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MELDING OM VEDTAK I KOMMUNESTYRET DEN 08.11.2012 
 
Det underrettes herved om at Kommunestyret den 08.11.2012 fattet følgende vedtak i: 
 

SAK 90/12 HØRINGSUTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT-FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV 

17.JULI 1992 NR.100 OM BARNEVEERTJENESTER (BARNEVERNLOVEN) MED TI: 

 
 
 
Bamble kommunestyre vedtar følgende høringsuttalelse: 

 

Høringsuttalelse fra Bamble kommune til:  

Høringsnotat -forslag til endringer i lov 17.jul 1992 nr.100 om barneverntjenester 

(barnevernloven) 
 
 Endring i finansieringsordningen i barnevernet 

Bamble kommune er uenig i forslag om en gradvis økning av kommunens egenandel ved 
bruk av barnevernstiltak som Bufetat har ansvar for å tilby.  Det er ingen dokumentasjon for 
at kommunene har et overforbruk av slike tiltak. En økning av kommunenes egenandel vil 
kunne medføre at enkelte barn som trenger institusjonsplass ikke vil få dette på grunn av 
økonomi 
 
Bamble kommune foreslår en endring i formidlingen av institusjonsplasser. Bufetat bør ha 
ansvar for, til enhver tid, å ha oversikt over hvilke institusjoner som finnes, tilbudet og 
kvaliteten på disse og antall ledige plasser. Det er ønskelig at oversikten også skal gjelde 
private institusjoner og prisen på disse. De statlige institusjonene bør få sine budsjetter 
direkte fra Staten og drive innenfor den rammen de er tillagt. Kommunene bør søke ungdom 
inn direkte til institusjonene. Dagens egenandel bør opprettholdes, men sendes direkte til 
institusjonene.  
 
Presiseringer i ansvarsfordelingen mellom stat og kommune ved løsningen av enkeltsaker 
Bamble kommune er i enig i forslag om styrke kommunenes ansvar for barnevernet. Bamble 
kommune er uenig i forslag om å gi Bufetat en forskriftshjemlet mulighet til å overprøve 
kommunenes vurderinger i barnevernssaker.  Dette kan bidra til å undergrave et tydeligere 
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kommunalt ansvar.  Bamble kommune opplever dagens fagteam som et byråkratisk og 
unødvendig mellomledd, og foreslår at dagens fagteam avvikles. 
 
Bufetat bør i fremtiden ha ansvar for: 
- Drift av institusjoner, men innsøking fra kommunene bør gå direkte til institusjonene. 
- Formidling og oppdatering av en elektronisk oversikt over tiltak som finnes, ledige plasser 

og kunnskap om de ulike tiltakene. 
- Rekruttering, formidling og opplæring av fosterhjem. Når et barn er plassert i et statlig 

fosterhjem bør dialogen gå direkte mellom barnevernet og fosterhjemmet. 
- Kompetansesenter for barnevern. 
 
Styrke statens generelle faglige rolle overfor kommunene. 
Bamble kommune er kritiske til en for stor standardisering av barnevernet. Erfaringen er at 
det ofte skaper mer byråkrati, men ikke nødvendigvis bedre faglig arbeid ovenfor det enkelte 
barn/familie. 
 
Skal kommunene kunne tilby et mest mulig likeverdig tilbud, må tilbud fra Bufetat være 
tilpasset det den enkelte kommune har behov for. Det vil være den enkelte kommune som 
selv ser hva den har behov for og som bør ha ansvar for å etterspørre dette tilbudet. 

 
Bamble kommune mener at statens generelle faglige rolle overfor kommunene kan løses ved 
å opprette et faglig kompetansesenter som har ansvar for å holde seg oppdatert på 
forskningsresultater i inn og utland, utvikle nye tiltak, gi tilbud om kompetanseheving til 
kommunene og gi råd og veiledning til kommuner som etterspør dette. 
 
Styrke rettsikkerhet for barn i barnevernet, 
Bamble kommune er positiv til de foreslåtte endringene om å styrke rettsikkerhet for barn i 
barnevernet. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bodil Ann Guribye 
virksomhetsleder 
35 96 50 49  
 
 
 


