
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringssvar til NOU 2016:16 Ny 
barnevernlov:  

1. Trondheim kommune gir i all hovedsak sin tilslutning til den forliggende utredning av revisjon av 
barnevernloven. Forslagene innebærer en nødvendig modernisering av dagens lov, og vurderes som 
en god tilpasning til dagens norske samfunn. 
 

2. Trondheim kommune stiller seg positiv til strukturen og endringer i språk og begreper i lovforslaget.  
Det er viktig å introdusere mer nøytrale betegnelser i en lovtekst som berører nære forhold mellom 
barn, foreldre og familier i et stadig mer flerkulturelt samfunn. Trondheim kommune er særlig tilfreds 
med at betegnelsen barn med alvorlige adferdsvansker ikke videreføres i lovforslaget. 
 

3. Trondheim kommune støtter forslaget om å styrke barns rett til omsorg og beskyttelse gjennom en ny 
overordnet bestemmelse, der det presiseres at barn ikke skal utsettes for vold og overgrep. Dette 
også gjelder når volden brukes som ledd i oppdragelsen av et barn. 

4. Trondheim kommune støtter forslaget om barnevernloven som en rettighetslov for barn. 

5. Trondheim kommune er enig i forslaget om innskrenking og tydeliggjøring av barnevernets 
ansvarsområde. Trondheim kommune ønsker å utvikle en barneverntjeneste som er rettet mot 
hovedoppgaven, å gi barn og unge nødvendig omsorg og beskyttelse til enhver tid. 
 

6. Trondheim kommune støtter forslaget om en barnehelsereform med større forpliktelser til samarbeid 
mellom barnevernet, rusomsorgen og psykisk helsevern/spesialisthelsetjenesten. I en slik reform må 
familieperspektivet ivaretas, og omsorg og behandling ses i sammenheng.   
 

7. Trondheim kommune støtter presiseringen i lovforslaget om at meldinger skal gjennomgås straks, og 
at henleggelse av melding skal begrunnes. Videre at barnevernet skal lage en plan for den enkelte 
undersøkelse som skal iverksettes. 
   

8. Trondheim kommune støtter lovutvalgets forslag om hastevedtak, med unntak av forslaget om å ta 
bort påtalemyndighetens kompetanse til å fatte hastevedtak. Bestemmelsen om dette i dagens lov 
bidrar til å sikre en tilgjengelig barneverntjeneste til enhver tid, der barnevernets vaktordninger bidrar 
med den nødvendige barnevernfaglige kompetanse i de tilfellene det er behov for treffe midlertidige 
vedtak umiddelbart uten samtykke fra foreldre. Uten denne muligheten vil tilgjengeligheten og 
beredskapen i barnevernet bli svekket.  
 

9. Trondheim kommune støtter forslagene i utredningen som gjelder økt medvirkning og bedre 
rettsikkerhet for barn, foreldre og familier som er i kontakt med eller mottar tjenester fra 
barnevernet. Loven berører sårbare og livsviktige relasjoner mellom barn og foreldre og krever 
ryddighet, åpenhet og forutsigbarhet i barnevernets saksbehandling.   
 

10. Trondheim kommune er positive til utvalgets forslag om å lovfeste at barneverntjenesten alltid skal 
vurdere om noen i familien eller nært nettverk kan være fosterhjem, og til at familieråd som metode 
anvendes i rekruttering av fosterhjem i slekt og nettverk.  
 

11. Trondheim kommune støtter ikke forslaget om en generell senking av aldersgrensen for fulle 
partsrettigheter til 12 år.  I dag vurderes dette i dag ut fra barnets modenhet, og det gis 
partsrettigheter til barn under 15 år innenfor dagens lovverk ut fra en individuell vurdering i den 
enkelte sak.  
 



12. Lovforslagene innebærer sterkere krav til planlegging, saksbehandling, rettsikkerhet for barn og unge, 
samarbeid og krav til bedre støttesystemer rundt foreldre og familier. Disse kravene vil ikke kunne 
løses uten økte ressurser til en allerede sterkt presset barneverntjeneste.  

13. 
 

Trondheim kommune vurderer at flere forslag i utredningen vil kunne gi betydelige merkostnader.  
Dette gjelder konkret endringer i reglene for kontakt og samvær, støtteperson for foreldre, 
trygghetsperson for barnet og senking av aldersgrensen for fulle partsrettigheter. Videre foreslås nye 
regler for samtykke til helsehjelp og spesialundervisning i de tilfellene foreldre ikke samtykker. 
Trondheim kommune forutsetter at disse forslagene følges opp med økte bevilgninger ved 
iverksetting.      
     

14. Trondheim kommune viser til at barnevernslovens virkeområde er opp til 23 år, og ber om at staten 
går inn med finansiering også for ungdom mellom 20 og 23 for å sikre et mer likeverdig tilbud over 
hele landet. Dagens skille ved 20 år er unaturlig og uhensiktsmessig. 

 


