Oslo, 23 november 2018

Innspill til familievernutvalgets arbeid
SOS-barnebyer er en global organisasjon som arbeider med omsorg for barn i 135 land over
hele verden. Vi har drevet barnevernstiltak i Europa i 70 år, og driver i dag barnebyer,
familieprogrammer, sosialsentre og andre tiltak i de fleste europeiske land. Også i Norge
jobber vi for barns beste, blant annet gjennom arbeidet med å utvikle en ny fosterhjemsmodell
som kan ivareta søskengrupper. På bakgrunn av disse erfaringene ønsker vi å gi innspill til
noen av punktene familievernutvalget skal jobbe med de neste månedene.
1. Familievernets fremtidige rolle i det forebyggende arbeidet
SOS-barnebyer vil be familievernutvalget se nærmere på arbeidsfordelingen mellom
familievernet og det kommunale barnevernet. Forebyggende innsats har en nøkkelrolle i den
nye barnevernreformen, men etter vårt syn gir reformen få svar på hvordan dette arbeidet skal
gjennomføres. Familievernet kan gi et svar på denne utfordringen gjennom å innta en
tydeligere rolle i det forebyggende arbeidet.
SOS-barnebyer foreslår at familievernet overtar de delene av barnevernets arbeid som handler
spesifikt om å styrke sårbare familier. Familievernet vil etter en slik endring ha ansvaret for å
holde et «helikopterblikk» på familier som trenger hjelp, og sikre et genuint blikk på
familienes behov.
En slik endring vil også kunne løse noe av interessekonflikten som i dag finnes i det
kommunale barnevernet. I dag skal barnevernet både støtte opp om utsatte familier gjennom
hjelpetiltak og i ytterste konsekvens kunne gripe inn overfor familiene og overta omsorgen for
barna. Det gjør det vanskelig å bygge opp den gjensidige tilliten som er nødvendig mellom
familiene og barnevernet.
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2. Åpning for ideelle aktører
Dersom familievernet overtar en del av barnevernets forebyggende arbeid, vil dette også få
konsekvenser for aktører som driver familievernsarbeid i dag. Familievern, i likhet med
barnevern, må anses som en myndighetsoppgave. Denne oppgaven må utøves av
myndighetene, enten det er staten gjennom Bufetat eller om arbeidet på ulike måter overtas av
kommunene.
Etter SOS-barnebyers syn vil familievernets hovedoppgave ligge hos det offentlige, men
ideelle aktører vil fortsatt kunne spille en viktig rolle som tjenesteleverandør til det offentlige
familievernet. Ideelle aktører tilbyr en bredde i tilbud og arbeidsmåter som vil kunne
komplementere det offentlige familievernets tilbud av tjenester.

SOS-barnebyers innspill:
• Gi familievernet ansvar for den delen av barnevernets arbeid som handler om å styrke
familiene.
• Gjør familievernsarbeidet til en myndighetsoppgave, og gi rom for at ideelle aktører
kan levere tjenester til det offentlige familievernet.
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