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Svar på høring. Kvalitets- og strukturreform i barnevernet 

 

 
 

Vi oversender herved høringsuttalelse fra Stavanger kommune knyttet til høringsnotat om 

kvalitets- og strukturreform i barnevernet. 

Høringsuttalelsen var oppe til politisk behandling i Stavanger formannskap 09.06.2016. 

 

Stavanger kommune gir generell tilslutning til høringsdokumentet med følgende 

merknader: 

 

Fosterhjem 

For å gi fosterhjemsområdet et faglig løft bør kommunene tilføres mer midler enn det som 

skal overføres fra Bufetat. Særlig er det nødvendig med ressurser til styrket veiledning av 

fosterhjem. 

 

Hjemmebaserte tiltak 

Ressurser som er tilført Bufetat til å drive de såkalte veiledningsprogrammene må 

overføres til kommune. 
 

Institusjoner 

Kriteriene for pris- og kvalitetsforskjeller må være tydelige og transparente. 

 

Akuttiltak herunder beredskapshjem 

Beredskapshjem bør være knyttet til en døgnbase og vurderes på linje med 

institusjonsplasser. 

 

Institusjonsplasser 

Kommunene bør få god tid til å tilpasse seg den nye situasjonen før det eventuelt innføres 

økt egenandel når tidsperioden for oppholdet utløper. 

 

Sped- og småbarnsutredning. 

Utredninger fra Senter for foreldre og barn bør underlegges barnesakkyndig kommisjon, for 

å styrke utredningenes autoritet. Om nødvendig, bør organets mandat tilpasses dette med 

egne retningslinjer for slik godkjenning. Bufetats bistandsplikt må omfatte institusjonsplass 

for foreldre og barn i påvente av, og under utredning, der dette er nødvendig for å sikre 

barnet før omsorgssituasjonen er avklart. 



 
   

Saksnummer: 16/09315-7 side 2 av 2 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet bør i dialog med KS utrede konsekvenser av endringene for at kommunene 

får økonomisk kompensert for det økte ansvaret både i overgangsfasen og på sikt. 

De største kommunen i Norge bør få et helhetlig ansvar for hele barnevernet, inkludert 

Bufetats ansvarsområder. 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Per Haarr Mona Fjøren Kopperstad 

direktør fagsjef 
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