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HØRING - KVALITETS- OG STRUKTURREFORM I BARNEVERNET 

 

Saksfremstilling:  

Barne-, og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i ansvarsdelingen 

mellom stat og kommune på barnevernområdet. Høringsfrist er 10. juni 2016. 

 

Departementets høringsbrev blir innledet slik: 

Det overordnede målet med forslagene er et bedre barnevern der flere barn får riktig hjelp til rett 

tid. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og 

sterkere insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier. Valg av tiltak skal i større 

grad baseres på nærhet og bred kjennskap til barnets og familiens situasjon. Det er også 

departementets mål å gi barnevernet et samlet kvalitetsløft, gjennom nasjonale satsinger og 

utvikling av felles kunnskap om hva som er godt barnevernfaglig arbeid.  

 

Oslo kommunes oppgave- og finansieringsansvar i barnevernet berøres ikke av forslagene til 

endret ansvarsdeling. Men i og med at høringsutkastet også har ambisjoner om kvalitetsutvikling i 

barneverntjenesten generelt, er det naturlig at Oslo avgir en kort uttalelse. 

 

Vedtakskompetanse: 

 

Byrådet e gitt myndighet til å avgi høringsuttalelser på kommunens vegne ved bystyrets vedtak av 

30.05.2001 sak 218, Delegasjon av myndighet til å avgi høringsuttalelser på kommunenes vegne. 

Myndigheten er videredelegert til de respektive fagbyråder i saker som ikke er av prinsipiell 

betydning ved byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360. 

 

Vedtak:  

 

Oslo kommune ved byråd for eldre, helse og sosiale tjenester avgir følgende uttalelse: 

 

Det vises til høringsbrev av 17.03.2016, Kvalitets- og strukturreform i barnevernet – forslag til 

endringer i barnevernloven.  

 

Oslo har allerede et helhetlig ansvar for barnevernet. Lovforslaget berører altså i liten grad 

kommunen. Når vi likevel velger å uttale oss er det blant annet fordi de faglige ambisjonene som 

høringsnotatet uttrykker gjelder barnevernet i hele landet, også Oslo. Vi har følgende innspill og 

kommentarer til høringssaken: 
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 Barnevernet i Oslo jobber etter det verdigrunnlaget som er utarbeidet gjennom Mitt Liv-

samarbeidet. Vi er glad for at høringssaken understreker at barn og unge skal være i 

sentrum. At de har mye kunnskap om livet sitt og at de skal erfare at de blir hørt og blir tatt 

på alvor. 

 

 Oslo kommune støtter det overordnede målet med reformen; at flere barn skal få riktig 

hjelp til rett tid. Vi mener det er riktig vei å gå at avgjørelser om barneverntiltak skal tas så 

nært den det gjelder som mulig. Barn skal være reelle samarbeidspartnere, og da kan ikke 

avgjørelsene tas av instanser som ligger langt unna.  

 

 Oslo kommune er positiv til en lovfesting av at omsorgskommunen skal ha ansvaret for å 

godkjenne fosterhjem til det enkelte barn.  

 

 Departementet planlegger å utvikle en helhetlig plan for kompetanse- og kvalitetsutvikling 

i forbindelse med strukturendringene. Oslo kommune bidrar gjerne med sin kompetanse og 

erfaring til et slikt arbeid.  

 

 Bufdir sin faglige rolle inkluderer Oslo, mens Bufetats barnevernoppgaver berører ikke 

kommunen. For barnevernet i Oslo er det derfor spesielt viktig at rollene er tydelige, og så 

godt atskilt som mulig.  

 

 Faglige råd og anbefalinger fra direktoratet må være i tråd med anbefalingene som er 

utviklet gjennom Mitt Liv, der over 150 barnevernstjenester nå er med. Det er avgjørende 

at god kunnskapsbasert praksis faktisk innebærer at forskningskunnskap, 

erfaringskunnskap fra fagfolk og fra barn, unge og voksne teller likt. Oslo har mye å bidra 

med i fagutviklingen, i likhet med mange andre kommuner og Bufetat.  

 

 Oslo kommune viser også til høringsuttalelse avgitt 16.06.2015 i forbindelse med 

forsøksordninger med økt kommunal ansvar. Den gangen påpekte vi at det måtte være en 

forutsetning at forsøkskommunene ble kompensert fullt ut for overtakelsen av oppgaver. 

Som departementet er kjent med har ikke Oslo fått midler tilsvarende veksten i 

bevilgningene til Bufetat.  
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