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

Utvalg for barn unge og kultur har behandlet saken i møte 18.11.2014 sak 51/14 
 
 

Vedtak  
Porsgrunn kommunes synspunkter på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag om å 
utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barnevern, jf. høringsbrev fra 
Departementet  dat. 20.10.2014, framgår av saksframstillingens Høringsuttalelse fra Porsgrunn 
kommune. 
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HØRING - FORSLAG OM Å UTVIDE ADGANGEN TIL Å PÅLEGGE 
HJELPETILTAK MED HJEMMEL I LOV OM BARNEVERNTJENESTER 

 

Rådmannens innstilling 
Porsgrunn kommunes synspunkter på Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementets forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak 
med hjemmel i lov om barnevern, jf. høringsbrev fra Departementet  dat. 20.10.2014, 
framgår av saksframstillingens Høringsuttalelse fra Porsgrunn kommune. 
 
 
Vedlegg 

1. Høringsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet dat. 
20.10.2014. 

2. Høringsnotat fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet dat. 
20.10.2014 

 
 
Referanser i saken 
Lov om barneverntjenester 
 
  
Bakgrunn 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt på høring forslag om å 
utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i barnevernloven. 
Det foreslås flere tiltak enn i dag og å senke vilkårene for å pålegge eksisterende 
tiltak.  
Formålet med forslag til lovendring er å forbedre barnets situasjon og forebygge mer 
inngripende tiltak som omsorgsovertakelse. 
 
Forslaget er fremmet på bakgrunn av Regjeringens politiske plattform, hvor det bl.a. 
framgår at « Barnevernet må få større adgang til å gi nødvendige hjelpetiltak, også 
uten samtykke der det er nødvendig for å forebygge omsorgsovertakelse”. Større 
adgang til å pålegge hjelpetiltak ble også foreslått av Raundalenutvalget i NOU 
2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ved behandlingen av Prop. 106 L (2012-
2013) Endringer i barnevernloven sluttet Stortinget seg til forslaget om å utrede om 
hjelpetiltak i større grad skal kunne pålegges foreldre. 
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Saksfremstilling 
Departementet foreslår at det skal kunne pålegges tre nye hovedkategorier av tiltak 
for en tidsbegrenset periode, under forutsetning av at frivillige tiltak er forsøkt eller 
vurdert:  Kompenserende tiltak: - Målet er å redusere belastninger hos barnet i tillegg til 

å sikre barn stimulering og deltakelse i aktiviteter. Tiltak vil være opphold i 
besøkshjem, avlastningstiltak, fritidsaktiviteter, leksehjelp eller bruk av 
støttekontakt.  Omsorgsendrende tiltak: - Målet er å gi foreldre hjelp til å utføre 
omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling hos barnet. Tiltak vil 
være ulike former for foreldreveiledning.  Kontrolltiltak: - Målet er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller 
mishandling. Tiltak vil være urinprøver og meldeplikt, f. eks. oppmøte på avtalt 
sted eller pålagt telefonkontakt med barneverntjenesten.  

 
Vilkårene for å pålegge kompenserende tiltak skal være at det anses nødvendig. 
 
Når det er nødvendig for å sikre barnet tilstrekkelig omsorg og hindre at 
omsorgsovertakelse blir nødvendig, skal omsorgsendrende tiltak og kontrolltiltak 
pålegges. 
 
Det foreslås i tillegg å senke beviskravet for det eksisterende tiltaket om pålegg av 
tilsyn i hjemmet. I dag kan tilsyn først pålegges når de strenge vilkårene for omsorgs-
overtakelse er til stede. 
Det foreslås at beviskravene for pålegg om tilsyn senkes slik at det kan pålegges når 
det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en situasjon 
som beskrevet i barnevernloven § 4-12 (omsorgsovertakelse) skal oppstå. 
 
Spørsmålet er om beslutningsmyndigheten for pålegg om hjelpetiltak fortsatt skal 
ligge hos fylkesnemndene, eller om det er barneverntjenesten som skal ha den. 
Etter Departementets vurdering bør saksbehandlingen i fylkesnemndene forenkles 
ved at sakene i utgangspunktet behandles skriftlig, med mindre saken tilsier muntlig 
behandling, dersom fylkesnemndene fortsatt skal kunne pålegge hjelpetiltak. 
Dersom barneverntjenesten skal pålegge hjelpetiltak, bør to personer signere 
vedtaket og fylkesnemndene være klageinstans. 
 
Departementet mener kommunene kan få en økning i utgiftene til hjelpetiltak, da 
forslagene sannsynligvis vil føre til at flere hjelpetiltak vil bli gjennomført. Grunnen til 
dette er at tiltakene skal kunne pålegges, og ikke bare tilbys foreldrene. 
På den annen side vil forslagene etter Departementets vurdering gi innsparinger på 
grunn av økt og mer virksomt forebyggende arbeid. 
Innsparingene kan overstige økningen i utgiftene gjennom forebyggende tiltak som 
hindrer dyrere tiltak (omsorgsovertakelse og omfattende tiltak), men lovendringene vil 
ikke bli satt i kraft før det er budsjettmessig dekning for det. 
 
Det legges til grunn at saker om pålegg av hjelpetiltak ikke vil føre til mye 
tilleggsarbeid for kommunene. Dersom det er kommunene som skal pålegge 
tiltakene, vil de måtte forberede sakene for nemnda. 
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Høringsuttalelse fra Porsgrunn kommune 
Etter Porsgrunn kommunes vurdering vil de foreslåtte endringene i barnevernloven 
være riktige og viktige endringer.  Gjennom lovendringene vil det bli lettere å kunne 
nå de mest utsatte barna. 
 
Porsgrunn kommune støtter at saker om pålagte hjelpetiltak løftes til Fylkesnemnda 
for behandling, men det er viktig at saksbehandlingstiden er kort.  
Det er også viktig at behandling av disse sakene ikke går utover andre saker som 
behandles for Fylkesnemnda, slik som eks. § 4-12-saker (omsorgsovertakelse) og § 
4-24-saker (plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke).  
 
Det er viktig at sakene blir raskt behandlet, slik at tiltaket raskt kan effektiviseres inn i 
familien.  Et alt for omfattende saksbehandlingskrav vil kunne medføre at gode 
intensjoner om å nå de mest utsatte barna ikke får noen effekt. 
 
Porsgrunn kommune vurderer de forslåtte lovendringene som et steg i riktig retning 
for å nå de mest utsatte barna.  Ved å komme raskt inn i familien vil utgiftene til 
omfattende omsorgsplasseringer  kunne reduseres.  
 
 
Forslag til innstilling framgår av sakens s. 1. 
 

 
 

  


