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Høring – NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet – kvalifisering til 

arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning 

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og Kunnskapsdepartementet (KD) sender 

med dette NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet - Kvalifisering til arbeid i 

barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning på høring.  Utredningen 

er også lagt ut på internett på adressen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-

08.html?id=558007. 

 

NOU 2009:8 foreslår en rekke tiltak for å styrke utdanninger som kvalifiserer for arbeid 

i barnevernet, dvs. 3-årig barnevernpedagog- og sosionomutdanning. 

Ekspertutvalget ble oppnevnt i brev av 14. april 2008. Bakgrunnen for BLDs oppnevning 

av ekspertutvalget var at flere rapporter og kartlegginger viste en viss utakt mellom 

praksisfeltets kompetansebehov og hva studentene lærer under utdanning, samt at det 

eksisterte store variasjoner mellom utdanningene. Siktemålet med utvalgets arbeid har 

vært å fremme forslag til kvalitetsutvikling i lys av barnevernets framtidige kompetanse- 

og kvalifiseringsbehov.  

 

Utredningen gir uttrykk for at det fortsatt er variasjoner mellom utdanningene med 

hensyn til innhold og vekting av ulike fagområder, praksisordninger og kvalitetssikring 

av pensum. Det utfordrer målet om å utdanne kandidater som er i stand til å sikre et 

likeverdig barnevern over hele landet (NOU 2009:8 s. 15).  

 

Ekspertutvalgets tilrådninger rettes spesielt mot styrking av utdanningstilbudet for å 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-08.html?id=558007
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/nouer/2009/nou-2009-08.html?id=558007


Side 2 

sikre en løpende kompetanseutvikling i barnevernet (jf. NOU 2009:8 kap. 13).  

Departementene ber høringsinstansene om å spesielt uttale seg og vurdere utvalgets 

tilrådninger knyttet til følgende områder: Faglig innhold i grunnutdanningene, 

kvalitetskrav til studieopplegg, turnusordning (jfr. veiledet praksis etter avsluttet 

bachelorutdanning), autorisasjon av barnevernpedagoger og sosionomer for arbeid i 

barnevernet, opprettelse av et nasjonalt fagråd som samordner og kvalitetssikrer 

utdanningstilbudet, styrking av det generelle utdanningstilbudet i barnevern gjennom 

master- og doktorgradsstudier, studentrekruttering i et mangfolds perspektiv og 

forholdet mellom utdanningsinstitusjonene og praksisfeltet.  

 

Departementene vil opplyse om at det allerede er igangsatt et arbeid med å utrede 

spørsmål om autorisasjon. Dette arbeidet vil ikke bli ferdigstilt før høringsuttalelsene 

foreligger. 

 

Høringsbrevet og liste over høringsinstanser ligger på BLDs internettsider på 

www.regjeringen.no. Høringsuttalelsene må være Barne- og likestillingsdepartementet i 

hende senest tirsdag 1. desember 2009. Departementet ber om at høringsuttalelser 

sendes elektronisk til postmottak@bld.dep.no. Av hensyn til publisering av 

høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta 

uttalelsene i PDF-format, men ikke som skannede filer. Kontaktperson i BLD er 

Gudrun Brottveit (tlf 22 24 24 38, e-postadresse: gudrun.brottveit@bld.dep.no).   

 

 

   

  

 

Med hilsen 

 

 

Oddbjørn Hauge (e.f.)  Toril Johansson (e.f.)                                                                                                                             

Ekspedisjonssjef  Ekspedisjonssjef 

 


