
   Stortorvet 10 | 0155 Oslo 
Tlf: 488 96 215 | Fax: 23 10 06 11 
vfb.no | vfb@vfb.no 
Orgnr: 954 804 488 
Kontonr: 7032 05 82189 

 
 
 
 

 

 

Oslo 4. desember 2014 

 
 
 

Barne-. likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Postmottak@bld.dep.no 

 

 

Høringsuttalelse – forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i 

lov om barneverntjenester 

 

Organisasjonen Voksne for Barn viser til BLDs høringsnotat datert 20.10.2014. Vi har 

følgende merknader: 

 

Vi støtter intensjonen i høringsnotatet som er i tråd både med NOU 2012:5 og Prop. L 106 

(2012-2013) slik at adgangen til å pålegge hjelpetiltak som er til barnets beste utvides under 

forutsetning av at frivillige tiltak er forsøkt eller vurdert.  

 

Vi støtter også forslaget om at vedtak fortsatt skal fattes av fylkesnemnda med anledning til 

skriftlig saksbehandling i enkelte type saker og ikke av barneverntjenesten i kommunene. Det 

må legges vekt på tilstrekkelig psykologisk kompetanse i fylkesnemndene. 

 

Vi minner om de nasjonale kvalitetsmålene for barnevernet som er utformet i prp L 106 

(2012-2013), hvor det bl.a. fremgår at ”barn og familier skal bli involvert og ha 

innflytelse. Barn, unge og familier må bli sett og tatt på alvor. De skal ha mulighet til å 

medvirke og ha innflytelse både i planlegging av tjenestene de får av barnevernet og i 

oppfølgingen av tiltak.” Voksne for Barn ber om at dette nasjonale kvalitetsmålet 

gjenspeiles i forslaget til Barnevernlov § 4-4 tredje ledd, og at følgende setning tas inn 

som et nytt fjerde punktum: Foreldres og eventuelt barnas syn skal innhentes før det gis 

pålegg. Dette prinsippet må også sikres i de tilfeller der fylkesnemnda foretar skriftlig 

saksbehandling. 

 

I høringsnotatet ber departementet om høringsinstansenes syn på den foreslåtte adgangen til å 

forlenge pålegget med ytterligere ett år etter ny vurdering og nytt vedtak. 

På det nåværende tidspunkt støtter vi ikke siste setning i forslaget til ny Barnevernlov § 4-4 

tredje ledd om at pålegges kan forlenges med inntil ett år, og vi ber om at dette strykes. 

Det fremgår av høringsnotatet s. 5 at dagens regelverk om adgang til å pålegge hjelpetiltak er 

lite brukt i praksis. Voksne for Barn ber om at det blir iverksatt en følgeevaluering av det nye 

regelverket, og vi legger til grunn at relevante frivillige organisasjoner blir trukket inn i denne 

prosessen på en god måte.  Eventuell forlengelse av pålegget bør vurderes på bakgrunn av 

evalueringen dersom denne ikke viser negative resultater. 

mailto:Postmottak@bld.dep.no


 

Det fremgår av høringsnotatet s. 7 at departementet ser at det å utvide adgangen til å pålegge 

hjelpetiltak kan virke skremmende på noen foreldre, og at konsekvensen kan være at færre 

henvender seg til barnevernet for å få hjelp. Vi deler departementets vurdering om at det 

derfor er viktig med klare saksbehandlingsregler. I tillegg ser vi det helt nødvendig med god  

og lettfattelig informasjon til foreldre, både til norske foreldre og ikke minst til foreldre med 

en annen kulturbakgrunn som forklarer hensikten med å pålegge hjelpetiltak som foreldre og 

eller barn ikke ønsker eller er uenig i. Dette gjelder særlig land hvor det har vært konflikter 

med norsk barnevern, og land med en høy andel innvandrerbarn som mottar tiltak fra 

barnevernet. 

 

Vi forutsetter at denne type informasjon er tilgjengelig og spredd til aktuelle instanser og 

miljøer i god tid før lovendringen trer i kraft. 

 

 

Med hilsen 

Randi Talseth 

Generalsekretær 

Grete Gjertsen 

Barnepolitisk rådgiver 
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