
Bærum kommunes høringsuttalelse vedrørende forslag om å 
utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov 
om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 
(barnevernloven). 
 

Barneverntjenesten i Bærum støtter i hovedsak forslaget om å utvide adgangen til å pålegge 

hjelpetiltak etter barnevernloven.  

 

Bærum kommune har følgende kommentarer til innholdet i den foreslåtte paragrafen.  

Barneverntjenesten er av den oppfatning at, dersom endringen skal innføres, er det viktig at 

lovgiver tydeliggjør at det ikke skal være en forutsetning for å fremme en sak om 

omsorgsovertakelse, at barneverntjenesten først har pålagt hjelpetiltak. Hvis den foreslåtte 

paragrafen får en slik konsekvens, frykter vi at det vil medføre at barn vil kunne leve unødig 

lenge med omsorgssvikt.   

Til forslagets punkt 6.1.1 Kompenserende tiltak.  

Barneverntjenesten i Bærum er av den oppfatning at det å pålegge en familie kompenserende 

tiltak vil få liten anvendelse i praksis.  Det oppleves sjelden at familier takker nei til tiltak som 

kun er kompenserende. Imidlertid ser barneverntjenesten at det, for å kunne holde kontakt 

med familien, i enkelte tilfeller kan være aktuelt med denne typen tiltak, men konsekvensen 

vil da være at de fungerer som en type kontrolltiltak, ettersom barnevernet tilbyr 

kompenserende tiltak for å kunne opprettholde kontrollen med barnets omsorgssituasjon. 

Barneverntjenesten er for øvrig av den oppfatning at ikke alle de tiltak som er nevnt i 

lovteksten, som for eksempel leksehjelp, er tiltak som barneverntjenesten tilbyr i dag.  

Til forslagets punkt 6.1.2 Omsorgsendrende tiltak.  

Barneverntjenesten mener at det å kunne pålegge omsorgsendrende tiltak, kan ha god virkning 

i saker hvor barneverntjenesten er bekymret for barnets omsorgssituasjon, og ser at det vil 

være nyttig å endre foreldrenes omsorgsutøvelse, men hvor bekymringen ikke er tilstrekkelig 

omfattende til at det fremmes sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.  Å kunne 

pålegge omsorgsendrende tiltak vil, i tillegg til å kunne ha ønsket effekt, også kunne bidra til 

å få saken så godt opplyst at man bedre vil kunne vurdere barnets totale omsorgssituasjon.   

Til forslagets punkt 6.1.3. Kontrolltiltak 

Bærum barneverntjeneste ser meget positivt på at det åpnes for å pålegge flere kontrolltiltak. 

At det åpnes for å gi anledning til å omfatte meldeplikt, ses på som et viktig ledd i å kunne 

holde på familier som forsøker å flytte til nye kommuner for å unnslippe barnevernet. Ved at 

det nå åpnes for at disse familiene nå vil kunne pålegges meldeplikt, vil man kunne unngå at 

barna blir skadelidende. Det er også positivt at forslaget åpner for å pålegge urinprøve som 

kontrolltiltak: i mange familier hvor det er mistanke om rus hos foreldrene, kan det være 

vanskelig å få samtykke til ruskontroll.   

Tidsaspektet  

Barneverntjenesten er skeptisk til at det skal være adgang til å pålegge hjelpetiltak i et år, for 

så å kunne forlenge tiltaket i ytterligere et år.  Etter vår vurdering vil tiltakene som hører inn 

under punktet Omsorgsendrende tiltak være de mest inngripende, og de fleste som er nevnt i 

høringsnotatet er tiltak som har en varighet på seks måneder. Vi mener derfor det vil være 



tilstrekkelig å pålegge en familie hjelpetiltak i seks måneder, med mulighet til forlengelse i 

nye seks måneder.  

Til forslagets punkt 7.1  

Barneverntjenesten i Bærum støtter departementet i at myndigheten til å pålegge hjelpetiltak 

legges til Fylkesnemnda. Videre er vi enige i at, ut ifra sakens kompleksitet, bør 

Fylkesnemnda ha et handlingsrom for hvor omfattende behandlingsform saken bør 

underlegges 
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