
Høring - forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om 
barneverntjenester 

Svar fra Mechthild Opperud, Hellesjøvegen 5, 1923 Sørum 

 

Formålet med pålagte hjelpetiltak er forebygging av omsorgsovertakelser. Jeg vil her stille et par 
spørsmål som vil kunne gjøre de foreslåtte tiltakene mer effektive, og mer frivillige. 

Er de foreslåtte hjelpetiltakene tilgjengelige?  

For eksempel er omsorgsendrende tiltak i form av foreldrekurs ikke spesielt godtatt i 
innvandrermiljøer. Utviklingen av foreldrekurs for andre språk og kulturer har ikke kommet i gang 
ennå. Da er det meningsløst å pålegge innvandrerforeldre et foreldrekurs. Det vil sågar sørge for at 
de mister enda mer tillit til barnevernet.  

Norske foreldre kan ha en praktisk innvending mot et foreldrekurs, som barnevernet og fylkesnemnd 
burde ta i betraktning. Lavtlønnede foreldrepar med skiftarbeid og aleneforeldre med flere barn i 
huset har muligens ikke tid til en regelmessig kurskveld i flere uker eller måneder i strekk. De kan ha 
skiftarbeid, de kan ha ungdom i huset som må kjøres til aktiviteter. Et foreldrekurs (som helst begge 
foreldre skal delta i), vil i noen tilfeller kunne destabilisere en allerede skjør familiesituasjon. 

Pålagte tiltak blir mer effektive når de kombineres med tiltak fra andre instanser 

Urinprøver og meldeplikt må kombineres med en effektiv rusomsorg. Den finnes ikke. Derfor vil 
kontrolltiltakene ikke redusere omsorgsovertakelsene.  

Tilsyn i hjemmet burde kombineres med en tiltaksplan for hele familien, som realiseres av flere enn 
bare barnevernet. Dette vil hjelpe familier med flerfoldige problemer bedre enn et kontrolltiltak 
alene. Heller ikke individuell plan etter barnevernloven §3-2a er på plass. Denne paragrafen er ikke 
en gang avgrenset mot individuelle planer etter helse- og omsorgsloven. Tvang vil først hjelpe, når 
den ikke bare utøves mot foreldrene, men også mot barnevernets samarbeidspartnere. Dette 
trenger man ikke omveien over fylkesnemnden til. 

En innvending som familier kan ha mot frivillig barnehagetiltak, er at familien ikke har bil. Skulle man 
innføre barnehageplikt på barnevernets ønske, burde man også sørge for transport, akkurat som hos 
skolepliktige barn. I det samme vil man oppnå frivillighet. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Mechthild Opperud 

Interessert privatperson 


