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Høringsuttalelse– forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med 

hjemmel i lov om barneverntjenester. 
 

Organisasjonen ATROP Støtte og Ettervernsenter anerkjenner, og har behov for å gi sin 

tilslutning vedr. spørsmål om og utvide adgang til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om 

barneverntjenester. 

 

Høringsdokumenter fremstår som tydelig, ryddig og godt gjennomarbeidet. Vi har imidlertid ett 

par anmerkninger/kommentarer: 

 

Barnevernstjenesten bør få direkte tilgang til og kunne iverksetter pålegg om alle foreslåtte 

hjelpetilak. Dette for å sikre rask hjelp til barn og unge. Barnes rett til beskyttelse må komme 

foran foreldres behov for rettsikkerhet. Behovet for et velfungerende og trygt barnevern, må gå 

foran behovet for et «foreldrevern». 

 

Vi ser at flere av de foreslåtte hjelpetiltakene representerer alvorlige inngrep ovenfor foreldrene 

og forutsetter betryggende saksbehandling hvor barn og foreldres rettssikkerhet ivaretas.  

 

Fylkesnemnda rolle bør være å fungere som  

 ett rettsikkerhet- og klageorgan for barn og unge, samt deres foreldre  

 et kontrollorgan for barnevernet  

 

Rettsikkerheten må bygges parallelt med at barn og unges som trenger hjelp får hjelpen raskt. 

Dette kan gjøres ved at barnevernet automatisk gir fylkesnemnda innsyn i de tyngste sakene. Vi 

har ingen barn og unge å miste i dette landet. 

 

Organisasjonen ATROP Støtte og Ettervernsenter er et lavterskeltilbud, aktivitetstilbud og en 

brukerorganisasjon som gir støtte og hjelp til enkeltmennesker og familier som har erfart kriser 

og traumer etter  

 Seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/krenkelser  

 Er rusavhengig, pårørende eller sliter med psykisk uhelse  

 

Vi ønsker Barne-, likestillings -og inkluderingsdepartementet og regjeringen lykke til med den 

svært viktige og nødvendige lovendringen! 
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