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HØRINGSUTTALELSE
- 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 M.V.)

Det vises til høringsbrev datert 5.9.12 med høringsfrist 12.november 2012 hvor
uttalelser bes sendt til BLDper post og elektronisk til esh@bld.dep.no.
Høringsuttalelsen er behandlet i kommunestyret 31.10.2012, sak 181/12. Protokoller
fra Byrådet, Utdanning kultur - og idrettskomite'og Kommunestyret følger som
vedlegg.
Saksfremlegget finnes på Tromsø kommunes hjemmeside: www.tromso.kommune.no
( politikk, møteplan, kommunestyret 31.10.12, sak 181/12).
Nedenunder følger den delen av saksfremlegget som innbefatter selve
høringsuttalelsen;

1. Synspunkter på forslaget om endringer i finansieringsansvaret
Departementet foreslår at kommunene betaler en tilnærmet lik prosentandel av de
ulike tiltakenes faktiske kostnader. Det foreslås en gradvis økning av egenandelen for
institusjonsplasser. Det vil si for eksempel 800.000,-pr. år hvis det er snakk om 30
prosent. Tromsø kommune hadde per 30.6.12 8 barn/unge på institusjon (ved
årsskiftet 7).

Det er ikke utredet hvilke konsekvenser en eventuell økning i egenandel vil påvirke
bruken av institusjoner. Departementet sier det vil arbeide videre med endringer i
finansieringsordningen også for andre barneverntiltak.

Forslaget om endringer er begrunnet med at en overføring av midler fra Bufetat til
kommunene betyr et større kommunalt ansvar, både faglig og økonomisk.
Kommunene vil bli mer kostnadsbevisste, og dermed vil risikoen for kostnadsvekst i
barnevernet bli mindre (i statlig barnevern).
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Kommunenes (landsbasis) bruk av institusjoner har gått ned hvert år fra 2007. Fra
2010 til 2011 var nedgangen på nesten 7 prosent, til tross for en økning i antall barn i
barnevernet. Det er vanskelig å finne forskningsmessig belegg for at kommunene
velger institusjoner av «bekvemmelighetshensyn». Barneverntjenesten bruker i
svært liten grad institusjoner. Det kan på mange måter oppleves som departementet
har «mistillit» til kommunene, altså at de vil velge institusjon uansett. Med andre ord,
ikke å velge tiltak ut fra barnets beste og faglige vurderinger av hva som er minst
inngripende. Et annet forhold er at det over år har vært vanskelig å skaffe fosterhjem
og barn må i mange tilfeller vente lenge på fosterhjem. I ventetiden kan institusjon
være tiltaket og slik sett blir kommunene nødt til å kjøpe institusjonsplass uansett
hos Bufetat. Institusjonsbruk henger altså mer sammen med mangel på egnede
alternativer. Etter loven er det Bufetat som har ansvaret for plasseringsalternativer
overfor kommune. Så lenge gode alternativer til institusjoner mangler (herunder
fosterhjem) har kommunene ikke reelle valgmuligheter.

Bufetat ved staten har en kompleks rolle som tilbyder av institusjon og fosterhjem og
hvor kommunene havner i en avhengig rolle. I høringsforslaget argumenteres det
også for at staten skal ha siste ordet når det gjelder hvilken institusjon som skal
velges. Staten tilbyr og kommunen skal betale mer enn tidligere (en prosentandel av
brutto utgifter) for å få vridning over mot fosterhjem og hjemmebaserte løsninger.
Kommunen får imidlertid ikke bestemme hvilken institusjon barnet skal inn på.

Kommunens rolle er altså ikke preget av kommunale uavhengige valg i forhold til hva
staten tilbyr, men settes i en situasjon hvor Bufetat er posisjonert til å overstyre.

