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Emne: Respons på  Høring RETHOS fase1

 Høringssvaret kommer fra

o Fylkesmannen

 Navn på avsender av høringen (hvilket universitet/høyskole, kommune,

statlig etat, brukerorganisasjon osv.)

o Fylkesmannen i Buskerud

 Hvilke retningslinjer vil du gi innspill på? (her velger du alle de retningslinjene 

du vil gi innspill på. Det må velges minst en.)

o Barnevernspedagogutdanningen

 Begrunn svaret

o Fylkesmannen i Buskerud ser behov for å ytterligere styrke

barnevernspedagogens faglige profil, herunder løfte kunnskap om

rus og psykisk helse og handlingskompetanse knyttet til disse

områdene. Barnevernspedagogen trenger mer enn «å ha kjennskap

til» rus og psykisk helse for å kunne være i stand til å gi rett hjelp til

rett tid.

 Begrunn svaret

o Fylkesmannen i Buskerud vurderer at læringsutbyttebeskrivelsene i

forslaget fremstår for generelle, og mener at tiden er inne for en

tydeligere nasjonal standardisering av barnevernspedagogens

faglige profil.

 Er det noen typer kompetanse som mangler i høringsutkastet til

retningslinje?

o Det er behov for å nevne flere diskrimineringsgrunnlag (enn

samiske/nasjonale minoriteter) eksplisitt når det kommer til kunnskap 

om likestilling, inkludering og ikke-diskriminering; kjønn, etnisitet,

livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Majoritetsposisjon kan gjøre profesjonsutøveren "blind", og vi trenger 

derfor å bevisstgjøres ved å løfte frem ulike minoritetsposisjoner

eksplisitt. Dette er også i tråd med den nye diskrimineringsloven som

trådte i kraft i år.

mailto:fmbunsl@fylkesmannen.no


 Er det andre høringsinnspill?  

o Gjennom vårt arbeid som tilsynsmyndighet og klageinstans ser vi 

også et stort behov for å styrke barnevernsarbeiderens evne til å 

foreta barnevernfaglige vurderinger og dokumentere disse på en 

hensiktsmessig måte. Fylkesmannen i Buskerud har valgt å prioritere 

de punktene som umiddelbart peker seg frem i vår gjennomgang av 

forslaget til ny nasjonal faglig retningslinje, og er således ikke noe 

uttømmende høringssvar fra vår side. Det er også bakgrunnen for at 

vi har valgt å avstå fra å skalere spørsmålene i høringen, da dette 

krever langt mer inngående arbeid enn det vi har hatt kapasitet til i 

denne omgang. 

Gi tilbakemelding 
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