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Høringsuttalelse til forslaget om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med
hjemmel i lov om barneverntjenester.

Barneverntjenesten for Søgne og Songdalen kommune har følgende vurderinger og
kommentarer til den foreslåtte lovendringen.

Forslag til nye tiltak som kan pålegges:

Kompenserende tiltak.
Barneverntjenesten vurderer ikke at tiltak fra denne uttømmende listen kan kompensere for
omsorgssvikt. Dette er tiltak familien ofte ønsker, og derfor tenker vi ikke at
barneverntjenesten skal ha anledning til å iverksette disse tiltakene med tvang.
Det er videre litt uklart hvorfor lovgiver tenker at barneverntjenesten skal sette inn
kompenserende tiltak med tvang (støttekontakt, besøkshjem, leksehjelp), når de siste
endringene i barnevernloven i større grad fokuserer på endringstiltak og mindre på
kompenserende tiltak.

Omsorgsendrende tiltak.
Barneverntjenesten ønsker adgang til å pålegge familier dette. Barneverntjenesten vurderer
at dette kan føre til at barna får raskere hjelp.

Det er kun evidensbaserte hjelpetiltak som gjennomføres på kontoret som foreslås som
omsorgsendrende tiltak som kan pålegges. Bortsett fra Marte meo som til en viss grad
foregår hjemme og som ikke er evidensbasert, vil barneverntjenesten få liten anledning til å
vurdere om tiltakene faktisk fører frem, annet enn gjennom samtaler med foreldrene og
andre som treffer barna (skole, barnehage etc.)
Barneverntjenesten ønsker derfor å kunne pålegge veiledning i hjemmet. Dette fordi mange
foreldre ikke klarer å nyttiggjøre seg veiledning på kontoret.

Barneverntjenesten ønsker mulighet for å pålegge miljøterapeutiske tiltak i hjemmet da man
ser for lite av samspillet mellom foreldre og barn gjennom evidensbaserte tiltak.

Det burde også være anledning til å samarbeide med andre instanser uten foreldrenes
samtykke når man er så bekymret at pålegg av hjelpetiltak vurderes.

Kontrolltiltak
Barneverntjenesten støtter forslaget om å kunne iverksette kontrolltiltak med tvang, herunder
tilsyn, urinprøvetaking, meldeplikt.

Endring av vilkårene ved pålegg om tilsyn
Barneverntjenesten støtter at vilkårene endres.

Saksbehandling ved pålegg om hjelpetiltak
Barneverntjenesten mener det vil for omfattende og tidkrevende dersom Fylkesnemnda skal
fatte vedtak om hjelpetiltak. Vi er redd for at saker etter hvert må gjennomføres med muntlige
forhandlinger på lik linje med omsorgssakene, da dette er saker en er uenig ( i konflikt med)
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med foreldrene og ungdommen. Skjer dette vil kommunens kostnader til advokat og
personalressurser øke betydelig. I tillegg vil det ta lang tid før eventuelle tiltak kan
iverksettes.
Barneverntjenesten mener at de pålagte hjelpetiltakene skal kunne iverksettes gjennom
vedtak fra barneverntjenesten med to underskrifter: leder og saksbehandler. Klageinstans
skal være fylkesnemnda. Vi da bli behandlet forenklet eller lik klage på akuttvedtak.

Tidsramme.
Barneverntjenesten er enig i tidsramme på inntil et år.
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