Når det gjelder fosterhjem legger kommunene ut for alle kostnader, og søker Bufetat
om å få dekket utgiftene utover egenandelen. Mange kommuner er kritiske til
Bufetats refusjonspraksis som oppleves uforutsigbar. Det er ikke nødvendigvis slik at
alle kostnader knyttet til fosterhjemsplasseringen blir «godtatt» av Bufetat. Dette er
et område med mye dobbeltarbeid. Bufetat skal for eksempel gi generell godkjenning
av fosterhjemmet (unntatt helseattest og politiattest), mens kommunen skal velge ut
fosterhjemmet til barnet og vedta plasseringen. I denne godkjenningsfasen foregår
mye dobbelt arbeid som krever mye koordinering fra statlige og kommunale aktører.
Bufetat gir også opplæring (PRIDE)til familier som ønsker å bli fosterforeldre. I
arbeidet med å lete etter fosterhjem har barneverntjenesten i Tromsø erfart at for få
finne fosterhjem til for eksempel 17 barn er man på besøk i 59 hjem for å finne ut
hvem som kan være fosterhjem. Fosterhjemssamhandlingen mellom stat og
kommune er svært arbeidskrevende fordi godkjenningsfasen krever samhandling
mellom statlige aktører, kommunale aktører fra ofte to kommuner
(omsorgskommunen, der barnet er tatt under omsorg og fosterhjemskommunen som
skal finne tilsynsfører til barnet). Med andre ord en stor grad av «parallelle systemer»
selv om dagens lovgivning i prinsippet gir oppgaveansvaret for rekruttering og
formidling til Bufetat.

Barneverntjenesten i Tromsø leter alltid først etter fosterhjem i barnets nettverk og
slekt. Her er ikke Bufetat inne i forkant, men kommer inn i etterkant med tilbud om
opplæring (PRIDE)og skal også by på sin generelle veiledning. Fordi Bufetat jevnlig
har problemer med å rekruttere nok fosterhjem opplever barneverntjenesten i
Tromsø et sterkt press på å velge nettverksfosterhjem og slekts fosterhjem. Dette



utfordrer barneverntjenestens beslutning om å velge det riktige fosterhjemmet til det
enkelte barn, altså barnets beste.

Bufetat har generelt veiledningsansvar overfor fosterhjemmene og her i regionen
praktiseres dette for eksempel med evaluering av plasseringene etter 3 måneder, 1 år
og 2 år. Det gis også veiledning i forhold til samvær mellom barn og biologiske
foreldre. Dette generelle veiledningsansvaret løses operativt ulikt i de ulike
regionene. Det er uklare grenser mellom hvilken veiledning staten skal gi og hva
kommunen skal gi til fosterforeldrene. Dette skaper også dobbeltarbeid og mye
koordineringsutfordringer.

Fosterhjemsområdet er et område som departementet bør vurdere gradvis
overføring av ressurser fra stat til kommunene, slik at kommunene selv kan få
bestemme for eksempel hvilke forsterkningstiltak som er best egnet i det enkelte
tilfelle. Tromsø kommune med totalt 111 fosterbarn per 30.6.12 (ved årsskiftet 106)
og den kommunen med halve (0-19 år) barne - og ungdomsbefolkningen i fylket,
burde fått mulighet til å jobbe mer selvstendig med fosterhjemsarbeidet. Både faglig
(unngå dobbeltarbeid) og økonomisk (gi forsterkningstiltak ut fra egne vurderinger
og budsjett).

Hjemmebaserte tiltak er et kommunalt ansvar og det er rimelig at ressursene må
ligge i kommunen. Da kan kommunen velge om det skal etableres tiltak eller om
kommunen skal kjøpe av staten eller av andre tilbydere. Bufetat har per 1.7.12
avsluttet ordningen med å betale det overskytende over kommunal egenandel for
miljørettet tiltak (for eksempel næromsorg) i hjemmene. Det er ikke bare snakk om
de pengene som går til tiltak, det er også snakk om de ressursene som fagteam og
regionskontor i Bufetat brukte til administrasjon, rådgivning, fagutvikling knyttet til
hjemmebaserte tiltak. Den totale ressursbruken må tas med i betraktning om det skal
være snakk om en reell ressursforskyvning til kommunene. Det må skje en gradvis
ressursforskyvning, som inkluderer det statlig barnevern i dag bruker til
administrasjon, slik at kommunene får tid til å etablere tilbud

2. Synspunkter på forslaget om endringer av den faglige samhandlingen
mellom stat og kommuner

Departementet foreslår at kommunenes faglige ansvar skal bli tydeliggjort. Det
foreslås at Bufetat avvikler sine ulovfestede oppgaver. Det vil si faglig råd - og
veiledning i enkeltsaker., utredningsbistand, samt ordningen med refusjon av utgifter
til hjelpetiltak.

