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Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Oppland —Endringer i lov om
barneverntjenester

Fylkesmannen i Oppland viser til høringsnotat av 5. september 2012 —Forslag til endringer i lov av

17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) med tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen støtter seg til forslaget, men ønsker å gi noen kommentarer til høringsnotatet.

Kommentarer til punkt 14, begrepsbruken i barnevernloven:

Bakgrunn for forslaget:
Barn og unge må identifisere seg med de ord og begreper som brukes i barnevernet. Dette er
nødvendig for å oppfatte informasjonen som gis og for å forstå de beslutningene som skat tas. Barna
er også opptatt av at begrepene brukes mye og de trenger de for å forklare livet sitt til venner osv.

Forslag:
Departementet ber om høringsinstansenes syn særlig på om begrepene fosterhjem, fosterbarn,

fosterforeldre, institusjon og barn med alvorlige atferdsvansker i barnevernloven, bør endres.

Synspunkter fra Fylkesmannen:
Det er viktig med presis og god begrepsbruk som ikke oppleves stigmatiserende. Ved en endring fra
fosterhjem til omsorgshjem kan det oppstå forveksling med begrepet omsorgsbolig og innholdet i

dette begrepet. Dette er et begrep som er godt innarbeidet i helse- og omsorgssektoren. Begrepet
institusjon er lite beskrivende og vi foreslår at dette endres. Vi foresiår også at begrepet "Barn med
alvorlige adferdsvansker" endres da det er negativt ladet og kan oppleves stigmatiserende.

Kommentarer til punkt 20.1, tilsyn og kontroll med barn i fosterhjem:

Bakgrunn for forslaget:
Barneverntjenesten har utfordringer med å rekruttere et tilstrekkelig antall tilsynsførere. Det er
regelmessige brudd på kravene til antall årlige tilsynsbesøk og ordningen preges av hyppige
utskiftninger av tilsynsførere og manglende stabilitet.

Forslag:
Departementet foresiår at tilsynsansvaret legges til kommunen som sådan, og ikke til den enkelte
barneverntjeneste. Kommunen har det overordnede ansvaret for at tilsynet blir utført på en fullt ut
faglig forsvarlig måte, i samsvar med anerkjent tilsynsmetodikk, samt at tilsynet blir utøvet i henhold til

gjeldende lov- og regelverk.
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Merknad til forslag:
Dette medfører økte utgifter for kommunen og reduserte utgifter hos statlig regional

barnevernmyndighet. Midler som tidligere er benyttet til dette formål hos statlig regional
barnevernmyndighet bør derfor nå tilkjennes kommunen.

Kommunene har etter dagens ordning problemer med rekruttering. Dersom man ønsker en

profesjonalisering av tilsynet, bør godtgjøring av de som utøver tilsyn økes tilsvarende.

Kommentarer til punkt 22, tilsyn med statlige barnevermyenester:

Bakgrunn for forslaget:
Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om tilsynsmyndigheten bør ha hjemmel til
å kunne gi pålegg om retting ved påviste avvik i det statlige barnevernet.

Forslag:
Departementet vil utvide dagens tilsynshjemler til også å omfatte tiltak og tjenester som ytes av det

statlige barnevernet. Tilsynsmyndigheten bør ha hjemmel til å kunne gi pålegg om retting ved påviste
avvik i det statlige barnevernet.

Synspunkter fra Fylkesmannen:
Det er viktig at rettsikkerheten til barna er den samme uavhengig av om de bor i statlig eller privat
institusjon. Ved at Fylkesmannen også kan gi eier av institusjonen pålegg om retting av avvik, gis det
større legitimitet til fylkesmannens tilsyn. Legitimitet er viktig for å øke viljen og muligheten til å endre
forhold hos institusjonene ved avvik.
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