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Rådmannens forslag til vedtak:
Høringsuttalelsen fra Moss kommune omhandler i hovedsak de forslag til endringer i loven
som knytter seg til finansierings- og oppfølgingsansvar.

Finansieringsansvar
Et viktig tema i høringsutkastet har vært å se på om dagens fordeling av oppgave- og
finansieringsansvar mellom statlig og kommunalt barnevern er hensiktsmessig.
Departementet foreslår å øke den kommunale egenbetalingen ved bruk av
barnevernsinstitusjoner. Kommunens egenandel foreslås økt gradvis.
Med henvisning til egen kommune mener Moss kommune at det kommunale barnevern
allerede er økonomisk hardt presset, og bifaller ikke endring av finansieringsansvaret i
retning av økt egenandel for kommunene ved institusjonsplasseringer.

Oppfølging av barn under og etter varetekt
Det foreslås en styrking av barneverntjenestens oppfølging av barn under og etter varetekt
og straffegjennomgang.
Moss kommune mener det må være mer hensiktsmessig å styrke ressursene til
kriminalomsorgen, fremfor å foreslå det innlemmet i barnevernloven. Dette vil gjelde få
barn, og det er kriminalomsorgen som har kompetanse på dette området.

Barns rettigheter
Kapittel 13 omhandler barns rett til medvirkning og barns rett til å ha en særskilt
tillitsperson. Kapitlet setter fokus på mange viktige aspekter knyttet til barnets rettigheter
og barnets muligheter til å være med på å avgjøre hva som er best for det selv.
Moss kommune støtter konklusjonene, og foreslår at departementet gir nærmere forskrifter
om tillitspersonens oppgaver og funksjon. Tillitspersonen må også inntas i barnevernloven
§ 6-10 om politiattester.

Det forutsettes at nye oppgaver og økonomisk ansvar for kommunene som følge av
lovendringer, fullfinansieres av staten.



Saksopplysninger:
7
1 Høringsnotatets bakgrunn og oppbygging

I 2004 ble det som tidligere var fylkeskommunens ansvarsområde innenfor barnevernet
overført til staten. I forlengelse av reformen ble Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)
opprettet.
I forbindelse med St.prp. nr. 69 (2006-2007) ba Stortinget Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet om å sette i gang en bred evaluering av reformen. Evalueringen
omfatter derfor det statlige barnevernet. Evalueringen ble gjennomført i 2010 og 2011 av ulike
forsknings- og konsulentmiljøer.

Departementet har også mottatt en rekke andre innspill om endringer i barnevernet. Slike
innspill har kommet bl.a. fra Barnevernpanelet og Barnevernproffene, samt fra ulike utvalg og
arbeidsgrupper nedsatt av departementet.

Forslagene i dette høringsnotatet er en del av regjeringens barnevernløft, som i tillegg til ny
organisering og nye prioriteringer, består av et ressursløft. Ressursløftet innebærer en økning i
nye kommunale stillinger. I 2011 og 2012 øremerket regjeringen henholdsvis 240 og 290
millioner kroner til det kommunale barnevernet.

Noen av forslagene bygger på det som har fremkommet gjennom evalueringen av reformen,
og omhandler endringer av finansieringsansvaret og endringer i den faglige samhandlingen
mellom stat og kommune på barnevernområdet. Disse temaene er behandlet i del 2 (kapittel 6
—11) og bør ses i sammenheng. Del 3 (kapittel 12-25) omhandler forslag som styrker barns
rettigheter og rettssikkerhet i barnevernet.

Ikke alle funn fra evalueringen følges opp i dette høringsnotatet. Dette gjelder for eksempel
utfordringer med hensyn til rekruttering av fosterhjem, kompetansen i barnevernet, kvaliteten i
barnevernets tiltak og samhandlingen mellom statlig barnevern og tilgrensende tjenester.
Dette er problemstillinger og uffordringer departementet vil følge opp i sitt videre arbeid. Noen
av disse temaene tar departementet sikte på å omtale nærmere i lovproposisjonen som legges
frem for Stortinget. Departementet tar der videre sikte på å gi nærmere vurderinger av den
barnevernfaglige og normative retningen for barnevernet. Departementet viser for øvrig til at
NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling (Raundalenutvalget) er sendt på åpen
høring. Spørsmålet om hvorvidt barnevernloven skal bli en rettighetslov er gjenstand for
vurdering i denne utredningen.

Vurderinger:

Høringsuttalelsen fra Moss kommune omhandler i hovedsak de forslag til endringer i loven
som knytter seg til finansierings- og oppfølgingsansvar.

Finansieringsansvar

Et viktig tema i høringsutkastet har vært å se på om dagens fordeling av oppgave- og
finansieringsansvar mellom statlig og kommunalt barnevern er hensiktsmessig.
Departementet foreslår å øke den kommunale egenbetalingen ved bruk av
barnevernsinstitusjoner. Kommunens egenandel foreslås økt gradvis.
Med henvisning til egen kommune mener Moss kommune at det kommunale barnevern
allerede er økonomisk hardt presset, og bifaller ikke endring av finansieringsansvaret i
retning av økt egenandel for kommunene ved institusjonsplasseringer.

Oppfølging av barn under og etter varetekt



Det foreslås en styrking av barneverntjenestens oppfølging av barn under og etter varetekt
og straffegjennomgang.
Moss kommune mener det må være mer hensiktsmessig å styrke ressursene til
kriminalomsorgen, fremfor å foreslå det innlemmet i barnevernloven. Dette vil gjelde få
barn, og det er kriminalomsorgen som har kompetanse på dette området.

Barns rettigheter

Kapittel 13 omhandler barns rett til medvirkning og barns rett til å ha en særskilt
tillitsperson. Kapitlet setter fokus på mange viktige aspekter knyttet til barnets rettigheter
og barnets muligheter til å være med på å avgjøre hva som er best for det selv.
Moss kommune støtter konklusjonene, og foreslår at departementet gir nærmere forskrifter
om tillitspersonens oppgaver og funksjon. Tillitspersonen må også inntas i barnevernloven
§ 6-10 om politiattester.

Det forutsettes at nye oppgaver og økonomisk ansvar for kommunene som følge av
lovendringer, fullfinansieres av staten.

Miljøkonsekvenser:
Ingenmiljøkonsekvenserer vurdert.

Folkehelsekonsekvenser:
Ingenfolkehelsekonsekvenserer vurdert.

Konklusjon:

Rådmannens forslag til høringsuttalelse oversendes Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet.

Rådmannen i Moss, 12.november 2012.


