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Høringsuttalelse - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak 
med hjemmel i lov om barneverntjenester

Fylkesmannen i Buskerud viser til departementets høringsbrev av 20.10.2014 om forslag om å 
utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Fylkesmannen slutter seg i hovedsak til høringsforslaget. Vi vil imidlertid knytte noen 
kommentarer til enkelte punkter. 

Fylkesmannen ser positivt på det arbeidet som er gjort med å utrede muligheten for å komme 
tidlig inn med nødvendige, tidsbegrensede tiltak overfor utsatte barn og unge. 

Fylkesmannen slutter seg til de vurderinger som er gjort av behovet for at terskelen for 
inngrep senkes, slik at pålegg om hjelpetiltak kan settes inn på et så tidlig tidspunkt at det kan 
virker forebyggende, og hindre en omsorgovertakelse. Fylkesmannen er av den oppfatning at 
dette vil bidra til at flere barn vil kunne få rett hjelp til rett tid. 

Fylkesmannen slutter seg også til forslaget om å senke vilkårene i eksisterende tiltak om å gi 
pålegg om tilsyn i hjemmet.

Vedrørende utvidelse av pålegg om hjelpetiltak
Fylkesmannen er enig i at mange foreldre kan være usikre på om de ønsker å ta i mot hjelp fra 
barneverntjenesten, og at dette kan være bakgrunnen for at de ikke samtykker til tiltak. 
Erfaringer tilsier likevel at foreldre, som i utgangspunktet er skeptiske, kan endre holdning og 
samarbeide om gjennomføringen av tiltaket. Erfaringer viser også at både foreldre og barn 
ofte kan få et positivt forhold til de fagpersonene i barneverntjenesten som følger opp det 
konkrete tiltaket. Fylkesmannen mener at et samarbeid mellom familien og 
barneverntjenesten er av vesentlig betydning for å oppnå ønsket effekt av igangsatte 
hjelpetiltak.

Dersom foreldrene har motsatt seg pålegg om hjelpetiltak og denne motstanden opprettholdes 
gjennom vedtaksperioden, kan dette ofte bunne i en mer dyptgående konflikt. Dersom 
foreldrene fortsatt motsetter seg hjelpetiltaket når et pålegg om tiltak utløper, mener 
Fylkesmannen at en forlengelse av pålegget bare bør gjøres helt unntaksvis. I slike saker må 
barneverntjenesten vurdere om andre tiltak kan ivareta barnets beste. Bakgrunnen for vårt 
synspunkt på dette, er at uenigheten mellom foreldre og barneverntjenesten lett kan gripe inn i 
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hverdagen til familien, og påvirke barnets situasjon negativt. Uenigheten kan videre bidra til 
at det igangsatte tiltaket virker mot si hensikt og resultere i at verdifull tid går tapt for barnet. 

Vedrørende kontrolltiltak
Av høringsnotatet fremkommer det at målet for å gi pålegg om kontrolltiltak er å kontrollere 
at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Tiltaket vil her være urinprøver og 
meldeplikt, eventuelt oppmøte på avtalt sted eller pålagt telefonkontakt med 
barneverntjenesten. Fylkesmannen er enig i at det kan være skjerpende for foreldre at det gis 
pålegg om denne type tiltak. Imidlertid er Fylkesmannen skeptisk til at barn skal forbli i 
hjemmet dersom det er en konkret mistanke om at det utsettes for overgrep, eller at foreldrene 
ruser seg på en slik måte at de ikke er i stand til å yte god nok omsorg. Fylkesmannen er av 
den oppfatning at en oppvekst under slike forhold, også på kort sikt, kan få alvorlige 
konsekvenser for barnet. Fylkesmannen mener at det kan være vanskelig å kontrollere eller 
avdekke både rusmisbruk og annen omsorgssvikt kun ved å pålegge kontrolltiltak. Bruk av 
pålegg av kontrolltiltak må derfor vurderes nøye og det bør presiseres at pålegg om 
kontrolltiltak må være en del av en helhetlig oppfølging / utredning fra barneverntjenesten.
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