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HØRING - FORSLAG OM Å UTVIDE ADGANGEN TIL Å PÅLEGGE
HJELPETILTAK MED HJEMMEL I LOV OM BARNEVERNTJENESTER

13arneverntjenesteni Stange vurderer at det er en god inndeling av hjelpetiltak som Raundalen
utvalget har fremsatt. I innledningen av høringsnotatet står det under kontrolltiltak at målet er
å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep etc. Vi mener at det blir et stort ansvar for
barnevernet med de midlene vi har. Det burde heller stå "redusere risikoen" for at barn blir
utsatt for overgrep...

Vi mener at det er viktig å alltid forsøke å få med familier på hjelpetiltak for at hjelpen skal
hjelpe. Det er vanskelig å få mennesker som ikke ønsker endring til å endre seg. På den annen
side opplever vi at det er mange familier som ikke ønsker hjelpetiltak som virkelig trenger
hjelp, men det er ikke en 4-12 bekymring. Vi reiser rundt på skoler og barnehager og forteller
om viktigheten av at de ikke slutter å melde i fra om sin bekymring selv om vi måtte henlegge
etter den første undersøkelsen. Offentlige meldere sier at de synes det er vanskelig når de blir
konfrontert med foreldre om at de sendte melding uten grunn og at barnevernet har henlagt.

Det kan være problematisk å pålegge hjelpetiltak som støttekontakt eller besøkshjem hvis
barnet blir dratt mellom foreldrenes motstand og de som er satt til å utføre hjelpetiltaket. Vi
stiller spørsmål om det er det beste for barnet? I andre tilfeller kan ting endre seg når
foreldrene blir kjent med tiltaket og barnevernet.

Vi mener at det burde være mulig å pålegge samtaler hos familiekontoret der
foreldrekonfliktene er så omfattende at barneverntjenesten vurderer §4-12. Vi mener også at
det bør være mulighet for å pålegge psykiatrisk utredning og behandling av foreldre. Vi
opplever stadig utfordringer med foreldre som motsetter seg hjelp innenfor psykisk helsevern.
Dette vil også påvirke andre lovverk.

Barnevernet i Stange vurder at det kan bli særlig utfordrende at Fylkesnemndene er de som
skal ha beslutningsmyndigheten til å pålegge hjelpetiltak. Det er delt oppfatning i barnevernet
i Stange, noen mener at beslutningsmyndigheten bør ligge hos barnevernleder fordi det vil bli
svært tidkrevende og en stor økonomisk belastning med utgifter til advokater. Andre i
tjenesten mener at det i små barneverntjenester vil det være problematisk at
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beslutningsmyndigheten ligger hos barnevernet. Hvis man er usikker på om barnevernleder
har nok kunnskap til å ha beslutningsmyndighet må man gjøre noe med utdanningen av disse.

Vi vurderer at hvis man har forsøkt hjelpetiltak ved tvang i et år og hjelpen fortsatt ikke
hjelper, må man vurdere omsorgstiltak.

Lykke til med det videre arbeidet!

Med hilsen

Bkevernleder i Stange Kommune
er


