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HØRINGSNOTAT-FORSLAG OM ENDRINGER I LOV AV 17.JULI 1992 NR 100 OM 

BARNEVERNTJENESTER.  

 

 

4. Forslag til høringsuttalelse fra Porsgrunn kommune 

Det vises til høringsbrev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 5.9.2012. 

Porsgrunn kommune vil gi følgende uttalelse. 

 

Vedr. Kapitel 8, Bedre samhandling mellom stat og kommune – endring av 

finansieringsform 

Av kap. 8.3. fremgår det: I forslag til endring i finansieringsordning er departementet 

opptatt av at endringene bidrar til at økonomiske og barnevernfaglige hensyn kan 

ivaretas samtidig. Finansieringsordningen må innrettes slik at det legges mest mulig 

til rette for at barnevernfaglige vurderinger blir styrende for tiltaksvalg. 

Dette er gode intensjoner, men dersom overføringene av midler fra staten til 

kommunen ikke gir rom for videreføring av de tiltak som initieres fra det kommunale 

barnevernet i dag, står man i fare for at det er økonomiske vurderinger - og ikke 

barnevernfaglige - som blir styrende for tiltaksvalg. En forutsetning for at endringen i 

finansieringsform skal la seg gjennomføre må være at kommunene får kompensert for 

sine merutgifter gjennom overføringer som gjør at dagens samlede tiltak ikke blir 

svekket, men snarere styrket. 

 

Barnevernets erfaring er at ungdom som plasseres i institusjoner som regel har hatt 

massive hjemmebaserte tiltak rundt seg. Ofte fungerer ikke disse tiltakene godt nok, 

og kommunens faglige vurdering blir at institusjonsplassering er det eneste 

alternativet for å kunne snu den negative utviklingen.En økning av egenandelen for 

institusjonstilbudet på 30pst. , jmf egenbetaling for statlige fosterhjem er i og for seg greit. Dette vil 

likestille tiltakene, og gi kommunen en reell valgmulighet. Selv om ønske om bruk av fosterhjem 

kontra institusjonsplass er ønskelig, er ikke dette alltid gjennomførbart. Kommunene sliter med å få 

egnede fosterhjem, og mangel på fosterhjem har vært, og er, en stor utfordring.  

 

En heving utover 30pst. vil kunne medføre at enkelte kommuner unnlater å plassere ungdom i 

institusjoner, og i stedet velger “lettere” tiltak som ikke er så kostnadskrevende. 

Kommunene er ofte stilt overfor store utfordringer i forhold til ungdom med 

atferdsproblematikk, og vi ser at man ut i fra en faglig vurdering ikke vil kunne 

forsvare å velge vekk de tunge tiltakene. 

 

En annen mulig konsekvens vil være at en økning i institusjonsandelene kan gå på 

bekostning av hjemmebaserte tiltak. Blir overføringene for knappe, kan man se for 

seg at en for stor andel av midlene barnevernet har til rådighet vil gå til den 

kommunale egenbetalingen ved bruk av barneverninstitusjoner, med det resultat at 

det blir mindre igjen til hjemmebaserte tiltak enn hva tilfellet er i dag. 

For kommunene vil en økning i egenandelen ved institusjonsplasseringer få store 

konsekvenser dersom ressursforskyvningen ikke skjer samtidig. Det som vil være 
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viktig er en nøye gjennomtenkt prosess, som bør skje gradvis, og som er med på å 

sikre at kommunen får nok økonomiske ressurser overført, og gjennom det sikre en 

god faglig kvalitet på tiltakene. 

 

 

Vedr. Kapitel 9, Bedre faglig samhandling mellom stat og kommune 

Argumentet for å ha en hjemmel til å pålegge kommunene å utrede barnet på en 

bedre måte for å sikre at staten gis et tilstrekkelig faglig grunnlag for sine vurderinger 

av hva som er riktig tiltak for barnet, anses som lite nødvendig. En vil gjennom tett 

samarbeid med staten kunne sikre en god faglig forståelsesramme for begge parter. 

Ved et pålegg av en slik karakter kan det oppleves som en undervurdering av 

kommunens faglighet. For små kommuner vil nok et tett samarbeid med statlig 

barnevern være viktig i vanskelige og kompliserte saker. For større kommuner vil det 

være viktig at staten er en drøftingspartner/ samarbeidspartner. Ved å lage en 

forskriftshjemmel som gir statlig barnevern mulighet til å kunne kreve ytterligere 

utredninger i saker, vil staten kunne oppfattes som en motpart istedenfor en 

likeverdig partner. Begge parter sitter på en kompetanse som er viktig å bruke i et 

godt samarbeid. Vi støtter barnevernpanelets forslag om å opprette et “Barnevern- 

KRIPOS”, som vil kunne gi god støtte i vanskelige saker. 

 

 

 

 


