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Oslo, 9.november 2012  

Til  

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 

Postboks 8036 Dep 

0030 Oslo 

 

HØRINGSNOTAT – FORSLAG OM ENDRINGER I LOV AV 17.JULI 2992 NR 100 

                                  OM BARNEVERNSTJENESTER 

FRA VOKSNE FOR BARN 

 

Det vises til høringsbrev av 5. september 2012 fra BLD med frist 12.11.12  

Forslag om endringer er omfattende og til dels svært ulike ifht innhold og omfang. Voksne 
for Barn er primært opptatt av barn og foresatte som brukere av barnevernstjenestene, men 
også spørsmål rundt kompetanse i tjenesten er viktig tema for oss. Men det er sluttbrukerne 
av tjenesten og deres behov som må være styrende. Dette er vårt perspektiv i våre 
kommentarer til forslagene. Videre er det først og fremst der vi er uenige i forslagene at vi vil 
kommentere BLD’s høringsbrev. 

 

Del 1 Innledning 

I oppsummeringen rundt status for barnevernstjenesten så fokuserer høringsbrevet på 
evalueringsrapportene for det statlige barnevernet. Vi etterlyser her også en analyse og 
oppsummering av funn i rapporter ifht den kommunale barnevernstjenesten. Her har vi 
både Riksrevisjonens og Helsetilsynets rapporter om avvik som et godt utgangspunkt for å si 
noe om status ifht den kommunale barnevernstjenesten. Voksne for Barn kan ikke se at det 
er noen grunn til å legge mer av ansvaret for barnevernstjenesten på kommunene, nettopp 
med utgangspunkt i et sviktende og manglende tilgjengelig tilbud for barn i risiko (ref også 
Flatø-utvalget). Det er store forskjeller i tilbudet og avvikene er for mange. Vi finner det også 
svært spesielt at man så å si fyller på det manglende kommunale tilbudet – spesielt i mindre 
kommuner – med et statlig tilbud.  

 

Del 2 Oppgave og finansieringsansvaret 

Voksne for Barn etterlyser en lik grenseflate mellom kommunal og statlig del av 
barnevernstjenesten. Den kan ikke gjøres avhengig av kommunenes størrelse. En relevant  
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parallell ligger i helsetjenestene – hvor det er klart at det på kommunalt nivå er  
helsefremmende og allmenne innsatser for alle, forebygging ifht risikogrupper og en 
førstelinje på behandling (fastlege). Førstelinjen henviser videre til spesialisthelsetjenesten 
der de ser at pasienten har et behov for spesialistkompetanse og behandling. Hvilken 
behandling og om man har rett til helsehjelp vurderes av spesialisthelsetjenesten. Her er 
også iverksatt en samhandlingsreform hvor førstelinja og spesialisthelsetjenesten skal 
samarbeide om de pasientene som er på veg inn eller ut av spesialisthelsetjenesten. Vi 
nevner dette som eksempel fordi vi undrer oss over hvilke begrunnelser man har for ikke å 
tenke at også barnevernstjenesten bør bestå av både allmenn kompetanse og 
spesialister/spesialiteter.  

Sagt på en annen måte så foreslår vi at den kommunale delen av barnevernstjenesten først 
og fremst er forebygging og hjelpetiltak. Her bør lokalkunnskap spille en rolle og 
vedtakskompetansen ligge i kommunen. Det er behov for en økt innsats ifht tilsyn og 
klageadgang også på kommunalt plan.  

Ved behov for mer utstrakt hjelp og støtte og plasseringer etter ulike paragrafer i lovverket, 
så bør både fagkompetansen, ansvaret og vedtakskompetansen ligge hos det statlige 
barnevernet. Det er ca 5000-6000 barn som plasseres under barnevernets omsorg i året, 
men de har svært ulike behov. Dette er ikke mange barn og skal man ha et differensiert 
tilbud tilpasset deres behov, så må dette til en viss grad sentraliseres. De sier selv (ref 
Lfb’ere) at de gjerne drar bort for å få den hjelp de trenger i en periode – selv om dette ikke 
er optimalt ifht oppvekstmiljø og tilknytning til familie, venner og nettverk. Men for å få 
adekvat hjelp så synes også de at det er greit. 

Alle finansielle ordninger må understøtte en oppgavefordeling som nevnt ovenfor og 
organiseres deretter. Igjen grenseflaten mellom statlig og kommunalt barnevern må legges 
fast. Dette betyr selvsagt at mange små kommuner må søke samarbeid med større 
kommuner. Vi mener videre at flere kommuner – også de mindre kan greie å oppebære et 
kommunalt tilbud når dette avgrenses slik vi foreslår.  

Videre mener vi at et direktorat må få et faglig oppfølgingsansvar for hele forløpet i 
barnevernet. Her også er det relevant å se på andre sektorer – for eksempel helse. Dette er 
knyttet nært til vedtakskompetansen og vil derfor henge sammen med vårt forslag nevnt 
foran. 

