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HØRING - FORSLAG OM Å UTVIDE ADGANGEN TIL Å PÅLEGGE 

HJELPETILTAK MED HJEMMEL I LOV OM BARNEVERNTJENESTER 

   

 

 

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN: 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag om å utvide 

adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester av 17. juli 

1992 nr. 100 (barnevernloven). Tidsfrist er 5. desember 2014. 

 

Bakgrunnen for forslaget er Regjeringens politiske plattform der det fremgår at 

”Barnevernet må få større adgang til å gi nødvendige hjelpetiltak, også uten samtykke der 

det er nødvendig for å forebygge omsorgsovertakelse”. Det vises til Raundalutvalget i 

NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling samt at Stortinget ved behandlingen av 

Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven sluttet seg til forslaget om å utrede 

om hjelpetiltak i større grad skal kunne pålegges foreldre.  

 

Departementet foreslår på denne bakgrunn en lovendring om å utvide adgangen til å 

pålegge hjelpetiltak etter barnevernloven til å omfatte flere tiltak enn i dag og å senke 

vilkårene for å pålegge eksisterende tiltak. Formålet med lovendringen er å forbedre 

situasjonen til barnet og forebygge mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.  

Forslag til nye tiltak:  

De senere år har fagmiljøer og tidligere barnevernsbarn uttrykt at hjelp fra barnevernet 

kommer for sent. En utvidelse av adgangen til å pålegge hjelpetiltak kan bidra til at flere 

barn får rett hjelp til rett tid. 

 

Departementet foreslår at det skal kunne pålegges tre nye hovedkategorier av tiltak for en 

tidsbegrenset periode, under forutsetning av at frivillige tiltak er forsøkt eller vurdert: 

 

 Kompenserende tiltak: - Målet er å redusere belastninger hos barnet i tillegg til å 

sikre barn stimulering og deltakelse i aktiviteter. Tiltak vil være opphold i 
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besøkshjem, avlastningstiltak, fritidsaktiviteter, leksehjelp eller bruk av 

støttekontakt. 

 Omsorgsendrende tiltak: - Målet er å gi foreldre hjelp til å utføre 

omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling hos barnet. Tiltak vil være 

ulike former for foreldreveiledning. 

 Kontrolltiltak: - Målet er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller 

mishandling. Tiltak vil være urinprøver og meldeplikt, f. eks. oppmøte på avtalt 

sted eller pålagt telefonkontakt med barneverntjenesten. 

 

Rådmannen har vurdert høringsforslaget sammen med barnevernstjenesten. De støtter i 

hovedsak forslaget om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak etter barnevernloven.  

 

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.   

 

Rådmannen slutter seg til forslaget og viser til de grunner som er anført.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Bærum kommune v/ Sektorutvalg for barn og unge slutter seg til rådmannens forslag til 

høringsuttalelse vedrørende adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om 

barnevernstjenester  

 

 

Erik Kjeldstadli 

 

 

Anne Margrethe Lindseth 

Vedlegg:   

 Høringsbrev endring BV loven 20.11.14 2569558 

 Høringsnotat 2532754 

 Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak 

med hjemmel i lov om barneverntjenester 
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