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HØRING- FORSLAGTILENDRINGERI BARNEVERNLOVEN

Høringsnotat —Forslag til endringer i lov av 17.juli 1992 nr. 100 om
Barneverntjenester med tilhørende forskrifter (administrativ uttalelse)

Nesna kommune v/ Barneverntjenesten støtter seg i stor grad til KS Nord-Norges
høringsuttalelse, men har samtidig noen betraktninger og innspill til lovendringen. Dette ses i
sammenheng med at Nesna utgjør en av småkommunene i landet, samt at vi innehar
erfaringer i forhold til det statlige barnevernet som vi ønsker å belyse.

Barnevernet mottar stadig flere bekymringsmeldinger, og antall barn som trenger hjelpetiltak
vokser. Behovet for spesialiserte barneverntjenester vil sannsynligvis øke med årene. Barn
med komplekse behov trenger en spesiell innsats og kompetansekravene skal være høye.
Småkommunene kan ikke klare dette løftet alene, uten en bred og stødig andrelinjetjeneste.
Av den grunn er Nesna barneverntjeneste kritisk til at det statlige barnevernet reduseres. Den
kommunale linje trenger mer ressurser, men ikke nødvendigvis i form av en
ressursforskyvning fra det statlige til det kommunale nivå. Av og til er "enten eller" ikke godt
nok, vi trenger begge deler. Skulle dette allikevel skje, at kommunene får et større ansvar, må
det gjøres gjennom en gradvis ressursforskyvning. Spesielt småkommunene trenger lang tid
til omstilling for å bygge opp både kompetanse og et forsvarlig tilbud for barna.

Barneverntjenesten i Nesna erfarer at det statlige barnevernet i dag utgjør en nærmest
unnværlig kompetanse for kommunen. Av den grunn er vi som sagt kritiske til en reduksjon
av faglig bistand og tjenester fra det statlige barnevernet i enkeltsaker. De statlige fagteam bør
bestå som det gjør i dag. Barneverntjenesten i Nesna opplever samarbeidsrelasjonen med
fagteamet som svært god, og teamet bistår vår kommune i akutte saker, samt i kompliserte og
vanskelige saker.

Når det gjelder type saker, ser Nesna barnverntjeneste med stor bekymring på
barnefordelingssaker med høyt konfliktnivå mellom foreldrene. I et stadig økende antall
saker, hvor foreldrene hver for seg kan gi god nok omsorg, oppstår det konflikt om hvor
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barnet skal bo. Når denne type saker når rettssystemet, er det et paradoks at Bameloven og
Barnevernloven, som begge skal ivareta barnets beste, virker mot hverandre. Gang på gang
opplever tjenesten at foreldrenes rett til samvær går foran barnas behov for beskyttelse mot
foreldrenes konflikter. I og med at disse avgjørelse fattes i retten står barnevernet maktesløse i
tiden fram til behandling (som oftest er lang), og kan ikke gripe inn før konflikten mellom
foreldrene har påført bamet varige skader. På bakgrunn av dette ønsker vi en lovendring, som
gir barnevemet mandat til å fatte midlertidig vedtak om hvor barnet skal bo, inntil saken er
avgjort i rettsystemet. På den måten kan barnevernet også ivareta barnas medbestemmelse og
målet om tidlig innsats kan nås.

Når det gjelder dagens flnansieringsordning, er vi stadig bevisst på at økonomiske hensyn
ikke skal influere valg av hjelpetiltak for ungene. Likevel får økonomiske egenandeler
konsekvenser for det helhetlige arbeidet og satsningen samlet sett. Barneverntjenesten i Nesna
er urolig med tanke på framtida —at større egenandeler vil kunne influere barnevemarbeidet i
den kommunale linje.

Skulle det skje en ressursforskyvning til kommunene, må det både overføres ressurser i form
av penger og lønnsmidler for flere ansatte. Nesna kommunene mener en er avhengig av gode
rammebetingelser, som gjør det mulig å møte alle utfordringer som vil komme. Det må ikke
bli slik at det er kommunene som til syvende og sist blir slitende med de største utgiftene.
Forslaget om større kommunal delbetaling for institusjonsplasser må utredes grundig før det
eventuelt gjennomføres. Ressurser til hjemmebaserte tiltak kan legges til i kommunene, men
må også utredes grundigere først.

Når det inntreffer saker som resulterer i omsorgsovertakelse, vil dette utgjøre en svært stor
merkostnad for kommunene. Nesna kommune mener at staten, på bakgrunn av
Fylkesnemndas vedtak, må ta hele fmansieringsansvaret i slike saker.

En økning i rammeoverføring til barnevernet må i utgangspunktet øremerkes barnevemet. Når
det er sagt, mener vi at midlene kan fordeles på flere sektorer, slik at kommunens
administrasjon fristilles til å anvende pengene så lenge det tilfaller barn. En viktig
forutsetning for dette er at vurderingen og beslutningen om omfordeling tillegges
barnevernleder, ut fra nøye analyser, der behov, koordinering av tjenester og kompetanse
legges til grunn. En vil da kunne gjøre en større innsats mot for eksempel forebyggende
arbeid, legge til rette for samhandling mellom tjenestene og bli mer treffsikker med
hjelpetiltakene. Således kan kommunene være mer kostnadsbevisste og føre til mindre risiko
for kostnadsvekst i barnevemet, samt kvalitetssikre tjenesten til barnas beste.

gvu,r-
arneverntjenesten

ngebor Herset
Virksom etsleder,
I Nesnakommune
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