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Svar på høring - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med
hjemmel i lov om barneverntjenester

Barneverntjenesten i Rælingen er i utgangspunktet positiv til at det gis en utvidet adgang til å
pålegge hjelpetiltak i barnevernssaker for å gi økt mulighet til å komme inn med tiltak i
vanskelige saker. Barneverntjenesten har i dag mulighet til å fatte akuttvedtak og iverksette
midlertidig plassering utenfor hjemmet, som er et langt mer inngripende tiltak.
Barneverntjenesten i Rælingen er av den oppfatning at vedtak fra barneverntjenesten med
påfølgende legalitetsvurdering og eventuell rask klagebehandling etter mønster av akuttsaker
vil gi en mulighet for å komme raskere i gang med hjelpetiltak, samtidig som partenes
rettsikkerhet er ivaretatt.

Vi ønsker videre å påpeke at erfaring tilsier at det å fremme saker for fylkesnemnda er tids- og
ressurskrevende for kommunen, både i form av tid til saksbehandling, reisetid og oppmøte i
fylkesnenmda for part og vitner, samt bruk av advokat. Dette gjelder også ved behandling av
akuttsaker. Det framgår av høringsnotatet at det legges til grunn at saker i fylkesnemnda om
pålegg av hjelpetiltak ikke vil kreve mye tilleggsarbeid for kommunene, til tross for at det
anslås at en tredjedel av sakene vil behandles som en ordinær fylkesnemndssak, og en
tredjedel vil behandles etter mønster av akuttsaker. Erfaring fra behandlingen av akuttsaker
tilsier at ordningen vil være langt mer krevende for kommunene enn høringsnotatet tilsier. Det
er derfor viktig at økt tidsbruk til behandling i fylkesnemnd tas hensyn til også ved vurdering
av kommunenes behov for ressurser til barnevern.
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