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Høringsuttalelse til NOU 2016:16 
 
Midt-agder barneverntjeneste viser til brev fra Barne og Likestillingsdepartementet den 
07.11.16 der vi bes om å gi en tilbakemelding på det nye lovforslaget.  
Vi vil i tråd med det nye lovforslaget vil uttalelsene fra Midt-Agder barnevern følge 
kapittelinndelingen i NOUen.  
 
Kapittel 4. Lovstruktur, språklig og teknisk forenkling. 
Midt-Agder barneverntjeneste er enig i at det som må kommer først i loven omhandler barn.  
Kommunen er også enig med utvalget med den nye oppbyggingen av loven der man velger å gå 
bort fra kapittelvis nummerering av lovparagrafer.  Det er også en stor fordel at teksten er 
skrevet slik at den er lett å lese og forstå. Språket er endret, for å unngå stigmatisering. Flere 
barn og unge har gitt uttrykk for at språket tidligere har vært vanskelig å forstå, og at det skaper 
avstand mellom tjenesten og barnet.  
 
Kapittel 5. Regulering av grunnleggende rettigheter og prinsipper 
Kommunen støtter utvalgets forslag om å innføre en overordnet bestemmelse som fastsetter 
to grunnleggende normer som en rød tråd igjennom hele loven: Barnets rett til omsorg og 
beskyttelse. Kommunen støtter også det rettslige prinsipp om at barns beste skal være fokuset 
på alt arbeid i barneverntjenesten.  
Kommunen støtter utvalgets forslag om å styrke barns rett til medvirkning, og barns rett til å 
uttale seg før det treffes vedtak som dirkete berører dem. 
Utvalget foreslår en bestemmelse som gir barnet rett til omsorg og beskyttelse til en hver tid, 
denne bestemmelsen støtter Midt-Agder barneverntjeneste.  
Midt-Agder barnevertjeneneste er enige i at forsvarlighetskravet videreføres i loven. Dette vil 
styrke barns rettigheter. Midt-Agder barneverntjeneste mener også at loven bør stille større 
krav til konkret kompetanse innen tjenesten.   
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Kommunen støtter forslaget til bestemmelsen at barneverntjenesten har en plikt til å 
samarbeide med barn og foreldre. Kommunen er også enige i utvalgets forslag at minste 
inngreps prinsipp lovfestet i den nye loven.  
 
 
 
Kapittel 6. Barnevernsloven som en rettighetslov for barn 
Midt-Agder barneverntjeneste er enige med utvalget at barn skal ha en lovfestet rett til hjelp 
etter barnevernloven.  
Barneverntjenesten er også enig med utvalget at rettigheten ikke skal detaljreguleres i loven, 
men at tjenesten må utformes skjønnsmessig og ut fra individuelle vurderinger.  
 
Kapittel 7. Ansvar og trygt oppvekstmiljø, omsorg og beskyttelse 
Midt Agder barneverntjenesten er enig med utvalget at det innføres en plikt for kommunen om 
å ha en plan for forebyggende virksomhet rettet mot barn og unge, samt at tjenestetilbudet til 
barn og unge er samordnet i kommunene.  
Kommunen er også enig i at det bør fokuseres mer på barnverntjenesten kjerneoppgaver om å 
gi forsvarlig omsorg, og at plikten til å delta i forebyggende arbeid rettet mot alle barn og unge 
innskrenkes. Barneverntjenesten bør likevel være delaktig i planlegging og utarbeidelse av 
planer for forebyggende virksomhet for barn og unge i kommunen.  
Midt Agder barneverntjeneste er glad for at utvalget viderefører samarbeidsplikten med andre 
sektorer og forvaltningsorganer.  
For at barn skal ha et rettsvern til en hver tid, støtter Midt-Agder barneverntjeneste at det 
lovfestes at en barneverntjeneste til en hver tid er tilgjengelig for gjennomgang av meldinger 
om bekymring knyttet til barn og unge. 
 
Kapittel 8. Særlig om samarbeidet mellom barnevern og psykisk helse 
Midt-Agder barneverntjeneste støtter utvalgets forslag om utredning av en 
barnevernhelsereform.  Dette har vært et svært vanskelig område for barneverntjenesten i 
flere år, grenseoppgangene har vært problematiske.  
Mange av barn og unge som barneverntjenesten har kontakt med har sammensatte og 
komplekse psykiske lidelser. De har ofte behov for hjelp både fra barneverntjenesten og psykisk 
helse, det er derfor viktig at det kommer på plass et forpliktende samarbeid mellom sektorene 
og klare prosedyrer ved sektorovergripende plasseringer.  
 
Kapittel 9. Melding til barneverntjenesten og barneverntjenestens undersøkelse- krav til 
dokumentasjon 
Midt Agder barneverntjenesten er enige i at en melding skal begrunnes dersom den henlegges 
uten videre undersøkelse.  
Kommunen støtter også at det innføres et krav om at det lages en plan for undersøkelsen. 
Midt-Agder barneverntjeneste foreslår at det utarbeides en undersøkelsesrapport etter hver 
undersøkelse. 
Utvalget foreslår at mottatte meldinger må gjennomgås og vurderes fortløpende og at man 
samme dag må vurdere om meldingen krever hastetiltak. Dette støttes av Midt-Agder 
barneverntjeneste.   
Kommunen er enig med utvalget at det stilles krav til dokumentasjon og at det skal føres 
journal på hvert enkelt barn, og at dette lovfestet. Dette anses som en naturlig følge av 
forsvarlighetsprinsippet.  Kommunen støtter også forslaget at et journalnotat på et barn skal 
blant annet bør inneholde barnevernfaglige vurderinger.  
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Kapittel 10. Informasjonsutveksling mellom barneverntjenesten og andre 
Midt-Agder barneverntjeneste mener det bør presiseres at private har en meldeplikt overfor 
barneverntjenesten dersom de er bekymret for barn og unge. Dette kan i enkelte tilfelle gi 
private som er redd for egne konsekvenser, styrke og mot til å melde fra om en bekymring.  
 
