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Forslag til endringer i barnevernloven. Kvalitets-og sturkturreform . 

 
Barneverntjenesten i Porsgrunn kommune ønsker å komme med følgende innspill til høringsnotatet 

vedrørende forslag til endringer i barnevernloven.  Kvalitets- og sturkturreform.  

 Før det gjøres endringer er det viktig at forsøksordningen, som er igangsatt i 3 kommuner fra april 

2016, blir godt evaluert.  Samtidig er det viktig at kommunen gis en mulighet for å utvikle god 

kompetanse.  Kompetanseheving tar tid, og det er begrenset hvor mange ansatte en til enhver tid 

kan ha i en eller annen form for utdanning.   

 

 Overføring til kommunene av alt ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem vil være 

utfordrende. Det vil kreve mye tid og kompetanse hos ansatte i kommunalt barnevern, som man 

ikke innehar i dag. Erfaringene med fosterhjem som rekrutteres i Bufetat og gis opplæring der via 

Pridekurs er fortsatt ønsket. Det ligger mye kompetanse og erfaring i Bufetat, som kommunene vil 

kreve nye ressurser og mye tid på å opparbeide selv.  

 

 Hvis kommunene skal kjøpe denne tjenesten av private aktører er kvaliteten og prisen viktige 

faktorer. Det viktigste for kommunen (og barna)  er god kvalitet på godkjente fosterhjem. Det er i 

dag slik at man har erfaringer på at hjem som ikke blir anbefalt brukt i Bufetat  eller kommune, 

skaffer seg godkjenning og anbefales hos private aktører. 

 

 Veiledning av fosterhjem. Det er erfaringsmessig svært nyttig og god veiledning til fosterhjem fra 

Bufetat. Det ses som spesielt viktig at fosterhjemmene får veiledning fra en annen instans enn den 

kommunale tjenesten de jobber for. Det viktige ser ut til å være at det kommer inn et 

veiledningstiltak med kompetanse, som en slags tredjepart i saken, og at veiledningen dermed blir 

oppfattet som innspill fra en mer nøytral part. Erfaring viser at fosterhjem lett kan oppfatte 

veiledning fra sin egen saksbehandler/ kommune som kritikk, og lett kommer i en forsvarsposisjon 

mer enn å være mottagelige for veiledning. Det betyr at det er ønskelig at Bufetat beholder et 

kompetansenivå oppe/ og evt. videreutvikler kompetanse på veiledning og bistand til rekruttering 

av fosterhjem, samtidig som kommunene gis et større ansvar for å rekruttere og prioritere 

fosterhjemsrekruttering i barnas slekt og nettverk samt i egen kommune. 

 

 Statens plikt til å utrede barn i alderen 0-6 år i tilfeller der det er stor usikkerhet ved om det er 

alvorlige mangler i barnets omsorgssituasjon.  Det kommenteres at det bør være kommunen som 

avgjør om vilkårene for en slik utredning er tilstede, og ikke Bufetat som er foreslått. Det er 

kommunen som kjenner barna og foreldrene beste, og kommunen sitter med et ansvar for å levere 

forsvarlige tjenester.   

 

Hanne K. Størksen 

Barnevernleder  

 

PORSGRUNN KOMMUNE 

Barneverntjenesten 

Dato: 09.06.2016 
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