare for at barn i risikofylte
omsorgssituasjonerikke får livsviktig hjelp. I tillegg har statlige myndigheter i løpet av de
siste årene lagt stadig nye oppgavertil tjenesten. Dette har skjedd gjennom lovendringer om
tilleggsoppgavereller skjerpede krav til håndtering og prioritering. Når nye ansvarsområder/
oppgaver kommer inn kan dette vanskeliggjøreopprettholdelse av spisskompetansepå
"kjerneoppgavene".
Entilsvarende styrking av utdanningen har ikke skjedd. Det har fått utvikle seg et skjevt
forhold mellom den kompetansenutdanningengir og hva som krevesnår man kommer i
jobb. Påen arbeidsplassmå det alltid påregnesat opplæring må gis i en startfase, i dag
fremstår dette opplæringsbehovetsom for omfattende. Uten en betydelig oppgraderingav
ressurstilførseleni utdanningen,det vil si en lan hø ere finansierin skate ori vil
utvidelsen i tid kunne tape mye av sin effekt.
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Norsk barnevernlederorganisasjonstøtter ikke utvalget når man hevder at utgiftene til
turnuskandidatene mer eller mindre kan erstatte utgifter til dagensstillinger, og viser til
avsnittet "Turnustjeneste,det 4. året". Dersomdet leggestil grunn at turnuskandidatene
kan dekke opp for behovet for ordinære stillingen, frykter vi at lite oppnåsmed den
omleggingensom er skisserti utredningen.

Norsk barnevernlederorganisasjon20.06.2010
Styret v/Marit Hoff

