
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.) 

Fra Janne Berge, mor til dokumentarfilmen HØR PÅ MEG! og 28 års erfaring fra arbeid i 

barnevernet i kommuner, fylkeskommune og Bufetat. 

Generelle betraktninger 

Det er mye bra i denne høringen. Mange gode forslag som går i riktig vei og viktige 

problemstillinger som løftes. Samtidig mener jeg det er behov for mye mer nytenkning og 

større endringer enn det denne høringen legger opp til. Skal vi oppnå ETT BARNEVERN for 

barnas beste må vi også organisere barnevernet i ett forvaltningsnivå. Nå må vi lære av 

barnevernets historie og ikke flikke videre på en modell som over mange år har vist seg ikke 

å fungere godt nok for barna og deres foresatte. Vi bruker så mye tid, kompetanse og 

ressurser til samarbeid mellom Bufetat og kommunene i dag, på alle nivåer. På Individnivå, 

når kommunen søker om et tiltak i Bufetat til et barn og når barnet er i Bufetat sine tiltak og 

på Systemnivå; Fagteam- kommune, enheter/tjenester – kommune, regionskontor/ledelse – 

kommune, Bufdir – KS/kommune. Vi kan frigjøre enorme samarbeidsressurser om vi 

etablerer en helt ny modell for ETT Barnevern.  Ressurser som isteden kan benyttes til å 

sikre at barnevernsarbeidere har høyere og bedre kompetanse, og til å gi barn og familier mye 

bedre hjelp og barnevernstiltak. 

Kort kommentar til enkeltforslag 

 Veldig bra at barna skal ha rett til en tillitsperson, bør gjelde alle barn i barnevernet 

uavhengig av alder og plasseringsparagraf. 

 Bra med styrking av barnas rettigheter og medbestemmelse! 

 Lovfeste Barnas medvirkning og vektlegging av deres synspunkter ved valg av tiltak i mye 

større grad. I samhandling mellom stat og kommune ved valg av hvilken type tiltak for 

barnet, bør det tas med at det skal legges stor vekt på barnets ønsker ved tiltaksvalg. 

 La barna få velge tiltak, fosterhjem og institusjon 

 Ja, begrepsbruken i barnevernloven – som fosterhjem, fosterbarn, fosterforeldre, institusjon 

og barn med alvorlige atferdsvansker - må endres!  La barna komme med forslag til nye navn 

og send forslagene ut på høring/avstemning til barn og unge i fosterhjem og institusjoner 

 Det trengs nye retningslinjer for Fylkesnemndene i hvordan de skal sikre barnets stemme før 

de godkjenner akuttvedtak, omsorgsovertagelser og tvangsplasseringer.  

 Forslaget om en egen Familierett, som behandler alle saker som omhandler barn, både etter 

barneloven og barnevernloven støttes 200 %.  

LYKKE TIL MED DET VIKTIGE ARBEIDET!                                                          Med hilsen fra Janne Berge 



 Med hilsen fra Janne Berge 

 


