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Til   
Det Kongelige Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet 

                                                                                                                      

 

Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening vedrørende forslag om å 

utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om 

barneverntjenester 
 

Norsk Fosterhjemsforening takker for at vi får mulighet til å være høringsinstans til Blds 

forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak.   

 
Norsk Fosterhjemsforenings høringsinnspill 

Norsk Fosterhjemsforening er fornøyd at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

(Bld) går videre med viktige  forslag fra NOU 2012:5 Bedre beskyttelse for barns utvikling og 

Prop 106L endringer i barnevernloven. Forslaget støtter synet på at barns rettigheter må 

styrkes.    

Forslaget er ikke direkte knyttet til fosterhjemsomsorgen, men forslaget vil på mange måter 

berøre hele barnevernfeltet.   

Forslaget kan både forebygge omsorgsovertakelser,  og kan kanskje tidligere kunne måle 

hvorvidt hjelpetiltak virker eller ikke virker, slik at en raskere kan bli tatt en beslutning om 

eventuell omsorgsovertakelse og plassering utenfor hjemmet.  I dag vet vi at barnevernet for 

noen familier har forsøkt hjelpetiltak over mange år. Mange tilfeller avsluttes med 

akuttvedtak og plasseringer utenfor hjemmet da barnet er i pre pubertet.  Behovet for 

fosterhjem for denne gruppen er stor, og dersom en kan forhindre omsorgsovertakelse eller at 

barnet flyttes på et tidligere tidspunkt vil dette være til barnets beste.  

 

Foreningen støtter i hovedtrekk Blds forslag, men før hjelpetiltak skal pålegges må det gjøres 

en gjennomgang av dagens hjelpetiltak – fungerer disse godt nok, og er de differensierte nok i 

forhold til de familier som skal kunne nyttiggjøre seg tiltakene? Det er ikke tvangen alene 

som kan føre til bedre omsorg for barnet.   

Ser frem til forskningsresultater i forhold til hjelpetiltak og tvang.  

 

En forutsetning er at hjelpetiltak tidsbegrenses, og evalueres slik at det kommer klart frem 

hvilken effekt hjelpetiltaket har hatt.  Videre at barna/ungdommen involveres i prosessen.  

 

Bld skriver i sitt forslag at hjelpetiltakene ikke medfører merarbeid. Dette  stiller Norsk 

Fosterhjemsforening seg uforstående til, at barnevernet  ikke skal tilføres mer ressurser. Bld 

skriver at Fylkesnemdene får mer saksmengde som vil øke de totale kostnadene til 

fylkesnemdenes administrasjon.  Barnevernet vil etter vår mening få ekstraoppgaver både i 
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direkte arbeid med familier, iverksette, oppfølging med tidsfrister og selve saksbehandlingen 

og må tilføres både kompetanse og økonomi.. 

 

Norsk Fosterhjemsforening ønsker at det legges til rette for medvirkning fra barn og ung i 

hele prossessen.   

 
Foreningen støtter Blds forslag til endring av barnevernloven.  Ref:  
Barnevernloven § 4-4 tredje ledd skal lyde:  

”Fylkesnemnda kan om nødvendig beslutte at tiltak som opphold i barnehage eller andre 

egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter  

eller bruk av støttekontakt skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Når det er nødvendig 

for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en situasjon som beskrevet i 

barnevernloven § 4-12 skal oppstå, kan fylkesnemnda gi pålegg om tilsyn, meldeplikt og 

urinprøver. På tilsvarende vilkår kan fylkesnemnda gi pålegg om omsorgsendrende tiltak. De 

omsorgsendrende tiltak som anvendes skal være faglig og etisk forsvarlige og bygge på et 

allment akseptert og sikkert kunnskapsgrunnlag. Pålegg om hjelpetiltak etter dette ledd kan 

opprettholdes inntil ett år fra vedtakstidspunktet. Pålegget kan forlenges med inntil ett år etter 

nytt vedtak. ” 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening uttaler seg ikke i forhold til det juridiske, ei heller 

saksbehandlingen rundt forslaget til nye hjelpetiltak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening 

Oslo 04..11.2014 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  
 

 


