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Voksne for Barn vil i sitt høringssvar her, kun trekke frem viktige punkter som enten vi
ikke synes er omtalt tilstrekkelig eller som har blitt synliggjort etter avlevering av
rapporten desember 2009.
Siden vi også hadde mulighet til å delta i selve arbeidet bruker vi ikke noe tid på det som
faktisk står, da vi støtter rapportens fokus, innhold og konklusjoner.
Det er likevel noen bekymringer som vi ønsker å belyse:

Kartlegging av barn
Det er svært viktig at en kartlegging tar utgangspunkt i disse kriteriene:

• 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

I tillegg må det vektlegges kostnader ifht andre tiltak i barns oppvekst og prioritering av
hva som er viktige innsatser. Det er ønskelig med en slags prioriteringsliste også ifht
kommunenes oppvekstsektors arbeid med dette, slik at det blir likhet i kommunenes
oppfølging.

Politisk oppfølging av oppvekstfeltet
Selv om mange faglige spørsmål og problemstillinger ifht oppfølging av utsatte barn kan
løses med interkommunale samarbeidsmodeller, så er slike løsninger i strid med ønsket
om en mer politisert oppvekstsektor. Dette betyr at de foreslåtte
interkommunale/vertskommune løsningene bør være midlertidige slik Voksne for Barn
ser det. Det er en stor utfordring å få oppvekstfeltet på den politiske agendaen - spesielt
når det gjelder utsatte barn og unge. Selv om den største andelen av befolkningen bor i
større kommuner (sett ut fra det totale antallet innbyggere) så berører småkommuners
ofte manglende kompetanse og kapasitet på området, likevel mange utsatte barn og
unge. Det er ønskelig med en kommunemodell som sikrer både faglig nivå og tett politisk
oppfølging.

Tverrfaglig oppfølging
Det foreslås et samlet tilbud for barnevernsbarn med sammensatte problemer - spesielt
da at tilbud fra både psykisk helsevern for barn og unge yter tjenester til barn under
barnevernstiltak/omsorg. Den siste tiden har det vært mye fokus på barnevernsbarn som
ruser seg og hva man kan gjøre for å utøve grensesetting ifht dette. I tillegg til
barnevernets behov for grensesetting som omsorgsansvarlig, så må russektoren gi tilbud
til barn og unge som ruser seg. Disse barna skal ha samme tilgang til tjenester fra andre
enn barnevernet som andre barn og unge. Individuell plan kan bidra til at det klargjøres
hvilke tjenester som skal inn når og ifht hva. Voksne for Barn reagerer sterkt på at
barnevernet etablerer egne institusjoner med rusbehandling for barn og unge som er
under tiltak i barnevernet. Dette blir parallellkjøring og ikke samkjøring. I tillegg reiser
det omfattende prinsipielle spørsmål vedrørende tilsyn og faglig sikkerhet, da



rusbehandling/oppfølging har sitt eget lovverk som må følges. Vi mener det er en
fallitterklæring at det etableres egne institusjoner for dette i barnevernet. Dette må være
felles tiltak for barnevernet og psykisk helsevern/rus - jfr forslaget i utredningen. Vi har
med stigende bekymring lyttet til politisk ledelses kommentarer og innlegg i denne
debatten den siste tiden.

Barn i fengsel
Etter avlevering av utredningen har det framkommet hvor mange barn som har sittet i
varetekt de siste årene. Dette er nedslående og en uheldig utvikling og ikke en
velferdsstat som Norge verdig. Alternativer til fengsling må etableres slik at ungdom
mellom 15 og 18 år som begår kriminelle handlinger har alternativ oppfølging. Dette
haster å få på plass.

Mindreårige asylsøkere
Det er svært mange mindreårige asylsøkere som forsvinner fra asylmottak og i tillegg har
vi enda ikke fått ett lovverk på plass ifht oppfølging av barnevernet for disse barna i
alderen 15 - 18 år. Dette er under enhver kritikk og betyr at Norge bryter
Barnekonvensjonen. Disse barna er utsatte både nasjonalt og internasjonalt.

Barn som forsvinner
Alle barn har krav på beskyttelse og dersom noen forsvinner, bør de som har omsorgen
for barnet - enten det er en barnevernsinstitusjon eller asylmottak være ansvarlig for at
de blir funnet - eventuelt i samarbeid med politiet.
Dette bør presiseres juridisk dersom det er for svakt formulert pr i dag.

Voksne for Barn håper forslagene i utredningen får gjennomslag og at de forhold vi har
nevnt her tas med i den videre oppfølgingen.

Mvh
Voksne for Barn

g.,(~L < F42/(/'\
Randi Talseth
generalsekretær