Høringsnotatet beskriver at de statlige fagteamene utfører betydelig råd - og
veiledningsarbeid i enkeltsaker i dag. I stedet foreslås det at statlig barnevern
arbeider for å bidra til et likeverdig tilbud i form av generell faglig utvikling og
veiledning. Det foreslås utarbeidelse av felles standarder og veiledning på hva som er
god saksbehandling og kvalitet i det kommunale barnevernet. I tillegg skal staten gi
opplæring i kartleggingsmetodikk, utredningsmaler med videre.

Departementet slår fast at utredninger er et kommunalt ansvar og at Bufetat derfor
ikke bør bistå kommunene. Bufetat skal likevel kunne etterspørre ytterligere
utredning fra kommunenes side, som ledd i den faglige dialogen. Departementet



foreslår at Bufetat gis forskriftshjemmel til å pålegge kommunene å utrede barnet på
en bedre måte.

Høringsnotatet sier lite om hvordan staten tenker seg å organisere - å skille på -
rollen som tjenesteleverandør for kommunene og rollen som fagutvikling for
kommunebarnevernet.

Overordnet sett er det riktig å tydeliggjøre barnevernansvaret for kommunene, men
det er uklart hva høringsnotatet egentlig foreslår og dermed å vurdere
konsekvensene. Det virker som et tydeligere kommunalt ansvar kompenseres med
mer statlig kontroll og styring. Fullmaktene om å kunne pålegge kommuner
ytterligere utredning skal juridisk forankres i forskrifter. Med andre ord,
overprøvingen legaliseres. Dette vil ikke bedre den faglige samhandlingen mellom
stat og kommune, men gjøre den mer konfliktfylt fordi den kommunale
uavhengigheten og dermed større ansvarstagen er ikke reell i praksis. Slikt skaper
konflikter mellom faglige aktører som skal arbeide med barn og unge i de mest
sårbare situasjoner.

Høringsnotatet bærer lite preg av at kommunene har ulike behov for de statlige
tilbudene. Det legges tydeligvis opp til et mer standardisert Bufetat.

Det legges opp til en problematisk dobbeltrolle for det statlige barnevernet. På den
ene siden har Bufetat et «sørge-for»- ansvar (tilbyder) overfor kommunene. Bufetat
skal sørge for at kommunene har tilgang på gode fosterhjem og et differensiert og
tilstrekkelig institusjonstilbud. På den andre siden legger høringsnotatet opp til at
Bufetat skal «styre» kommunene gjennom ulike normerende dokumenter om hva
som er godt barnevernsarbeid i kommunene. Denne dobbeltrollen er ikke akseptabel
og vil skape konfliktfylt samhandling mellom statlige og kommunale aktører.

De statlige fagteamene er ikke nevnt i dagens lov om barneverntjeneste.
Høringsnotatet sier lite om deres rolle fremover. Høringsnotatet sier noe om at
Bufetat vil trenger ressurser til nye oppgaver og det er grunn til og tror at dette må ha
sammenheng med forslaget om den generelle veiledningen til kommunene.
Departementet bør se på dagens ordning med fagteam på nytt og vurdere veiledning
til kommunene fra mer nøytrale/uavhengige instanser som ikke arbeider med
forvaltning av for eksempel forskrifter som kan gripe inn i kommunenes
enkeltvedtak.

Oppsummering punkt 1 og 2

Tromsø kommune er overordnet sett enig i et større kommunalt ansvar i
barnevernet, både faglig og økonomisk, men er uenig i lovendringsforslagene
vedrørende finansieringsansvaret og den faglige samhandlingen mellom stat og
kommune. Lovendringsforslagene vil ikke føre til det overordnete målet om større
kommunalt ansvar.

