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Høring NOU 2016:16 - Ny barnevernslov - Sikring av barnets rett til omsorg og
beskyttelse - frist 30.01.2017

Det vises til Barne - og likestillingsdepartementets brev 7. november 2016 med oversendelse til
høring av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.
Fristen for høring var 30. januar i år, og vi bek lager at vårt svar innsendes etter fristen s utløp .

Barnevernslovutvalget har i nevnte NOU kommet med forslag til ny barnevernslov som skal være
bedre tilpasset dagens samfunns - og familiebilde. Utvalget tilrår bl. a at den nye loven blir en
rettighetslov der barnets rett til nødvendige tiltak og tjenester lovfestes.

Gjeldende barnevernlov er gitt anvendelse for Svalbard gjennom en egen forskrift av 1. september
1995. Forskriften har særregler for Svalbard , på bakgrunn av de særlige administrative forholde ne
på øygruppen . Blant annet skal barneverntjenestens oppgaver utføres av Sysselmannen. Denne
myndigheten er for Longyearbyen arealplanområde delegert videre til Longyearbyen lokalstyre.

Utvalget foreslår at den nye loven skal kunne gjøres gjeldende for Svalbard ved forskrift, jf utkastet
til § 5 fjerde ledd i lovutkastet. Dette er en videreføring av den tilsvarende bestemmelsen i dagens
lov § 1 - 2 annet ledd. Utvalget har imidlertid ikke foretatt noen ytterligere vurderinger når det
gjelder anvendelsen fo r Svalbard, herunder når det gjelder eventuelle behov for å fastsette særregler
for øygruppen. Sysselmannen forutsetter at forholdet til Svalbard vil bli vurdert i departementets
videre oppfølging av lovutkastet , og har derfor i denne omgang ikke gått nærm ere inn på de enkelte
forslag til bestemmelser . Vi legger til grunn at berørte departementer, herunder Justis - og
beredskapsdepartementet blir trukket inn i dette arbeidet, og at Sysselmannen og Longyearbyen
lokalstyre blir konsultert.

Vi noterer i den f orbindelse at departementet viser til at barnevernlovutvalgets mandat var avgrenset
mot pågående utredninger, som ansvarsfordelingen mellom stat og kommune på barnevernområdet.
Departementet viser i den forbindelse i sitt brev til høringen av forslaget om ansvarsdeling mellom
stat og kommune på barnevernområdet våren 2016, og at det tas sikte på å fremme en
lovpropos isjon for Stortinget i løpet av våren 2017. Sysselmannen minner om vår høringsuttalelse

mailto:firmapost@sysselmannen.no
http://www.sysselmannen.no/


 Side 2 av 2 

 

til dette forslaget i brev 7. juni 2016, der vi påpekte behovet for egne løsninger for Svalbard på dette 
området, både administrativt og budsjettmessig. 
 
Sysselmannen har ikke merknader ut over dette. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Berit Sagfossen   
assisterende sysselmann  Hanne Margrethe Ingebrigtsen 
  juridisk rådgiver 
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