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Høring – NOU 2009:22 
 
Takk for et prisverdig godt initiativ, og systematisk og god oversikt i rapporteringen av 

utredningen. I vårt arbeid med barn i skjæringspunktet psykiatri og barnevern, ser vi hvordan 

systemet virker i praksis. Og det er nettopp praksis som gjør at vi er bekymret for hvorvidt 

gode hensikter om samordning, i praksis svekker barnets stilling.  

 

Utfordringen med å uttale seg om endringer i dette feltet, er at uformell praksis avviker fra 

beslutninger på systemnivå. Taushetsplikten brytes hver dag, tverrfaglig samarbeid skjer hver 

dag, kunnskap om behov og tilbud er varierende, relasjoner blir ivaretatt mot alle odds – og 

omvendt. Praksis koker ned til de mennesker som hver dag jobber i dette feltet, og hvordan de 

løser utfordringen mellom å ivareta lovverket, pårørende og et brennende ønske om å bistå 

barna. Når hensyn til praksis er utelatt får dette konsekvensen for denne høring:  

• Dersom vi har rett i vår observasjon om at inngrodd praksis er sterkere enn 

formelle vedtak på systemnivå, så må denne steinen veltes for reelt å få 

frem et sikrere tilbud til det enkelte barn. Et tilbud som også fungerer i 

praksis, uavhengig av hvilken saksbehandler som er på jobb. Vi ser 

paralleller til prosessen i UD her, hvor det viste seg å være meget vanskelig 

å komme bunns i uformell praksis, og tror man bør se nærmere på hvordan 

man lykkes med å få en lignende utredning av barnevern. Vi tror behovet er 

der.  



•  Vi er i tvil om hvorvidt et felles lovverk styrker barnets stilling, og ønsker 

en dypere utredning av dette. Utredningen må få hensyn til praksis, og ikke 

kun hva som formelt burde skje. Vår bekymring er spesielt rettet mot at 

”relasjoner som fungerer” skal bli brutt.  

 

Vi har dårlig tid på vegne av disse barna:  

  ”Det viktigste er ikke at barna har én rett, men at de får hjelp!” 

 

Fra vårt praksisnære erfaringsgrunnlag, har vi blitt smertelig klar over forskjellen mellom å ha 

et ”barneperspektiv” og ”ivareta barnets stemme”. Barneperspektivet representerer på vegne 

av barnet, mens barnestemmen er den reelle brukerstemmen. I denne høringens arbeid savner 

vi Barnets Stemme, og tror at dersom den hadde vært ivaretatt så ville fokus flyttes fra fag til 

opplevelse. Hvordan oppleves det å bli tolket, hvordan oppleves det å bli møtt, hvordan 

oppleves det å ikke kunne påvirke sin egen hverdag, hvordan oppleves det å bli krenket.  

 Kanskje må vi være åpne for at ett menneske kan gjøre mer enn én hel etat, på 

individnivå. Det er dette perspektivet vi ber om skal bli styrket. Det ville også kunne lede til 

tiltak som personlig koordinator, eller aller helst en medvandrer som engasjerer seg og følger 

barnet gjennom alle brudd det med stor sannsynlighet vil oppleve. 
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