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

Vi viser til tmottatt høringsnotat med forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak
med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Horingsnotatet var oppe til politisk behandling i Stavanger formannskap 25.11.14, sak
274/14. Det ble gjort følgende vedtak:

Stavanger kommune har følgende kommentarer til høringsnotatet:
I høringsnotatet blir det foreslått at myndigheten til å pålegge hjelpetiltak skal
legges til Fylkesnemndene. Fylkesnemdene har i dag stort arbeidspress, noe som
kan gå ut over saksbehandlingstiden. Nemndsbehandling vil også være
ressurskrevende for barnevernet.
I høringsnotatet blir det pekt på at saksbehandelingen rundt pålegg om hjelpetiltak
må være kort. For å sikre dette, mener Stavanger kommune at det er
hensiktsmessig å behandle disse sakene på samme måte som akuttsaker. Der tar
barnevernansvarlig avgjørelsen om vedtaket og fylkesnemden utøver en
legalitetskontroll. Dette vil sikre rask behandling, og at det blir utført kvalitetskontroll
av vedtaket.
I høringsnotatet blir det vist til at barnevernet kan pålegge kontrolltiltak som
meldeplikt og urinprøver. Målet med dette tiltaket er å dempe anstrengte
situasjoner og kontrollere at barn ikke utsettes for forsømmende omsorgspraksis,
overgrep eller mishandling. Det er viktig å påpeke at dette tiltaket må være en del
av en stø rre tiltakspakke. Sporadiske kontroller kan ikke være det eneste tiltaket
ved mistanke om omsorgssvikt, overgrep eller mishandling. Utøvelse av tiltaket
krever utarbeidelse av rutiner og retningslinjer i kommunene.
Høringsnotatet viser også til omsorgsendrende tiltak som bla ulike former for
foreldreveiledning. Foreldrenes motivasjon er en avgjørende faktor for at foreldre
skal få utbytte av foreldreveiledning. Det kan i noen tilfelles bli avstand mellom
vedtatt tiltak og utførelse av tiltaket. Motivasjonsarbeid vil her være viktig.
Stavanger kommune mener at forslaget kan gjøre det mulig å komme i posisjon til
familier som i dag motsetter seg hjelp.
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Det er grunn til å mene at høringsnotatet ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for de
økte kostnadene ved disse tiltakene. Krav om fylkesnemndsbehandling vil utløse
betydelig ressursbruk i kommunen.
Mange foreldre oppsøker selv barnevernet for hjelpetiltak i hjemmet. I slike tilfeller
er det viktig at familien opplever å få hjelp og ikke blir møtt med
omsorgsovertakelse før nødvendige hjelpetiltak er satt inn. Dette må sikres på en
slik måte at det ikke går på bekostning av barnet. Stavanger kommune anmoder
departementet om å vurdere en egen paragraf i barnevernsloven i forhold til
forelder/foreldre som selv oppsøker barnevernet for hjelp.
Det er viktig å skille barnevernets rolle i forhold til omsorgsovertakelse og
oppfølging og ivaretakelse av forelder/foreldre etter en omsorgsovertakelse.
Stavanger kommune ber derfor om at departementet vurderer flere hjelpetiltak enn
familievernkontorene hvor forelder/foreldre, som opplever omsorgsovertakelse, kan
motta hjelp og støtte.

Med hilsen

Per Haarr Mona Kopperstad
direktør fagsjef

Mona Kopperstad
saksbehandler
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