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Vår ref.: Deres ref.: Dato:
 2016/865- 9483/2016 /MEMA 13/5031 28.04.2016

Høring - Kvalitets- og strukturreform i barnevernet
Høringssvar fra Lister barnevern (Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Sirdal 
kommune)

Viser til høringsbrev ref: 13/5031 av dato 17.03.2016 vedrørende kvalitets- og 
strukturreform i barnevernet – forslag til endringer i barnevernloven.

Lister barnevern er i utgangspunktet positive til kvalitets- og strukturreformen. Det er riktig 
at kommunene som har best kjennskap til kommunenes barn, unge og foreldre får et mer 
helhetlig ansvar for barnevernets oppgaver.  Kommunene har også noen bekymringer 
som skisseres nedenfor.

Til punkt 8.5.1
Kommunene er bekymret for at en skal betale full pris for å benytte akutte tiltak etter en 
bestemt frist.  Dette kan gi utilsiktede flyttinger grunnet mangel på fosterhjem, og at 
kommunene kommer i situasjoner med for raske fosterhjemsgodkjenninger. Lister 
barnevern mener at dagens ordning bør videreføres inntil det er kartlagt hvordan 
kommunene klarer å rekruttere og lære opp fosterhjem. Kommunene vil måtte ansette 
ressurser til å gjøre de fosterhjemsoppgaver som i dag er tillaget Bufetat. En trenger å 
bygge opp nødvendig kompetanse dersom oppgavene skal utføres på en forsvarlig god 
måte. Lister barnevern er også bekymret for at kommunene vil få et for stort press til å 
finne lokale løsninger på plasseringer, både når det gjelder akutt og på lang sikt.  
Kommunene er vel kjent med de utfordringer som Bufetat har og har hatt over tid, til å 
skaffe egnede fosterhjem. Spesielt gjelder dette barn i skolealder, og da fortrinnsvis gutter 
i alder 8 – 14 år. Kommunene vil kunne erfare det samme og det er derfor viktig at 
Bufetats ansvar ikke opphører for raskt. En må unngå å komme i situasjoner der enten 
barn blir boende for lenge i akutte tiltak som kommunene må betale full pris for, eller at 
barn blir boende under skadelige omsorgsforhold for man ikke klarer å skaffe gode 
fosterhjem. Lister barnevern kjenner sine kommuner godt og vil kunne finne fosterhjem 
lokalt, men man frykter at oppgaveoverføringen skal skje for raskt.  
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Til punkt 8.6.1
Lister barnevern er bekymret for hvordan den økonomiske kompenseringen til 
kommunene skal beregnes. En er kjent med at enkelte kommuner trakk sitt kandidatur til å 
delta i pilotering av økt oppgave og ansvarsoverføring til kommune, nettopp fordi den 
økonomiske kompenseringen var fra departementet for utydelig. Lister barnevern 
forventer at økonomisk kompensering blir mer tydelig i selve proposisjonen.  Hvis 
fordelingen skal skje etter en beregning av hva kommunene har kjøpt av statlige tiltak på 
beregningstidspunktet, kan dette slå veldig uheldig ut for enkelte små kommuner – det vil 
igjen gå ut over det forebyggende aspektet som høringsnotatet er tuftet på.  Man finner lite 
i høringsnotatet om hvordan kompenseringen til kommunene skal fordeles og beregnes.

Til punkt 9.4.1
Kommunene har over tid fått stadig mer ansvar for å utvikle lokale gode hjelpetiltak. Men 
kommunene trenger tid til å bygge opp. Alt av utviklingsarbeid i kommunene skjer samtidig 
med ordinær drift. Lister barnevern slik det er i dag vil måtte gjøre nødvendige tilpasninger 
ut ifra de ressurser en til en hver tid har til rådighet. Høringsnotatet legger til grunn at 
Bufetats hjelpetiltak gradvis skal fases ut, og det er en tilfreds med. En kan dog være 
bekymret for at utfasingen går raskere enn kommunene klarer å bygge opp egne.  Eller at 
Bufetats ansvar uten forvarsel endres slik man så med foreldre – barn senter for kort tid 
siden.  Det er viktig at en ikke setter kommunene i samme situasjon igjen, da gode 
hjelpetiltak forebygger omsorgsovertakelser. 

Til punkt 9.4.2
Lister barnevern er tilfreds med det mandatet som Bufdir er gitt i regi av å være et 
fagdirektorat for barnevernsektoren.  Man ser allerede mye kartlegging av kommunenes 
kompetanse og tverrfaglig samhandling som skjer nå. Sektoren ser frem til resultatene av 
de kartlegginger som skjer.  Lister barnevern er bekymret for at ikke geografiske faktorer 
skal spille inn ved utvikling av kompetansetiltak. Særlig gjelder det de tiltak som fremdeles 
Bufetat skal ha ansvaret for.  

Til punkt 9.5.2
Lister barnevern er bekymret for hvordan ansvar og oppgaveoverføringen vil påvirke 
kommunene. En kan være noe undrende til at denne reformen ser ut til å gå parallelt med 
kommunereformen, som enda ikke er ferdig. Lister barnevern vil ikke kunne makte alle 
disse oppgavene med mindre kommunene våre blir store nok. Blir de ikke det vil det 
fremdeles være nødvendig med samarbeid med andre større kommuner. 

Lister barnevern er også bekymret for om en skal klare å rekruttere nødvendig 
kompetanse til å jobbe i det kommunale barnevernet. Tjenesten har i dag store 
rekrutteringsvansker og man ser at utdanningsinstitusjonene heller ikke i tilstrekkelig grad 
utdanner kvalifisert personell. Med det arbeidspresset som er i barnevernet i dag, klarer vi 
ikke opplæring parallelt med å håndtere saksmengden. Lister barnevern forventer at 
dersom reformen vedtas bør det øremerkes midler til stillinger innenfor de 
oppgaveoverføringer som staten legger opp til. 
 

Med vennlig hilsen

Mette Madsen
Leder Lister barnevern
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