
Ot.prp. nr.  15
(2001-2002)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 
nr. 100 om barneverntjenester

Tilråding fra Barne- og familiedepartementet av 5. oktober 
2001, godkjent i statsråd samme dag.



Kapittel 1 Ot.prp. nr. 15 2
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
1   
I Ot.prp. nr. 103 (2000-2001), som ble fremmet 8. juni 2001, ble det foreslått
enkelte endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. I proposi-
sjonen ble det foreslått at det inntas en bestemmelse i barnevernloven som gir
Barne- og familiedepartementet hjemmel til å gi forskrifter om kvalitetskrav til
barneverninstitusjoner. Forslaget om hjemmel til å gi forskrifter om kvalitets-
krav omfatter både de fylkeskommunale og de private barneverninstitusjo-
nene. Det ble videre foreslått en særskilt godkjenningsordning for private bar-
neverninstitusjoner som ikke er innpasset i fylkeskommunens plan. Gjel-
dende lov inneholder ikke krav om godkjenning av barneverninstitusjoner.

Det fremsatte forslaget ble ikke behandlet av det forrige Storting. I hen-
hold til Stortingets forretningsorden § 33 tredje ledd må odelstingsproposisjo-
ner som ikke er ferdigbehandlet av Odelstinget og Lagtinget i den valgperiode
de er overbrakt i, fremsettes på ny for å bli tatt under behandling. Barne- og
familiedepartementet legger med dette frem forslaget om endringer i barne-
vernloven på ny. Forslaget er i samsvar med forslaget i Ot.prp. nr. 103 (2000-
2001).

Barne- og familiedepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barne-
verntjenester.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i lov 17. juli 1992
nr. 100 om barneverntjenester i samsvar med et vedlagt forslag.



Ot.prp. nr. 15 3
Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester
Forslag til lov om endringer i lov 17. 
juli 1992 nr. 100 om 
barneverntjenester

I

I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester gjøres følgende endringer:

§ 5-8 skal lyde:

§ 5-8.Private institusjoner som ikke er tatt inn i fylkeskommunens plan
Private institusjoner som ikke er tatt inn i fylkeskommunens plan, kan bare

benyttes for barn som omfattes av loven dersom institusjonen er godkjent av fyl-
keskommunen. Institusjonen kan bare godkjennes dersom den drives i samsvar
med denne loven og de forskrifter som gjelder for den og ellers drives på en for-
svarlig måte. Fylkeskommunen kan i forbindelse med godkjenningen også ta hen-
syn til behovet for den aktuelle institusjonen i fylket. Avgjørelser om godkjenning
etter denne loven er enkeltvedtak og kan påklages til departementet. Departemen-
tet kan gi nærmere forskrifter om godkjenningsordningen, herunder om vilkår for
godkjenning, og om klageordningen.

For å sikre en forsvarlig standard i slike institusjoner, kan departementet gi
forskrifter om hvilke krav som skal stilles til institusjonene, herunder om bygnin-
ger og utstyr, om bemanning og om de ansattes kompetanse m.m.

Departementet kan gi forskrifter om tilsyn med slike institusjoner, jf. § 5-7.
Finner fylkesmannen at en institusjon som står under tilsyn drives uforsvarlig,
kan han gi pålegg om å rette på forholdet eller å nedlegge driften.

Departementet kan gi forskrifter om rettigheter under opphold i slike insti-
tusjoner, jf. § 5-9.

Departementet kan gi forskrifter om regnskapsføring og om innsyn for
offentlige myndigheter i regnskapene.

§ 5-10 skal lyde:

§ 5-10. Generelle krav til institusjoner som er innpasset i fylkeskommunens
plan

For å sikre en forsvarlig standard på de institusjoner som er med i fylkes-
kommunens plan etter § 5-1, jf. § 5-2,kan departementet gi forskrifter om hvilke
krav som skal stilles til institusjonene, herunder om hvilke faglige krav som skal
stilles, ogom bygninger og utstyr, om bemanning og om de ansattes kompetan-
sem.m.

II
1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.



2. Departementet kan gi nærmere overgangsregler.
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