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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.)  

 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 05.09.2012 angående 

ovennevnte. 

 

LO stiller seg positiv til en hovedinnretning i forslagene om at det stilles større 

krav til kommunene i barnevernsarbeidet. Det er viktig at det kommunale 

barnevernet tilføres tilstrekkelige faglige og økonomiske ressurser til å ta et 

hovedansvar på barnevernsfeltet. Kommunene er tettere på problemene barn, unge 

og deres familier opplever, og slik sett kan nærhetsprinsippet ivaretas. Det er også 

viktig at det forebyggende arbeidet i kommunene prioriteres i denne sammenheng. 

Kommunene må derfor generelt få et tydeligere faglig ansvar. 

 

En slik overføring av ansvar til kommunene kan imidlertid bli en utfordring 

særlig for små kommuner, med begrensede ressurser. Interkommunalt samarbeid 

kan være en løsning i noen tilfeller. Her kan det imidlertid være på sin plass med 

en videre utredning av prinsipper for slikt samarbeid om barnevernet. 

 

LO ser det som avgjørende at det kommer til en tydeligere ansvarsfordeling 

mellom stat og kommune i barnevernsarbeidet. I denne sammenheng er det 

viktig at Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet fungerer som et tydelig 

fagdirektorat, og at det etableres klare grenser mellom etatsstyring og 

fagutvikling i Barne-, ungdoms- og familieetatens funksjoner overfor 

kommunene. 

 

Vi støtter ellers departementets vektlegging og forslag om styrking av barns og 

unges rettssikkerhet i barnevernet, bl.a. gjennom at barn og unges gis rett til  
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medvirkning i egen sak,  og oppnevnelsen av en tillitsperson for barnet. Barn og 

unge må gis tilstrekkelig informasjon og retten til å bli hørt og anledning til å 

uttale seg i trygge omgivelser. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


	Sdm_AMNavn
	Sdm_AMAdr
	Sdo_AMPostNr
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Att
	Sgr_beskrivelse
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Sas_klasseringsverdi
	Gid_Gidkode
	Sdo_DokDato
	Sdo_Tittel

