
Høringsuttalelse – forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med 

hjemmel i lov om barneverntjenester 

 

Forslaget fra departementet om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak og 

senke vilkårene for eksisterende tiltak, anses som positive. 

Slik situasjonen er i dag er det mange familier som har utfordringer uten at 

forholdene er så alvorlig at det er aktuelt å treffe vedtak om 

omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12. Adgangen til å pålegge 

hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 tredje ledd er også såpass snever, at 

den i mange tilfeller ikke kommer til anvendelse.   

Når de aktuelle hjelpetiltakene kun er frivillige, så er det en del familier som 

ikke ønsker å ta imot slike hjelpetiltak. Det betyr at barnevernet må avslutte 

saken, uten at forholdene i hjemmet har blitt endret. I mange tilfeller betyr det 

at utfordringene i familien ikke blir løst, og at de over tid vil kunne eskalere. 

Ofte vil barnevernet etter en stund motta ny bekymringsmelding, og da med 

større alvorlighetsgrad. Situasjonen kan da ha blitt så alvorlig, at barnevernet 

må overta omsorgen for barna.  

Barnevernet skal til enhver tid velge det minst inngripende tiltaket for å gi 

barnet en tilfredsstillende omsorgssituasjon. Så lenge foreldrene kan velge bort 

hjelpetiltak, vil i realiteten ikke barnevernet kunne hjelpe barnet i tide. For at 

barnevernet skal kunne jobbe forebyggende, er det derfor viktig at foreldrene 

kan pålegges å ta i mot hjelpetiltak. Barns rett på beskyttelse og gode 

oppvekstvilkår vil her gå foran foreldrenes rett til privatliv. 

Forslag til nye hjelpetiltak 

Både forskjellige former for kompenserende tiltak, omsorgsendrende tiltak og 

kontrolltiltak er aktuelt. Omsorgsendrende tiltak i form av foreldreveiledning, 

vil kunne gi foreldrene noen verktøy i rollen som foreldre, slik at en hindrer 

senere omsorgsovertakelser. Samtidig som kontrolltiltak tidlig vil kunne 

avdekke et rusmisbruk. 

Hvem skal kunne pålegge hjelpetiltak 

Pålegg om hjelpetiltak er et alvorlig inngrep ovenfor foreldrene. For at 

barnevernet raskt skal kunne iverksette et hjelpetiltak, mener vi barnevernet 



ved barnevernleder må kunne gjøre vedtak om hjelpetiltak. Barnevernet vil 

måtte utrede saken grundig, og begrunne nødvendigheten av at man pålegger 

eventuelle hjelpetiltak. Med den vanlige klageadgangen, så vil foreldrene 

kunne få prøvd saken sin for fylkesnemnda slik at rettssikkerheten til 

foreldrene er i behold. Det er da viktig at fylkesnemnda prioriterer 

behandlingen av slike klagesaker.  

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak, vil dermed være et godt tiltak for 

barnevernet til å sikre barn trygge og gode oppvekstvilkår.  
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