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Høringssvar til foreslåtte endringer i barnevernloven 
 
Viser til høringsbrev med foreslåtte endringer i barnevernloven. KIM er opptatt av et 

likeverdig offentlig barneverntilbud, men er bekymret for den varierende graden av 

kompetanse i barneverntjenesten i ulike kommuner. Særlig gjelder dette graden av 

mangfoldskompetanse blant barnevernansatte. Vi er derfor positive til utarbeidelsen av felles 

standarder og veiledning fra statlig hold. Det er staten som er ansvarlig for oppfyllingen av 

barns rettigheter i henhold til barnekonvensjonen, og KIM er derfor positive til at staten også 

har det overordnede ansvaret for den generelle faglige utviklingen. 

Minoritetsbarn- og ungdom er en spesielt sårbar gruppe der kompetansenivået blant 

barnevernansatte har særskilt betydning, og vi vil derfor understreke viktigheten av en felles 

forståelse i barneverntjenesten for hvilke behov disse gruppene har. I tråd med dette er vi 

bekymret for å gi kommunene ytterligere ansvarsområder som tilsyn for fosterhjemsbarn, 

nettopp grunnet varierende kompetanse og små forhold i en del kommuner.  

Vi foreslår for øvrig at man fra statens side ser på hvordan man bedre kan stimulere til 

interkommunalt samarbeid og utveksling av kompetanse og kunnskap, slik at en kan sikre en 

viss størrelse på fagmiljøene også i små kommuner.  

 

KIM stiller seg bak regjeringens forslag om å innføre et prinsipp om forsvarlighet i 

barnevernloven, og styrkingen av barns rett til medvirkning. På generelt grunnlag vil KIM 

imidlertid ytre bekymring for at en rettighetsfesting av barnets tilgang til barneverntjenester 

ikke behandles i forslagene. I flere utredninger om barnevernet de siste årene har dette blitt 

foreslått, både fra juridiske og barnefaglige perspektiver. En rettighetsfesting vil styrke 

barnets rettssikkerhet.  

 

Flere utredninger viser også at barns reelle medvirkning i barnevernssaker er begrenset, noe 

FNs barnekomité også påpekte i sine merknader ved forrige periodiske rapportering. Derfor 

er det positivt at regjeringen foreslår tiltak for å styrke retten til medvirkning, blant annet ved 

å åpne for at barnet kan ha med seg en tillitsperson i møte med barnevernet. En styrking og 

konkretisering av medvirkningstiltak har en verdi i seg selv, ved å bidra til bedre innfrielse av 

forpliktelsene i Barnekonvensjonen. Slike tiltak vil dessuten kunne bidra til å styrke tilliten 



 

2 
 

mellom ulike minoritetsmiljøer og barnevernet, blant annet ved å belyse de tilfeller hvor 

barnet og foreldrene kan ha sammenfallende interesser. Fra KIMs perspektiv er det 

avgjørende at myndighetene iverksetter tiltak for å styrke tilliten mellom barnevernet og 

minoritetsbefolkningen.  

 

KIM vil understreke viktigheten av god kommunikasjon fra barnevernets side, slik at alle 

parter er innforstått med grunnlaget for de tiltakene som barnevernet setter i gang. Dette 

krever en høy grad av mangfoldskompetanse i barnevernet, og er avgjørende for å sikre et 

likeverdig tjenestetilbud og ivareta rettssikkerheten til de involverte.  
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