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ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN - HØRING

Barneverntjenesten Ytre Helgeland bestående av kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord,
Dønna og Træna. Det visers til Høringssak om endringer i barnevernsloven, datert 05.09.12.

Leirfjord kommunestyre har i møte 02.11.2012, sak 59/12 fattet følgende uttalelse:

Barneverntjenesten Ytre Helgeland stiller seg bak KS sin høringsuttalelse, og det bør i større grad
legges vekt på at den som har ansvaret for en tjeneste, også bør ha hånd om ressursene og
virkemidlene.

Videre til de punkter det bes om kommentarer til:

1. Endringer i finansieringsordningen: Barneverntjenesten kjenner seg ikke igjen i at
kommunene velger institusjon som tiltak ut fra bekvemmelighetshensyn. Tiltakene som
velges er ut fra det enkelte barns beste i den gitte situasjonen, og barneverntjenesten er
bevisste på at økonomiske hensyn ikke skal brukes som argument for å bruke eller ikke bruke
et tiltak. Derfor blir vi meget urolige over at kommunene skal bli presset til å ikke bruke
institusjonsplasseringer, der det er det rette tiltaket, på grunn av en høyere egenandel.

Hjemmebaserte tiltak bør administreres av kommunene. Det er der barna bor at tiltakene skal
komme til nytte. Det er også slik at geografien i Norge styrer hvilke barneverntjenester som
kan benytte seg av for eksempel MST. Barneverntjenesten Ytre Helgeland ligger for langt
unna et mulig MST-team og det vil denned være nyttigere å inneha et fleksibelt tiltaksteam
på Helgeland, som kommunene i vår region kunne gjort seg stor nytte av.
Barneverntjenestene opplever i Fylkesnemnda og i samarbeid med Bufetat, BUP og andre at
det ligger føringer / forventninger om at kommunene skal kunne tilby tiltak som de fleste
ikke rår over. Dette tilsier at kommunene er avhengig av rammebetingelser som gjør et mulig
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mulig å prioritere dette høyt nok.

En ressursforskyvning fra Bufetat til kommunene bør skje gradvis over tid, slik at det faglige
kan prioriteres. Dette bør skje med faglig bistand fra Bufetat som fra 2004 og frem til i år har
hatt dette ansvaret.

2. Faglig samhandling mellom kommune og stat: Barneverntjenesten Ytre Helgeland er enige i
alt som skrives i punkt 2. Barneverntjenesten kan vanskelig se at departementet sitt forslag
skal føre til bedre samhandling mellom kommune og stat, slik det presenteres. Dette vil heller
bli enda større faglige uenigheter. Kommunene mener at fagteamene ofte overprøver faglige
vurderinger som gjøres av kommunene i forhold til barnets beste. Det at en forskriftshjemmel
skal gi statlig barnevern rett til å kreve ytterligere utredninger, vil øke uenigheter mellom
kommune og stat, og gi staten et kontrolltiltak overfor kommunene som de faglig sett ikke
har bakgrunn for. Barneverntjenesten opplever i dag at Bufetat sine medarbeidere er sterkt
styrt av føringer som blir pålagt dem og at de i stor grad lar dette styre sine vurderinger av
hvilke tiltak som brukes inn i drøftinger rundt det enkelte barnet, mens kommunen må være
barnets advokat overfor Bufetat. Denne høringen burde ha klargjort ansvarsforholdet mellom
kommune og stat, isteden blir barneverntjenesten mer forvirret.

Barneverntjenesten tror at det trengs større faglig trygghet blant de fagpersoner som møter barn
og foreldre der de bor. Kommunene trenger et kompetent kommunalt barnevern, og mener at ved
en gradvis overføring av ressurser i form av økonomi og øremerkede midler til tiltak i
kommunene, for å kompensere for tiltak Bufetat fierner.
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