Når et gjelder oppgavefordeling og samarbeid over forvaltningsgrensene så er Voksne for 
Barn svært bekymret over det anstrengte forholdet som særlig er å finne mellom de større 
kommunene og bufetat. Dette har antakelig også en mer historisk årsak men blir lett 
forsterket i dagens barnevern pga organiseringen og finansieringsordningene i 
barnevernstjenesten. Det påhviler departementet å få disse motsetningene ut av verden og 
skape rammer for et samarbeidsklima. Slike motsetninger går alltid ut over brukerne av 
tjenesten. Det er vår bekymring! 
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Del 3 Rettssikkerhet for barna i barnevernet 

Voksne for Barn mener at departementet gjør klokt i å understreke betydningen av 
forsvarlige tjenester. Imidlertid synes vi dette poenget får for stor vekt som løsning på 
spørsmålet om barns rettssikkerhet i barnevernstjenesten. Her er det svært mange andre 
tiltak som bør iverksettes og som bygger opp under at rettssikkerheten i 
barnevernstjenesten sikres bedre. Vi viser til Mons Oppedals artikkel i Barn i Norge 2012 
(utgis 28.11.12 av Voksne for Barn) når det gjelder hva rettssikkerhet for barn innebærer og 
hva det handler om – både materielle regler (tilgjengelige tjenester for eksempel) og 
prosessuelle, de sistnevnte skal sikre saken best mulig undersøkt og belyst, at de berørte får 
plass og innflytelse i saksbehandlingen etc. Ett av hans poeng er at rettssikkerheten er 
spesielt lav når det gjelder beslutninger om frivillige hjelpetiltak eller om henleggelser. Dette 
er beslutninger som fattes av den kommunale barnevernstjenesten selv, med mulig anke til 
Fylkesmannen. 

Vi er svært kritiske til at bare barn over 15 år blir ansett som part i barnevernet i tillegg til de 
foresatte. Vi har allerede i dag et lovverk (EMK og BK) som kan benyttes til å gi barn den 
status som part som de bør ha. Enda enklere ville det være å implementere en slik praksis 
dersom lov om barnevernstjenesten var en rett til å motta tjeneste for barna. 

 

Medvirkning 

Status i barnevernstjenesten pr dd er at at for mange barn ikke snakkes med, gis innsyn i 
egen sak, eller blir ansett som part i saken før fylte 15 år etc. I beste fall kan vi si at praksis 
varierer sterkt og er opp til den enkelte saksbehandler hvordan en tar med brukeren i saken. 
Verken EMK eller BK er implementert som overordnet loven om barnevernstjenesten – 
særlig gjelder dette fravær av EMK. Å realisere medvirkning er derfor ikke bare en juridisk 
sak, men handler også om kultur og holdninger. Det arbeides med en brukerstrategi i det 
statlige barnevernet som en del av kvalitetsutviklingsprogrammet iverksatt av Bufdir. Dette 
bør også omfatte den kommunale og nasjonale delen (departementet og Fylkesmann) av 
barnevernstjenesten. Vi ber departementet følge opp dette. 

 

Rett til tillitsperson 

Her ser vi at departementet har gode intensjoner, men forslag om å hente inn tillitspersoner 
i barnets eget nettverk, samt uklar rollebeskrivelse etc gjør at vi ikke støtter forslaget slik det 
er utformet. Vi har imidlertid et eget innspill her. En tillitsperson kan gjerne være en frivillig – 
både Voksne for Barn og Landsforeningen for barnevernsbarn har talspersoner som mer enn 
gjerne kan gå inn i en slik rolle – etter opplæring og med tett oppfølging fra organisasjonene.  
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Tillitspersonene må ha en forankring og noen som tar ansvar for ordningen.  Vi vil gjerne vise 
til prosjekt utprøving av tillitspersoner i Tromsø – koplet opp til en tre trinns møtemodell 
(Strandbu og Vik; Barn som subjekter i barnevernet). Her er metoder testet ut, men vi mener 
at brukerorganisasjonene kan ivareta en slik rolle og ikke nødvendigvis legges til en ansatt 
profesjonell tillitsperson slik dette prosjektet konkluderer med. 

 

Begrepene i barnevernet 

Barn og unge som bruker barnevernstjenestene undrer seg over de ord vi benytter. Voksne 
for Barn mener at dette først og fremst er en viktig sak for brukerne – barna, og vi bør følge 
opp deres forslag. 

 

Hjelpetiltakene 

Vi er bekymret for at barnevernstjenesten i økende grad har som hjelpetiltak økonomisk 
bistand. Dette er velferdsordninger som også barnevernets familier skal ha dekket gjennom 
NAV systemet. Vi ber departement rydde opp i dette i samarbeid med 
Arbeidsdepartementet. De siste tallene viser også at antallet fattige barn i Norge har økt – 
selv om de har fått det bedre materielt/økonomisk sett. 

 

Barnevernets rolle i straffegjennomføring 

Barn over 15 år som pågripes og straffeforfølges bør tilbakeføres til bostedskommunen sin. 
Vi er her da uenig i departementets forslag. 

 

Tilsyn 

Voksne for Barn er bekymret for at kommunene selv skal få mer ansvar for tilsyn. Ordningen 
med tilsynsfører som ikke fungerer mange steder, indikerer at det kommunale nivået ikke 
bør få utvidet ansvar i dette. Vi går inn for at Helsetilsynet har et helhetlig tilsynsansvar for 
barnevernstjenestene både på kommunalt og statlig nivå. Voksne for Barn vil også ha med 
brukere inn i tilsynsutvalgene – som en parallell til kontrollkommisjoner i psykisk helsevern.  

 

Mvh 

Voksne for Barn 

Randi Talseth 

generalsekretær 


