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Høring – forslag til ny barnevernslov 
 
Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter virksomhetene Regionsenter for barn og unges psykiske helse i 
helseregion Øst og Sør (RBUP), Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging – region Øst (RVTS Øst) og RVTS Sør. Vi er en kompetansegivende 
organisasjon, som gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling arbeider for å 
støtte og bedre tjenestene i regionen. Vi takker for anledningen til å uttale oss. 
 

1.  Innledning 

Stiftelsen RBUP Øst og Sør anser lovforslaget som godt gjennomarbeidet og godt tilpasset dagens 
samfunn. Lovforslaget stiller høyere krav til barneverntjenestens kompetanse ved å tydeliggjøre at 
saksgangen skal være systematisk og transparent. Videre er stiftelsen godt fornøyd med at 
lovforslaget presiserer at målsetting med loven er å sette barnets behov i sentrum, styrke 
rettsikkerheten til barn og foreldre, og økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Stiftelsen mener 
lovens hjemmelsbruk og krav om forsvarlighet kan bidra til bedre kvalitet i barneverntjenestene. 
 
Videre fremstår det som hensiktsmessig og ryddig at lovens struktur følger gangen i en 
barnevernssak.  
 
På bakgrunn av at stiftelsen i hovedsak føyer seg til lovendringsforslaget anses det hensiktsmessig å 
kun kommenterer de kapitler der stiftelsen foreslår endringer fra lovforslaget.  
 
 

2. Innspill til Kapittel 3 Hjelpetiltak 

§ 3-2 Fosterhjem og barnevernsinstitusjon som frivillig hjelpetiltak 
Slik stiftelsen vurderer det bør det i § 3-2 stilles krav til barneverntjenesten om å sette i verk tiltak 
for foreldrene umiddelbart etter frivillig plassering av barnet i fosterhjem eller institusjon. Videre 
bør det stilles krav om at foreldrene og barneverntjenesten lager en plan for hvilke tiltak som skal 
iverksettes for foreldrene der målsetting med tiltakene er at barnet kan flytte hjem raskest mulig.  
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§ 3-3 Frivillig opphold i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon i en annen stat enn der barnet har 
vanlig bosted 
 
Lovforslagets intensjon om å gi bedre beskyttelse til barn som oppholder seg i utlandet, men som 
har vanlig bosted i Norge er bra. Stiftelsen er imidlertid kritisk til om barneverntjenesten har 
ressurser og kompetanse til å håndtere dette. Vårt forslag er at § 3-3 flyttes til kapittel 16 Statlig 
barnevernsmyndighet, slik at barna sikres hjelp fra BUFetat.  
 

3. Innspill til Kapittel 4 Akuttiltak og kapittel 5 Omsorgsovertagelse, fratakelse av forelderansvar og 

adopsjon.  

Barn som plasseres utenfor hjemmet har opplevelser med seg som kan påvirke både fysisk og 
psykisk helse, samt tannhelse. Stiftelsen anbefaler at det tas inn i loven at barn sikres helse – og 
tannhelse sjekk før barnet flytter i inn fosterhjem/institusjon, med unntak av helt akutte 
situasjoner.  
 
Avslutning.  
Lovforslaget tydeliggjør kommunens ansvar for å forebygge at barn utsettes for omsorgsvik eller 
utvikler atferdsproblemer. Dette fremkommer blant annet ved at det stilles krav om at 
kommunestyret skal vedta en plan for det forebyggende arbeidet i kommune, der det skal 
fremkomme en beskrivelse av hva som er målene for arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres 
og fordeles mellom etatene, og hvordan etatene skal samarbeide. Dette sammen med at 
kommunal helsetjeneste blir bygget ut, med opprettelse av primærhelseteam, gir føringer for at 
barneverntjenesten kan få legitimitet til å fokusere på kjerneoppgaver ved at andre deler av det 
kommunale hjelpeapparatet får et tydeligere forebyggingsmandat. Dette ser stiftelsen som en god 
dreining til beste for barn og unge.   
 
Ved å vedta en lovendring som innebærer at det stilles høyere krav til at systematisk og transparent 
arbeid vil barneverntjenesten ha behov for gode retningslinjer og verktøy fra departement og 
fagdirektorat.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 

Sign.        Sign. 

Arild Bjørndal      Eyvind Elgesem 
Direktør   Assisterende direktør 


