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Høringssvar —forslag om å utvide adgangen til å planlegge hjelpetiltak med
hjemmel i barnevernloven

Vi viser til brev av 20.10.14, vedlagt høringsnotat om å utvide adgangen til å planlegge
hjelpetiltak med hjemmel i barnevernloven.

Fylkesmannen finner i all hovedsak å kunne støtte forslaget. Vi er av den oppfatning at det å
utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak i saker der barneverntjenesten er bekymret for et barns
omsorgssituasjon er et viktig skritt i retning av å styrke barns rettsikkerhet.

Fylkesmannen støtter departementet i at det bør lovfestes en ytre tidsavgrensning for de pålegg
som foreslås, og finner departementets forslag om tidsavgrensning fornuftig.

Når det gjelder saksbehandlingen ved pålegg om hjelpetiltak (pkt. 7.1) har vi følgende
forslag/kommentarer:

Vi tenker at det vil være en hensiktsmessig ordning at kompetansen til å pålegge hjelpetiltak
legges til barnevernadministrasjonens leder, jf. dagens ordning for midlertidige vedtak i
akuttsituasjoner. Vi tenker videre at tilstrekkelig rettsikkerhet for partene kan ivaretas ved at

pålegget umiddelbart skal oversendes fylkesnemnda for godkjenning, jf. dagens ordning
med godkjenning av akuttvedtak, jf. bv1§ 7-22 første ledd.
at de private parter kan påklage pålegget om hjelpetiltak til fylkesnemnda

Fylkesmannen er av den oppfatning at vårt forslag til saksbehandling vil ivareta barn og foreldres
rettsikkerhet på en betryggende måte, samtidig som hensynet til å få behandlet denne type saker
raskt ivaretas. Vi mener i likhet med departementet at en rask iverksettelse av hjelpetiltak kan
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være av stor betydning for barnets omsorgssituasjon og utvikling. Dersom fylkesnemnda skal gi
slike pålegg er vi bekymret for at dette i mange saker vil forhindre rask saksavvikling.

Med hilsen

Bente Rygg
avdelingsdirektør Tove Narud

seksjonssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent.


