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Høring - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med 
hjemmel i lov om barneverntjenester 
 
Fylkesmannen i Hedmark viser til høringsbrev datert 20.10.14, og vil herved uttale seg til 
departementets høringsnotat: 
 
Fylkesmannen er enig i forslaget, og mener at barnevernets mulighet til å pålegge hjelpetiltak i 
enkelte tilfeller vil være nødvendig for å sikre at flere barn får nødvendig hjelp til rett tid. At 
beviskravet senkes for å iverksette disse tiltakene er også viktig av hensyn til det forebyggende 
perspektivet.  
 
Fordi muligheten til å pålegge hjelpetiltak vil kunne ha en forebyggende effekt og fordi tiltak 
derfor bør iverksettes raskt, mener også Fylkesmannen at saksbehandlingsprosessen i 
forbindelse med å vedta pålegg ikke bør være for omfattende.  Av hensyn til rettsikkerheten ser 
Fylkesmannen grunn til at Fylkesnemnda bør fatte vedtak om å pålegge hjelpetiltak, men ser 
samtidig med bekymring på at Fylkesnemnda allerede har for lang saksbehandlingstid og hva 
denne tilleggsoppgaven da vil kunne medføre. I lys av dette vil det kanskje være hensiktsmessig  
at kommunen får hjemmel til å fatte vedtaket, og at rettsikkerheten ivaretas ved at 
Fylkesnemnda er klageinstans. Eventuelt bør det vurderes om Fylkesnemnda skal ha en konkret 
saksbehandlingsfrist for disse sakene, og at de bør få økte ressurser med tildeling av oppgaven. 
For å sikre at kommunen fatter et godt fundert og virkningsfullt vedtak, mener Fylkesmannen at 
det bør vurderes et skjerpet krav til tiltaksplan i bvl. § 4-5 for de pålagte tiltakene. 
 
Det fremkommer i høringen at pålegg om hjelpetiltak etter barnevernloven av i dag har vært lite 
brukt, og det vises til at det kan skyldes at det ikke er hjemmel til å tvangsgjennomføre pålegget. 
I de tilfeller der det vil være aktuelt å pålegge hjelpetiltak, skal samarbeid med foreldrene være 
forsøkt, men ikke funnet mulig. Vilkår for å iverksette tiltaket vil fortsatt være at det er helt 
nødvendig for å sikre barnet. Ut fra dette ser Fylkesmannen grunn til å anbefale at det likevel 
bør vurderes at i hvert fall de pålagte kontrolltiltakene skal kunne gjennomføres med 
politibistand.  De kompenserende og omsorgsendrende tiltakene stiller seg imidlertid 
annerledes, ved at de antagelig uansett virker vanskelig å gjennomføre uten et minimum av 
samarbeidsvillighet.   
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Når det gjelder tidsbegrensingen på vedtak om pålagte hjelpetiltak, ser Fylkesmannen også en 
grunn til å differensiere mellom de forskjellige typene tiltak. Det vil være stor forskjell på å få 
pålegg om at barnet skal være i barnehage i ett år, og det å skulle ha kontrollbesøk i hjemmet 
like lenge. Videre vil dette være tiltak som iverksettes for de mest utsatte barna, og antagelig 
ofte vil innebære «en siste mulighet». I lys av dette bør ikke pålagte hjelpetiltak gå over for lang 
tid, før barneverntjenesten må vurdere om tiltaket har virket etter hensikten eller fortsatt ikke 
er tilstrekkelig for å sikre barnet. Ut fra dette mener Fylkesmannen at et år kan være for lang 
tidsramme for en del av de pålagte hjelpetiltakene, mens for andre kan ett år og lenger være 
både rimelig og hensiktsmessig. Den tilhørende tiltaksplanen bør angi imidlertid en klar 
tidsperiode for tiltaket, samt målsettinger og tidspunkter for evaluering.  
 
Avslutningsvis vil Fylkesmannen i Hedmark tillegge at barns rett til medvirkning også bør 
vektlegges i forbindelse med vedtak om pålegg av hjelpetiltak.  
 
 
 
 
Med hilsen 
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