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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 
 
Postboks 8036 Dep 
0030 Oslo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Høringssvar NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt 
 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn vil med dette gi sitt høringssvar på NOU 2009:22 Det du 
gjør, gjør det helt. Vi vil primært bemerke punkter vi mener bør vurderes nærmere. 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn (Lfb) er en organisasjon for barn som er eller har vært 
under barnvernet. Målsetningen er at vi gjennom all vår aktivitet og virksomhet ønsker å gi 
barnevernsbarn en stemme og medvirkning i saker som berører dem. Vi arbeider for å bedre 
rettigheter for barn og unge under barnevernet, samt for å endre stereotype oppfatninger 
om barnevernet og barnevernsbarn. Vi søker å involvere barnvernsbarn gjennom forskjellige 
arrangementer samt at vi deltar i den offentlige debatt. 
 
 
Koordinerende instans 6.2 
 

- Det bør presiseres at vedkommende som skal ha en koordinator må medvirke i valget 
og ha muligheten til å bytte. Videre bør det være tydelig i forhold brukes 
klagemuligheter. 

- Det bør være et tak for antall en koordinator skal følge opp. 
- Koordinator bør utnevnes innen en fastsatt tid. 

 
Barn og unge må få bedre tilgang til .. 6.3 
 
Ved at kommunene får et tydeligere ansvar for å etablere tjeneste for psykisk helsearbeid vil 
man kunne risikere også en større ulikhet i tjenester. En bør sørge for nasjonal likhet i 
tjenester ved konkrete og målbare grep. Dette kan være: 

 Krav om helhetlig plan for psykisk helsearbeid barn og unge 
 Nasjonale kriterier for godt psykisk helsetilbud 
 Bemanningsnorm  
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Tidlig innsats 6.4 
 
En slik kartlegging av barn fordrer klare retningslinjer og en tydelig etikk. Noen kriterier må 
foreligge: 

 Det man ser etter må være både viktig og greit å identifisere 
 Det må finnes utviklet og utprøvd verktøy for kartleggingen 
 Det må finnes kjent og dokumentert effekt av oppfølging/behandling 

av det som avdekkes 
 Det må ha avgjørende betydning for barnets utvikling og livskvalitet 
 Kommunene/staten forplikter seg til å gi oppfølging/behandling og 

hjelp i forhold til det som avdekkes 
 
En kan vurdere om helsestasjonen er riktig instans da de aller fleste allerede benytter dette 
tilbudet. En mulighet er å gjøre oppmøte obligatorisk da det en viss prosentandel som 
unnlater å møte til kontroll. 
 
 
Koordinering av døgnbasert hjelp fra barneverntjenesten og det psykiske helsevernet 6.5 
 
Institusjonstilbudet til barn og unge i barnevernet er per i dag langt fra å møte de behov som 
finnes. Vi trenger et variert og tilpasset tilbud til den enkelte. En tverrfaglig oppfølging er av 
det gode og vil kunne ha positive effekter for den som nå er mellom ”alle stoler”. 
 
Vi ser med bekymring av barn under 12 år har et svært rasert tilbud i forhold til plassering på 
egnet institusjon. Det kan synes som om man ikke har en forståelse for at barn ned til 9-10 år 
kan ruse seg, ha store psykiske vansker og kriminell atferd. De profiterer på å ha et 
kompetent fagmiljø rundt seg. 
 
Videre er det uheldig at statens ansvar for finansiering for institusjonsplass ender ved fylte 
20 år til tross for økt ønske og fokus på ettervern som er fram til 23 år. Tilbakemeldinger til 
Lfb tyder på at dette medvirker til at mange ikke får ettervern etter fylte 20 år hvilket neppe 
er verken et ønske eller en hensikt. 
 
 
 
Barnevernloven som rettighetslov 6.6 
 
Lfb vil understreke viktigheten av en rettighetsfesting og vil i den sammenheng frambringe 
at vi håper på at dette også vil gjelde ettervernet. 
 
 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn har ingen videre kommentarer, men ønsker å ta fram 
enkelte grupper vi ser ikke er særlig framhevet. 
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- Barn i fengsel. 
Barn under 18 år skal ikke sitte i fengsel og bør ha rett til annen oppfølging. Vi vet at 
fengsel ikke virker i særlig grad rehabiliterende og barn skal ikke eksponeres for 
voksne innsatte. Det haster å gjøre noe med dette. 

 
- Enslige mindreårige asylsøkere 

Alle barn under 18 år som kommer som enslige asylsøkere skal være under 
barnevernet. Det er mange uholdbare situasjoner for gruppen 15 – 18 år. Særlig 
destruktivt er det for de som har fått avslag og som bare går og venter på å bli 18 slik 
at de kan kastes ut. Det kommer tilbakemelding om økende rusbruk og dårlig psykisk 
helse.  Norge bryter FNs barnekonvensjon i behandlingen av denne gruppen. 

 
- Landsforeningen for barnevernsbarn ser med bekymring på barn som forsvinner ikke 

får den beskyttelse de trenger da de faktisk sent eller ikke i det hele tatt kommer til 
rette. Dette gjelder blant annet (enslige) mindreårige asylsøkere, familier som 
rømmer fra barnevernet innenfor grensene eller til utlandet og barn under offentlig 
omsorg. Vi håper at dette blir fokusert på gjennom konkrete handlinger. 

 
 
 
 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn håper våre forslag vil bli inkludert i det påfølgende 
arbeidet med NOU 2009:22. 
 
Vi ønsker lykke til videre i arbeidet. 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Renathe Arevoll     Maria Reklev 
Leder       Organisasjonssekretær 

 
 


