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HØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG OM ENDRING AV 

BARNEVERNLOVEN, 

ADGANG TIL PÅLEGGING AV HJELPETILTAK. 

 

Barneverntjenesten i Numedal er en interkommunal barneverntjeneste som dekker Nore og 

Uvdal, Rollag og Flesberg kommune i Buskerud fylke. Tjenesten har 9 stillingshjemler og 

dekker et innbyggertall på til sammen 6600 innbyggere fordelt på 3513 km2.  

Vi stiller oss positive til forslaget men ønsker å kommentere noen av punktene da vi opplever 

at tilbudet gitt til de ulike kommuner fra 2 linje tjeneste og spesialisthelsetjenesten varierer ut 

fra avstanden til kommunene. 

Når det gjelder omsorgsendrede tiltak er det varierende hvilken kompetanse kommunene selv 

har og hva bufetat i dag tilbyr til de enkelte kommunen. Dersom man skal ha barnets beste i 

fokus og la barna opprettholde ordinær skolegang/kontakt med nettverk ol er for eksempel 

Multifunc og treningsfamilie tiltak lite egnet for enkelte kommuner. Vi mener derfor at det er 

viktig at man har midler til å kartlegge hvilke ressurser/kompetanse som ligger i kommunene 

og at man sikrer at alle kommuner får et likeverdig tilbud fra bufetat. Det betyr at bufetat må 

tilby tjenestene/tiltakene ut i kommunene, brukerne kan ikke forventes å komme til 

tjenestene/tiltakene. 



I forhold til beslutningsmyndighet vil vi anbefale at den legges til fylkesnemndene, men at det 

da vil være tilstrekkelig med skriftlig behandling, og at en eventuell klage behandles med 

muntlige forhandlinger slik det ordinært gjøres nå.  

Det skrives at ved en slik endring i lovverket vil man da forvente at bruken av tiltak med 

pålegg vil bli hyppigere brukt, og at man vurderer at dette på sikt vil kunne spare kommunene 

penger i forhold til at det vil bli færre saker om plassering utenfor hjemmet. Vi ønsker å gjøre 

oppmerksom på at tiltakene i barneverntjenesten har hatt en kraftig økning gjennom de senere 

år, ved en styrkning av det kommunale barnevernet øker man samtidig kapasiteten. I tillegg 

har det vært en økning i kompetansen til flere kommunale tjenester, inkludert 

barneverntjenesten som gjør at en lettere ser de barna/familiene som har behov for ekstra 

oppfølgning eller tiltak. Det er etter vår mening lite sannsynlig at en slik lovendring vil spare 

kommunene penger, dette vil i så fall ta lang tid. Ved å pålegge foreldre hjelpetiltak vil 

utgifter til tiltak, samt utgifter til advokatbistand mest sannsynlig øke kraftig i starten. Dette er 

utgifter de færreste kommuner i dag har midler til å dekke opp, og det vil være en forventning 

fra vår side at dersom lovverket endres må det også settes av øremerkede midler til å 

gjennomføre endringen.  

 

 


