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Høring- forslag til endringer i barnevernloven: kvalitets- og strukturreform.  
 
Viser til høringsuttalelse til Kvalitets- og strukturreformen datert 17.03.16 med høringsfrist 
10.juni 2016.  
 
Midt- Agder barneverntjeneste dekker kommunene Evje og Hornnes, Iveland og Vennesla. 
Midt- Agder barneverntjeneste støtter de overordnede intensjonene i Kvalitets- og 
strukturreformen, tidlig innsats, bedre forutsetninger for å prioritere ressurser, samarbeide på 
tvers av sektorene og tilpasse tjenestetilbudet til lokaleforhold. Vi har likevel noen innspill til 
høringen.  
 
Fosterhjem: 
Departementet foreslår at kommunene får ansvaret for rekruttering, opplæring og oppfølging 
av fosterhjem.  
 
Når det gjelder rekruttering vil mindre og mellomstore kommuner kunne får store utfordringer 
med å rekruttere fosterhjem. Midt- Agder barneverntjeneste har de siste årene rekruttert ca. 
70 % av fosterhjemmene våre på egenhånd. Dette har vi gjort gjennom bruk av familieråd, 
nettverksplasseringer og gjenbruk av fosterhjem. Den siste 30 % av barna har vi hatt behov for 
bistand fra Bufetat for å finne hjem til. Bufetat har store ressurser til å finne fosterhjem og vi 
har allikevel opplevd at barn har bodd i beredskapshjem over lang tid da heller ikke Bufetat har 
vært i stand til å finne hjem til disse barna. Midt- Agder barneverntjeneste vurderer at det vil 
være en stor oppgave for små og mellomstore kommuner å rekruttere fosterhjem. Midt- Agder 
barnevern forutsetter at kommunen vil bli kompensert for de utgiftene vi vil få for å ansette 
personer til å håndtere dette.   
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Når det gjelder opplæring av fosterhjem har Bufetat benyttet seg av Pride opplæring. Vi har 
gode erfaringer med dette. Denne type opplæring vil små og mellomstore kommuner ikke være 
i stand til å drifte på egenhånd.  
 
Dersom disse foreslåtte endringene på fosterhjemsområdet vil tre i kraft bekymrer vi oss for at 
kommunene vil måtte benytte seg av private tilbydere. Dette vil igjen kunne være prisdrivende 
når det gjelder godtgjøring og til rekrutteringsutgifter.   
 
Det foreslåes også i høringen at refusjonsordningen for forsterkningstiltak skal avvikles. For 
kommuner med et stort antall fosterbarn og høye utgifter vil dette medføre økte utgifter som vi 
erfaringsmessig ikke vil bli kompensert for gjennom rammetilskudd. Midt- Agder 
barneverntjeneste stiller seg kritisk til at denne ordningen fjernes uten at den erstattes av 
andre ordninger hvor kommunene blir kompensert for høye utgifter.  
 
 
Hjelpetiltak:  
 
Departementet foreslår i høringen at ansvaret for spesialiserte hjelpetiltak overføres til 
kommunene og at statens ansvar for disse avvikles.  
 
Midt- Agder barnevern er bekymret for at forslaget slik som nevnt i høringen fører til større 
ulikhet mellom kommunene med hensyn til hvilke tiltak som tilbys. Enkelte tiltak vil kreve 
spisskompetanse og et større klientgrunnlag enn det vi i Midt- Agder barneverntjeneste vil ha 
mulighet til å ha. Midt- Agder har ved flere anledninger tatt kontakt med 
kompetanseinstitusjoner som Adferdssenteret og Universitetet i Tromsø for å få i gang 
kompetanseheving. Barneverntjenesten har begrensede ressurser til kompetanseheving og en 
del av programmene er svært krevende. På bakgrunn av dette er det begrensende muligheter 
til å igangsette opplæring. MST vil for eksempel være et tiltak som de færreste kommuner vil 
kunne drifte da det krever mye for å kunne driftes på en forsvarlig måte.  
 
Utredning av sped- og småbarn, herunder senter for foreldre og barn: 
 
Midt- Agder barneverntjeneste mener at opphold i senter for foreldre og barn bør bli et tiltak 
som staten har ansvar for. Videre sier høringen at det er Bufetat som skal vurdere om vilkårene 
for en slik utredning er oppfylt. Midt- Agder barnevern mener at det er viktig at det presiseres 
tydelig hvilke vilkår som skal ligge til grunn for at det skal innvilges plass. Vår erfaring er at slik 
det fungerer nå styres dette ut fra om det er ledig plass og ikke ut fra om man oppfyller vilkår til 
plass.  
 
Fagdirektorat:  
Tilslutt ønsker Midt- Agder barneverntjeneste å understrekke betydningen av å ha et sterkt 
fagdirektorat. I de foreslåtte endringene blir det særdeles viktig at vi har et styrket fagdirektorat 
som gir faglig støtte til førstelinja, formidler kunnskap fra forskning og utvikle faglige 
anbefalinger til barneverntjenestene.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
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Heidi Salvesen 
barnevernsleder 
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