
Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00

E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Deres ref.:   Vår dato: 28.11.2014
Vår ref.: 2014/10679
Arkivnr.:  620

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Postboks 8036 Dep
0030  OSLO

Høringssvar - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med 
hjemmel i lov om barneverntjenester

Fylkesmannen i Rogaland viser til høringsnotat av 20.10.14.

 Vi er enig med departementet i at myndigheten til å pålegge hjelpetiltak i sin helhet bør 
legges til fylkesnemnda, og føyer oss til argumentene som blir fremmet for dette i 
høringsnotatet.

o Vi ønsker at departementet klarlegger forholdet mellom klageadgangen til 
Fylkesmannen i barnevernloven § 6-5, og kommunens adgang til å bringe sak om 
pålagte hjelpetiltak til fylkesnemnda etter endret bvl. § 4-4, 3. ledd. Det kan tenkes 
en sak hvor foreldrene klager over at man ikke blir gitt kompenserende tiltak (f. eks. 
opphold i barnehage), mens barneverntjenesten på sin side fremmer sak til 
fylkesnemnda om ett eller flere pålagte omsorgsendrende tiltak og/eller 
kontrolltiltak.

Vi får ikke inn mange slike saker på vårt bord, men vi har behandlet noen klagesaker 
etter bvl. § 6-5 hvor foreldre klager på at de ikke får enkelte hjelpetiltak. Typisk 
eksempel er at barneverntjenesten har foreslått noen kompenserende tiltak og noen 
omsorgsendrende tiltak etter bvl. § 4-4. Foreldrene ønsker ikke å ta imot 
omsorgsendrende tiltak, men takker ja til noen eller alle de kompenserende tiltakene. 
Som en følge av dette henlegger kommunen undersøkelsessaken uten å gi noen 
hjelpetiltak, og foreldrene klager dette vedtaket til oss med begrunnelse om at de har 
behov for de kompenserende tiltakene de først ble tilbudt. Vi har gitt foreldrene 
medhold i minst en slik sak.

Vi mener at en slik sak, hvor det i samme sak er slik at foreldrene ønsker tiltak de 
ikke får, mens barneverntjenesten ønsker å pålegge tiltak foreldrene ikke vil motta, i 
sin helhet bør avgjøres av fylkesnemnda når barneverntjenesten først fremmer sak 
om pålagte hjelpetiltak. Begge disse spørsmålene vil avhenge av hverandre; 
barneverntjenestens adgang til å pålegge hjelpetiltak vil avhenge av hvilke frivillige 
hjelpetiltak som er satt inn, mens behovet for frivillige hjelpetiltak vil avhenge av 
hvilke hjelpetiltak som er pålagt av fylkesnemnda. Disse spørsmålene bør derfor 
behandles av samme instans, og vi mener at fylkesnemnda er den naturlige instansen 
til å behandle slike spørsmål samlet.



Side 2 av 2

o Fylkesmannen ønsker også at departementet klarlegger fylkesnemndas kompetanse 
når det gjelder spørsmålet om å pålegge hjelpetiltak: Er fylkesnemnda bunden av 
barneverntjenestens påstand om hvilke hjelpetiltak som bør pålegges foreldrene, 
eller kan fylkesnemnda pålegge foreldrene andre hjelpetiltak i saken enn de 
barneverntjenesten fremsetter? Med andre ord, kan fylkesnemnda f. eks. pålegge 
foreldrene leksehjelp i en sak hvor barneverntjenesten bare har fremmet sak om 
omsorgsendrende tiltak? 

 Lovforslaget i høringsnotatet inneholder en ytre tidsavgrensning på ett år regnet fra 
vedtakstidspunktet. Pålegget kan så forlenges med inntil ett år etter nytt vedtak. Fylkes-
mannen har ingen innvending mot denne ytre tidsrammen.

Vi vil imidlertid understreke at lovgiver må gjøre det så klart som mulig at dette er en 
yttergrense og at vedtakets varighet må vurderes skjønnsmessig i den enkelte sak, både av 
kommunen når den fremmer sak om å pålegge hjelpetiltak, og av fylkesnemnda når den 
avgjør saken. Momenter i vurderingen vil bl.a. være sakens art og alvor, tiltakets type, 
barnets alder og tidligere tiltak. Dette må poengteres klart i lovens forarbeider, 
rundskriv/veileder mv. 

Utover dette har vi ingen merknader til lovutkastet.

Med hilsen

Pål Iden Anders Kvadsheim Mygland
Avdelingsdirektør/fylkeslege rådgiver
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