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Høring - forslag til ny barnevernslov 

Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) av 4. april 2019 vedrørende 

ovennevnte.  

 

Slik Sysselmannen forstår det legger ikke lovforslaget opp til endringer i systemet for 

barnevernlovens anvendelse på Svalbard. Dette betyr at ordningen fortsatt skal være at Kongen kan 

gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard, jf. forslagets § 1-2 sjette ledd.  

 

Det legges videre opp til at forskriftene til loven skal revideres før loven trer i kraft. I dette ligger 

bl.a. at behovet for ev. særordninger og unntak for Svalbards del skal foretas som del av dette 

forskriftsarbeidet, jf. mellom annet omtale i punkt 5.6.3.3 i høringsnotatet.  

 

I någjeldende forskrift er det gitt visse organisatoriske tilpasninger for Svalbard, og det er også 

enkelte av barnevernlovens bestemmelser som ikke gjelder på Svalbard, jf. FOR-1995-09-01-772 

om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard.  

 

Ovennevnte må bl.a. ses i sammenheng med hvilket tjenestetilbud det er lagt opp til å skulle være i 

Longyearbyen, og fra dette; systemet med at visse behov og tjenester forutsettes dekket via en 

fastlandskommune (for norske statsborgere) eller ens hjemland (for utenlandske statsborgere).  

 

På generelt grunnlag vises her til Meld. St. (2015-2016) Svalbard kap. 6.1. hvor det bl.a. fremgår: 

«Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn og det er klare rammer for hvilket tjenestetilbud som 

skal være tilgjengelig for innbyggerne i samfunnet. Dette reflekteres bl.a. i det lave skattenivået på 

øygruppen og i det forhold at utlendingsloven ikke gjelder her». Videre sies i kap. 6.3.4 (om barn 

og ungdom) at rammebetingelsene er «dimensjonerende for hvilke tilbud som skal gis, og dermed 

også for hvilke forventninger innbyggerne kan ha, bl.a. om tilrettelagte tilbud for barn og unge». 

 

Sysselmannen understreker at det som her er sagt gjelder generelt for tjenestetilbudet på Svalbard, 

og at det ikke skal leses som at barn på Svalbard ikke har eller skal ha beskyttelse etter 

barnevernlovgivningen som sådan. Forholdet innebærer imidlertid at for de tilfeller hvor særskilte 

tiltak og/eller tilrettelegginger er nødvendig, er det ikke gitt at disse tilbud kan eller skal tilbys på 
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Svalbard. For ev. slike tilfeller er en derfor tilbake til det som er beskrevet til slutt i femte avsnitt i 

brevet her.  

 

Sysselmannen har ikke gått inn i hvilke konkrete forhold og rettigheter sistnevnte ev. vil kunne 

omfatte innenfor barnevernlovgivningen, men nevner problemstillingen på generelt grunnlag slik at 

temaet blir gjenstand for vurdering i det kommende forskriftsarbeidet. Som eier av regelverket er 

det både naturlig og riktig at BLD gjør en første gjennomgang og vurdering av dette. Samtidig er 

det også viktig at det settes av tilstrekkelig med tid til denne prosessen, slik at også øvrige 

faginstanser med ansvar for svalbardpolitikken som sådan kan bistå i arbeidet. 
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