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Høring – forslag til endringer i barnevernloven (forslag om endringer i 

finansieringsansvaret og i den faglige samhandlingen mellom stat og kommune, forslag 

om styrking av barns rettigheter mv.) 

 

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev av 05.09.2012, vedlagt 

høringsnotat om forslag til endringer i barnevernloven. 

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har ingen innvendinger til at det i 

lovforslaget foreslås å styrke bemanningen ved fylkesmannsembetene med 1-2 stillinger per 

embete for å øke den generelle tilsynskapasiteten på barnevernfeltet. FAD ber imidlertid om 

at det arbeides videre med kostnadsestimatet og ber om å bli tatt med på råd i dette arbeidet.  

 

FAD støtter forslaget om å endre tilsynsforskriftens krav til årlig systemrevisjon av 

barnevernsinstitusjoner.  

 

FAD har ellers ingen merknader til at fylkesmannen overtar tilsynsansvaret for statlige 

barneverntjenester. I utkastet er merutgiften knyttet til tilsyn med statlige barneverntjenester 

anslått til mellom 1 og 5 millioner kroner. Selv om beløpet er antatt å være lavt vil vi anbefale 

at det arbeides videre med kartlegging av ressursbehovet for å sikre at dette er realistisk, både 

samlet sett og i forhold til de enkelte fylkesmannsembeter. Et for lavt anslag kan gi en 

utilsiktet vridning av tilsynsaktiviteten. FAD ber om å bli tatt med på råd i det videre arbeidet 

med saken. 

 

Vi bemerker for ordens skyld at vil legger til grunn at Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet fullt ut kompenserer for reelle utgifter ved tilsvarende styrking av 

FADs budsjettkapittel 1510.  

 

FAD har ingen øvrige merknader til lovforslaget. 

 

Med hilsen 
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Finn Jensen (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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 rådgiver 

 

 