Tromsø kommune mener det prinsipielle utgangspunktet må være at den som har
ansvaret for en tjeneste også bør ha hånd om ressursene og virkemidlene.

Tromsø kommunen ber departementet i sitt videre arbeid med høringsnotatet ha
fokus på følgende:
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En vridning av ressurser og oppgaver fra stat til kommunene må skje gradvis,
og bør skje i form av en forpliktende opptrappingsplan.

Revurdere forslaget om finansieringsordning for institusjoner.

Det bør unngås betalingsløsninger mellom stat og kommune, da dette bare
fører til administrative omveier og undergraving av lokalt skjønn. Derfor bør
departementet vurdere gradvis overføring av ansvar og finansiering av
fosterhjemsarbeidet til kommuner.

Unngå en statlig dobbeltrolle som tilbyder/tjenesteleverandør og
kontrollør/styrer forankret i forskrifter overfor kommunenes
barneverntjeneste.

Vurdere andre og mer uavhengige veiledningsordninger overfor kommunene
enn i regi av fagteam/Bufetat.

3. Synspunkter på forslag om styrket rettssikkerhet for barna i
barnevernet Del 3 i Høringsnotatet

Forslagene styrker barn og unge i barnevernet sin rettsikkerhet og i hovedsak støttes
departementets lovendringsforslag.

Høringsnotatet foreslår imidlertid at ansvaret for tilsynsførerordningen (fosterbarn)
legges til kommunen som sådan og eventuelt et annet organ enn barneverntjenesten.
Det er ikke grunn til å tro at et annet organ vil makte å løse de utfordringer
kommunene har i dag med rekruttering, opplæring, kontinuitet, kompetanse med
videre. Departementet støtter altså ikke forslaget til Barnevernpanelet (opprettet av
Barne-likestillings og inkluderingsministeren desember 2010) om å legge ansvaret
for tilsynet til Helsetilsynet ved Fylkesmannen. Slik vil alt tilsyn, inkludert tilsyn med
de kommunale fosterhjemmene og tilsyn med Bufetat (Høringsnotatet foreslår tilsyn
av Bufetats vedtak) være forankret hos Helsetilsynet. Dette er ressursbesparende og
vil kunne bidra til en bedre standard og utvikle et lærende tilsyn.

Det vil selvsagt være en utfordring at aktørene som skal utføre tilsyn bør ha
fosterbarnets tillit. Med dette menes at barnet selv formidler seg åpent og tillitsfullt
om hvordan det er å bo i fosterhjemmet og hva som kunne eventuelt vært bedre.
Helsetilsynet v/Fylkesmannen er i utgangspunktet et fjernere system enn en person
på oppdrag som tilsynsfører fra kommunen der fosterhjemmet er. Imidlertid er dette
utfordringer det rent faglig bør finnes løsninger.

Høringsnotatet foreslår at barneverntjenesten skal holde jevnlig kontakt med
kriminalomsorgen for barn under 18 år som sitter i fengsel for å delta i planleggingen
og tilretteleggelse etter endt opphold. Dersom ungdommen ønsker det, kan tiltaket
vare frem til 23 år, jfr. Bvjtl. §1-3. Det er grunn til å være kritisk til dette forslaget
fordi det innføres en «automatikk» mellom det å sitte i fengsel å skulle ha
barnevernstiltak. Veien inn i barneverntjenesten må fortsatt styres av
bekymringsmeldinger fra noen rundt ungdommen eller fra ungdommen selv.



Oppsummeringpunkt 3

Tromsø kommune slutter seg i hovedsak til lovendringsforslagene som styrker barns
rettigheter i barnevernet. Tromsø kommune ber imidlertid departementet i sitt
videre arbeid med høringsnotatet ha fokus på følgende;

> Vurdere Barnevernpanelets forslag om å legge tilsynet for fosterbarn til
Helsetilsynet v/Fylkesmannen

> Revurdere forslaget om at ungdom i fengsel automatiskskal ha kontakt med
barneverntjenesten i samarbeid med kriminalomsorgen.

Med vennlig hilsen
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Anna Amdal Fyhn
Byråd for utdanning
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