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HØRINGSUTTALELSE – NOU 2009:8 – Kompetanseutvikling i barnevernet 
 
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB) takker for invitasjon til å avgi 
høringsuttalelse og har følgende uttalelse til de foreslåtte endringene. 
 
 
1. Faglig innhold i grunnutdanningene 

OPB støtter utvalgets innstilling om de 14 studieemnene som man anser må være 
obligatoriske i grunnutdanningen. I forhold til innholdet har vi følgende kommentarer: 
 
Utvalget diskuterer ”barnets beste” begrepet i emne 2, ”Velferdsstaten og rettighetene til barn 
og unge”. OPB mener at barnevernutdanninga må vektlegge å klargjøre begrepet ”barnets 
beste”. Studiet må hjelpe studentene å operasjonalisere og tydeliggjøre begrepet. En kan ikke 
henvise til begrepet uten at det får et konkret innhold. Samtidig må barneperspektivet komme 
klart fram i utdanninga. Selv om det er et dilemma mellom hensynet til foreldre og barn i 
barnevernsaker, må det tydeliggjøres at hensynet til barna skal komme først. 
 
OPB støtter utvalgets kommentar om at kunnskap om ulike støtteordninger er av stor 
betydning. Dette diskuteres i punkt 8. OPB mener at barneverntjenesten ikke klarer å løse 
omfattende problemer i barns liv alene. Problemer oppstår i et system og må derfor løses i et 
systemperspektiv. Kunnskap om- samt ferdigheter i tverrfaglig/tverretatlig samarbeid bør 
derfor vektlegges i utdanninga. 
 
OPB støtter utvalgets innstilling om å prioritere Aktivitetsfaget i grunnutdanninga. Barn 
trenger voksne rundt seg med gode praktiske ferdigheter. 
 
2. Kvalitetskrav til studieopplegg/turnus/autorisajon 

OPB støtter utvalgets innstilling om en variert utdanning mellom teori, gruppearbeid og 
praksis i feltet. OPB støtter også utvalgets tilråding om å innføre en ett-årig turnus etter 
avslutettet utdanning i barnevern. Det forutsettes at det stilles midler til rådighet, slik at 
kandidatene får den veiledning og oppfølging som gir ønsket effekt.  
 
I den hensikt å sikre og kontrollere at barnevernsarbeidere har tilstrekkelig kompetanse, 
støtter OPB utvalgets tilrådning om innføring av en autorisasjonsordning 
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3. Nasjonalt fagråd/master- og doktorgradsstudier/studierekruttering    

OPB støtter utvalgets forslag om å opprette et nasjonalt fagråd i den hensikt å samordne 
studietilbudene 
 
OPB støtter utvalgets tilrådning om å utvikle et master- og doktorstudium i barnevern, samt 
utvalgets argumentasjon for dette. 
 
OPB støtter utvalgets vurdering av viktigheten av å øke tilgangen av kandidater med adekvat 
personlig kompetanse for å gjøre en innsats i barnevernet. Utvalget problematiserer også 
utfordringer om virkemidler for en bredere rekruttering. OPB tenker at Lønns- og 
arbeidsvilkår samt yrkesanseelse er vesentlige årsaker til at menn og studenter med 
minoritetsbakgrunn ikke søker utdanninga. 
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