
 
 

 

Tilbakemelding i forhold til Høringsnotat av 20.oktober 2014 om 

«Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om 

barneverntjenester» 

Barneverntjenesten i Skien Kommune mener dette er en av de viktigste lovendringene som skjer i 

forhold til lov om barneverntjenester. Det er riktig å kunne ha mulighet til å pålegge foreldre, og barn 

over 15 år hjelpetiltak.  Spesielt er det viktig i forhold til tiltak som har som mål å endre foreldrenes 

omsorgskompetanse, eller foreldrestøttene tiltak som MST. 

I dag har vi mulighet til å gjenoppta en sak etter 6 måneder – viser til brev datert 26.08.2008 

ref.200803182-/Jfr – dersom foreldrene ikke ønsker å ta imot hjelpetiltak etter endt undersøkelse. 

Dette er ikke lovfestet. Samtidig tenker vi at dette ikke er tilstrekkelig. Tida går veldig fort, og for 

barna, spesielt de yngste barna, kan mye skadelig skje på relativt kort tid. Målet for 

barnevernsarbeidet er å skape en god nok omsorgssituasjon hjemme hos foreldrene. 

Kommentar til Kapittel 5- Bør adgangen til å pålegge hjelpetiltak utvides? 

Vi mener at slike pålegg bør kunne vare i 12 måneder. Dersom foreldrenes omsorgskompetanse i 

løpet av denne tida ikke er bedret, eller at foreldrene ikke ser behovet for tiltaket og vil samarbeide 

om dette frivillig, må det vurderes om saken skal tas opp i Fylkesnemnda. Ved å skulle gi den 

mulighet for forlengelse utover det ene året, er det fare for at barn blir boende for lenge i skadelige 

omsorgssituasjoner.  

Kommentarer til kap.6 « Forslag til endringer i barnevernloven om pålegg av hjelpetiltak» 

Til 6.1.1 – Kompenserende tiltak – vi ser at de forslagene som er beskrevet er riktige og viktig at det 

er en uttømmende liste. 

Til 6.1.2 – Omsorgsendrende tiltak – vi ser at de programmene som er nevnt er riktige og 

veldokumenterte program som bør brukes i familier. Likevel er det viktig at dette ikke er en 

uttømmende liste, da det kan komme nye og andre metoder som er dokumentert like effektive. Et 

eksempel på dette er ParentingYoung Children – PYC – som er en metode som brukes i Sverige.  

Vi mener også at det bør kunne pålegges institusjonsopphold – senter for foreldre og barn. Dette vil 

være et mer inngripende tiltak, men er slik det fungerer i dag, et helt klart alternativ til 

omsorgsovertakelse § 4-12.  

Til 6.1.3 – Kontrolltiltak – vi ser at både meldeplikt og urinprøver er foreslått. Vi er enig i at dette er 

tiltak som bør kunne pålegges.  

Til 6.2 – Endring av vilkårene ved pålegg om tilsyn 

Det er helt riktig å senke vilkårene for å kunne iverksette tilsyn ved uanmeldte hjemmebesøk. Dette 

er et godt og ofte viktig tiltak for å avdekke situasjoner i hjemmet som kan være direkte skadelig for 

barn.    



 
 

 

Kommentarer til kapittel 7 «Hvem skal kunne pålegge hjelpetiltak, og sanksjoner ved brudd på 

pålegg». 

Til 7.1 

Barneverntjenesten mener at det bør være barneverntjenesten selv som kan pålegge hjelpetiltak og 

at det skjer ved at barnevernleder fatter vedtaket – på samme måte som ved for eksempel vedtak 

ihht. Lov § 4-6 2.ledd. 

Fylkesnemnda skal være klageorgan. Klagen skal behandles på lik måte som klage i akuttvedtak jfr. 

Lov om barneverntjenester § 7-23. Det bør ikke være mulig å påklage avgjørelsen i Fylkesnemnda 

videre. Avgjørelsen i Fylkesnemnda vil være en rettsikkerhetsgaranti i forhold til foreldrene. Samtidig 

vil rettsikkerheten til barna bli ivaretatt med tanke på tidsaspektet og barnets beste- vurdering.  

Hverken barneverntjenesten eller de private parter bør være representert ved advokat i disse 

sakene. Dette i motsetning til saker som gjelder tvangsplassering av barn utenfor hjemmet jfr. Lov 

om barneverntjenester § 4-6 2.ledd eller ved tvangsplassering i forhold til atferd § 4-24.  

Barn skal slippe å vente på at tiltak iverksettes på grunn av foreldrenes klagemuligheter. Derfor må 

det avklares om det skal gis fri rettshjelp i disse sakene.   

Departementet peker på at det kan være enklere for barneverntjenesten å pålegge hjelpetiltak 

fremfor å forberede sak om omsorgsovertakelse, og at det er et argument for at Fylkesnemndene 

skal behandle disse sakene. Slik vi ser det kan det være et rettssikkerhetsspørsmål dersom 

Fylkesnemndene skal melde tilbake til barneverntjenesten om at saken er så vidt alvorlig at det heller 

må vurderes å fremme en sak om omsorgsovertakelse.  Dette vil kunne føre til diskusjoner om 

hvorvidt Fylkesnemnda da legger føringer for at en sak om omsorgsovertakelse vil bli stadfestet i 

Fylkesnemnda.  

Til 7.2 – Sanksjoner ved brudd på pålegg om hjelpetiltak. 

Barneverntjenesten er enig i at det ikke bør gis mulighet til å bruke politiet i disse sakene.  

Kommentar til Kapitel 9. Forslag til endringer i barnevernloven.  

Barneverntjenesten i Skien mener at der det i forslaget står at det er Fylkesnemnda som kan gi 

pålegg skal det være barneverntjenestens leder som kan fatte en slik beslutning, og at klageinstans i 

disse sakene er Fylkesnemnda. Samtidig som vedtaket i Fylkesnemnda ikke kan påklages videre 

hverken av privat part eller barneverntjenesten. 

Barneverntjenesten mener at pålegg om hjelpetiltak kan opprettholdes inntil et år fra 

vedtakstidspunktet. Det bør ikke gis mulighet for forlengelse.  

Barneverntjenesten i Skien kommune 4.desember 2014. 

Ragnhild Kvernes 

Barnevernleder 


