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Høringssvar  — forslag til ny lov om  barnevern

Vi viser til Barne- og familiedepartementets (BFD) høringsnotat om forlag til ny lov om barnevernet. Vi

viser også til kontakt mellom Statistisk sentralbyrå (SSB) og departementet 1. juli 2019 om utsatt

høringsfrist.

Høringsnotatet bygger på flere forutgående prosesser, med hovedvekt på Barnevemslovutvalgets utredning

som allerede har vært på høring og som allerede er fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i kraft 1. juli

2018. Høringsnotatet inneholder flere andre forslag enn hva som følger av Bamevemslovutvalgets

utredning.

Statistisk sentralbyrå vurderer at forslaget vil ha konsekvenser for den offisielle barnevernsstatistikken.

Det er flere foreslåtte endringer i begrepene, rettighetene og pliktene på bamevernsornrådet som vil medføre

endringer i statistikkbehovet og hvilke data som er interessante og tilgjengelige. I den forbindelse Viser vi

også til vårt høringsbrev til BFD datert 30. januar 2017 vedrørende NOU 2016: 16 — Sikring av barnets rett

til omsorg og beskyttelse. I høringssvaret fra 2017 formidlet vi at den nye bamevernsloven vil innebære

endringer i den offisielle statistikken på barnevemsområdet og at SSB vil måtte legge om statistikk-

innhentingen fra kommunene for å avstemme de statistiske kategoriene med det som er foreslått i den nye

bamevemsloven. Eksempler på nye statistikkbehov er bl.a. knyttet til lovforslaget om å begrunne

henleggelser av meldinger og undersøkelser i barnevernet, samt ny frist for behandling av meldinger, krav

om det skal lages en plan for undersøkelser i barnevernet og rett til kontakt med søsken og andre nærstående

i tillegg til foreldre.

Dagens rapportering av bamevemsdata gjennom KOSTRA er hjemlet i barnevernloven § 2-3 (7).

Statistisk sentralbyrå behandler opplysningene til offisiell statistikk innenfor rammen av statistikkloven.

Opplysningene er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven  §  2-4 og SSBs behandling og bruk av

opplysningene er regulert av statistikkloven §§ 2-5, 2-6 og 3-1. SSB registrerer at dagens barnevernlov § 2-

3(7) videreføres i lovforslaget §§ 17-3  og 16-2-(2). Departementet skriver at lovforslaget § 16-2 første ledd

bokstav e) om at departementet er ansvarlig for å sørge for å utvikle statistikk og analyser om barnevernet er

ny. Bestemmelsen er tatt inn som følge av at dagens utvikling både gir større muligheter og stiller større

krav til analyse og bearbeiding av personopplysninger. Videre står det at bestemmelser gir hjemmel til å

innhente og analysere taushetsbelagte opplysninger. SSB legger til grunn at departementet har vurdert at

lovforslaget  §  16-2 gir det nødvendige rettslige grunnlaget for å videreføre dagens KOSTRA—

innrapporteringen og eventuelt erstatte dagens rapportering med den nye planlagte rapporteringsløsningen

gjennom DigiBarnevern.
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Vi vil benytte anledningen til å understreke at SSB må involveres i arbeidet med ny rapporteringsløsning,

blant annet for å sikre lavest mulig oppgavebyrde for kommunene og for å sikre at kvaliteten på data som er

nødvendig for offisiell statistikk opprettholdes. Overgangsfasen mellom gammel og ny løsning må håndteres

på en måte som sikrer denne kontinuiteten.

SSB vil minne om den nye statistikkloven som ble vedtatt av Stortinget 21. juni 2019. Det følger av loven at

det skal etableres et nasjonalt program for offisiell statistikk. Den offisielle statistikken skal oppfylle

bestemte lovpålagte kvalitetskrav. Det nasjonale statistikkprogrammet, som skal vedtas av Regjeringen, skal

angi hvilke statistikkområder som skal dekkes og hvilke offentlige myndigheter som er ansvarlige for

statistikkene. SSB skal utarbeide forslag til nasjonalt statistikkprogram i nær dialog med Rådet for offisiell

statistikk og sentrale brukere av statistikk. Det er viktig for SSB å bidra til å videreutvikle en uavhengig

offisiell barnevernsstatistikk. SSB er opptatt av å bidra til et best mulig kunnskapsgrunnlag og er nå bl.a. i

ferd med å utvikle forløpsdata på barnevern, dvs.at vi har mulighet til å følge barnevernsbarna over lengre

tidsperioder i statistikk og analyser.

Med vennlig hilsen

Åm JW
Ann-Kristin Brændvang

fagdirektør
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