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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN

Det vises til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets invitasjon til høring av forslag til
endringer i Lov om barneverntjenester med frist for innsending 12. november 2012.

Høringssvaret inneholder en kort presisering av hva Holmestrand kommune ser som spesielt
utfordrende. Kommunens bekymring er først og fremst knyttet til finansieringsordningen, - om dette
er en ny reform hvor kommunene blir økonomisk skadelidende, og til det faglige samarbeidet
mellom det statlige og det kommunale barnevernet.

Endringer i finansieringsordningen i barnevernet
Forslaget om endringer i betalingsordningen er begrunnet i at en overføring av midler fra staten til
kommunen betyr et større kommunalt ansvar, både faglig og økonomisk. Det hevdes at kommunen
gjennom denne ordningen vil bli mer kostnadsbevisst og at risikoen for kostnadsvekst i
barnevernet blir mindre.

Holmestrand kommune kjenner seg ikke igjen i dette bildet. Kjøp av plasser benyttes kun der det
er et absolutt behov for den type tiltak, ikke for "å kjøpe seg fri". Det er ikke utredet hvilke
konsekvenser en evt. økning i egenandel vil gi og hvordan det vil påvirke den reelle bruken av
institusjons-plasseringer. En økning i egenandel pr. institusjonsplass må derfor fullfinansieres.

Overføring av nytt ansvar og nye oppgaver må gis de nødvendige ressurser. Bufetat har bygd opp
en stor organisasjon med spesialisert kompetanse på flere nivåer. Kommunen kan vanskelig svare
opp samme kvalitet uten å bli tilført betydelige ressurser, ut over faktiske kostnader pr. tiltak.

Holmestrand kommune mener et så omfattende endringsforslag burde konsekvensutredes før det
vedtas. Dersom forslaget blir vedtatt slik det foreligger må det forutsettes at det skjer en reell
ressursforskyvning til kommunene. Videre bør den økonomiske opptrappingen på barnevernfeltet
være forutsigbar slik at rekruttering av nye medarbeidere sikres.
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Faglig samhandling mellom stat og kommune
Intensjonen i forslaget til lovendring er bra, - at det tydelig slås fast hva som er kommunenes
ansvar! Dette vil kunne bidra til bedre lokale løsninger til beste for barn og unge.

Holmestrand ligger bra plassert i forhold til ulike samarbeidskonstellasjoner dersom det blir
nødvendig. Holmestrand kommunes bekymring ligger i muligheten til å rekruttere den nødvendige
kompetansen lokalt, for å ivareta nytt ansvar og nye oppgaver.

Departementet foreslår at statlig barnevern gis forskriftshjemmel til å pålegge kommunene å utrede
barnet på en bedre måte. Forslaget om at Bufetat skal ha en "tilsynsoppgave" gjør det legalt å
overprøve kommunens vurderinger og bestemme hva som er godt barnevernarbeid i kommunene.

Holmestrand kommune mener dette viser mistillit til barnevernets faglige vurderinger og er et
tilbakeslag for dagens samarbeid. En mulighet til å overprøve kommunens vurderinger vil gi
svekket tillit og være til hinder for konstruktivt samarbeid. Det er ikke behov for ytterligere kontroll;
Ansvar for tilsyn med det kommunale barnevernet ligger allerede hos fylkesmannen.
Holmestrand kommune ønsker ikke å støtte det forslaget.

Mona Pettersen
Virksomhetsleder Helse og oppvekst
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