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Høringsuttalelse til ny barnevernlov fra Kongsberg kommune barneverntjeneste  
 

Oppfølging av «avlaster-dommen»  

Vi har lenge brukt oppdragstakere for å løse visse omsorgsoppgaver etter Helse- og omsorgstjenesteloven 

§ 3-2 nr. 6 bokstav b «støttekontakt» og i bokstav d, «avlastningstiltak». Tilsvarende har barnevernet, når 

barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, plikt til å sørge 

for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. barnevernloven § 4-4, annet ledd.  Det følger av 

praksis at kommunen ofte bruker besøkshjem som tiltak etter bestemmelsen.  

Besøkshjem kan ha litt ulike formål. I enkelte tilfeller kan besøkshjem ligge tett opp til 

avlastningstjenester; der hovedformålet er å avlaste foreldrene. I andre tilfeller settes besøkshjem inn mest 

for barnets skyld, fokuset er da å gi barnet positive opplevelser og nye erfaringer og impulser. 

Vi har benyttet oppdragsavtaler for både avlastere og besøkshjem. Grunnet Høyesterettsdommen fra 23. 

juni 2016 ((HR-2016-1366-A), er det et stort behov for oss til å få hjemmel i helse- og 

omsorgstjenesteloven og barnevernloven, til innenfor bestemte rammer, å inngå oppdragsavtaler med 

både avlastere og besøkshjem.  

I forbindelse med høringen til ny barnevernlov ønsker vi en særlig hjemmel i barnevernloven for at 

tiltaket besøkshjem kan organiseres som oppdragstakerforhold. Det er behov for en særregulering i ny 

barnevernlov om dette. Vi er kjent med at tiltaket besøkshjem ikke er uttrykkelig oppregnet i gjeldende 

barnevernlov § 4-4 eller i barnevernslovutvalgets forslag til ny § 12. Vårt  standpunkt er at dette likevel 

må reguleres uttrykkelig i loven for å klargjøre at tiltaket er drøftet og vurdert som et lovlig 

oppdragstakerforhold i tråd med «Beredskapshjem-dommen», Rt-2013-342. 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent i Kongsberg kommune, og sendes uten underskrift. 

 

Med hilsen 

 

 

Tone Risvoll Kvernes 

Barnevernleder 

 

 


