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Høringssvar til forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i 
lov om barneverntjenester  
 
Det vises til høringsnotat av 20. oktober 2014 om forslag om å utvide adgangen til å pålegge 
hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Lørenskog kommune ser positivt på 
forslag til bestemmelser som skal styrke barnevernets adgang til å gi nødvendige hjelpetiltak, 
også uten samtykke der det er nødvendig for å forebygge omsorgsovertakelse. I 
høringsnotatet mener departementet at hensynet til barnets beste skal tillegges stor vekt, og 
at hjelpetiltak er et akseptabelt virkemiddel for å oppnå formålet selv om det vil være et 
inngrep i familielivet. 
 
Foreslåtte endringer vil gi barnevernet hjelp til å komme i posisjon til familier hvor foresatte 
og barn over 15 år ikke samtykker til hjelpetiltak. Uttømmende liste over kompenserende 
tiltak er hjelpetiltak som barneverntjenesten benytter i dag hvor det foreligger samtykke. 
Lørenskog kommune vurderer i likhet med departementet at omsorgsendrende tiltak bør 
være kunnskapsbaserte, men stiller spørsmål om tiltaksapparatet er godt nok utbygget 
kapasitetsmessig til å kunne imøtekomme behovet. Vedrørende kontrolltiltak og pålegg om 
tilsyn er Lørenskog kommune enig i departementets forslag til endringer. 
 
Kommunen vurderer at pålagte hjelpetiltak bør tidsavgrenses og deler departementets syn 
på varighet av ett år med mulighet for ytterligere ett år med nytt vedtak. Lørenskog kommune 
mener det er fylkesnemnda som er best egnet som myndighetsorgan til å fatte pålegg om 
hjelpetiltak av hensyn til rettsikkerhetsgarantien, og at vedtak om pålegg av tiltak må fattes 
raskt for en tidsbegrenset periode. Lørenskog kommune vurderer at flere barn vil få hjelp i 
hjemmet og at dette vil føre til at kommunen får en økning i utgifter til hjelpetiltak. Lørenskog 
kommune støtter forslaget om å pålegge tilsyn 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ragnar Christoffersen 

 



OPPVEKST OG UTDANNING         2 / 2 

 

 

rådmann Dagfinn Cock 
 kommunaldirektør 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
 
 
 
 
 
 