Kapittel 11. Tiltakene i barneverntjenesten  
Midt Agder barneverntjeneste er enig med utvalget om å pålegge hjelpetiltak også mot 
samværsforeldre. Det finnes mange ulike løsninger hvordan foreldre velger og dele på 
omsorgen for felles barn. Svært ofte vil det være behov for at hjelpetiltaket følger barnet, 
uansett hvor det bor, også der tiltaket retter seg mot foreldreveiledning.  
Når foreldre har samtykket til frivillig plassering av barnet, er kommunen enige med utvalget at 
det er riktig at barneverntjenesten leder, eller dennes stedfortreder har adgang til å treffe 
vedtak om flytteforbud for inntil tre mnd.  
Utvalget foreslår å endre vilkår for å pålegge opphold på foreldre og barn senter. 
Barneverntjenesten er enig med utvalget at tiltaket skiller seg ut fra andre tiltak, da det er mer 
inngripende i familielivet enn andre tiltak. Likevel mener barneverntjenesten at vilkårene ikke 
bør endres til samme vilkår for omsorgsovertakelse, men at tiltaket skal være nødvendig for å 
sikre barnet tilfredsstillende omsorg, beskyttelse eller utvikling.  
Utvalget viser til at de i all hovedsak vil videreføre bestemmelsen om pålegg av hjelpetiltak. I 
forhold til tilsyn meldeplikt og urinprøvetaking, foreslår Midt-Agder barneverntjeneste at det 
utvides med mulighet til å ta blod og hår-prøver for å avdekke rus, da urinprøver lettere kan 
manipuleres, og at rustester ikke alltid klarer å fange opp rusmidler i urinen da syntetiske 
stoffer stadig utvikler seg, og urintestene ikke klarer i like stor grad å være oppdatert.  
 
Kapittel 12. Hastevedtak 
Midt Agder barneverntjeneste er enige med utvalget at det er viktig å lytte til barn og unge 
vedrørende begrepsbruken, for å unngå stigmatisering. Vi er enige i at hastevedtak er et 
dekkende ord.  
Barneverntjenestens er også enige med utvalget at det ikke skal ha betydning om barnet er i 
“hjemmet” eller utenfor, for å kunne treffe vedtak om hastevedtak. Det viktigste er om barnet 
står i fare for å bli vesentlig skadelidende uavhengig om barnet oppholder seg i hjemmet på 
vedtakstidspunktet.  
 
Kapittel 13. Kontakt og samvær 
Midt-Agder barneverntjeneste støtter utvalgets forslag til samvær. Det er viktig at 
barneverntjenesten legger til rette for at barnet har kontakt og samvær med biologiske foreldre 
og søsken.  
Det er viktig at det er et stort fokus på hva barnet trenger, det er mange som ønsker kontakt og 
gjerne hyppig kontakt. Barnet skal også ha ro til å knytte seg til fosterhjemmet, og det vil derfor 
være viktig å forhindre mer belastning for barnet.  
Barneverntjenesten støtter forslaget til mindretallet i utvalget om hvem som har rett til å 
fremme sak om samvær.  
 
Kapittel 14. Oppfølging av barn og foreldre etter tiltak. Planer 
Barneverntjenesten i Midt-Agder støtter Frode Lauareid argumenter mot at det tilbys foreldre 
en støtteperson etter at det er vedtatt omsorgsutøvelse. Det kan snarere virke mot sin hensikt 
at det forverrer samarbeidet mellom barneverntjenesten og foreldrene. Det er viktig at det 
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presiseres at barnevernet har et ansvar for kommunikasjonen mellom foreldre og tjenesten 
skal fungere.  
 
Kapittel 15. Bosted utenfor hjemmet 
Midt-Agder barneverntjeneste er enig med utvalget at den enkelte institusjon skal ha en 
definert målgruppe.  
Barneverntjenesten støtter også utvalgets forslag om at det bør lovfestet at det alltid skal 
sjekkes i barnets nettverk alternative plasseringer, samt at det legges til rette for familieråd.  
Med tanke på godkjenning av fosterhjem er det i dag lagt til hjemmets bostedskommune. Midt-
Agder barneverntjeneste foreslår at det i tillegg tilføyes at omsorgskommunen kan 
godkjennefosterhjemmet dersom det er inngått avtale om dette med den kommunen 
fosterhjemmet ligger.  
 
Kapittel 16. Partsrettigheter og ordninger som sikrer barnet prosesuelle rettigheter 
Midt-Agder barneverntjeneste er ikke enig med utvalget om å senke partsrettigheter ned til 12 
år. Ved partsrettigheter vil barnet få tilgang til dokumentinnsyn, dette mener 
barneverntjenesten kan være svært uheldig for barnet. Det er likevel viktig at å påpeke at 
barnet skal gjøres kjent med saken, men at det må legges på et nivå og et språk barnet forstår. 
Dokumenter i saken har ofte et vanskelig språk og kan virke forvirrende for et barn på 12 år.  
Barneverntjenesten støtter forslaget om at det kan nektes dokumentinnsyn av hensyn til 
barnet.  
Barneverntjenesten støtter utvalget om at foreldre med del i foreldreansvaret alltid skal være 
part i sak om tiltak etter barnevernloven.  
Barneverntjenesten støtter utvalgets forslag om å slå sammen ulike funksjoner som er inne i 
forhold til barnet etter en omsorgsovertagelse, til en trygghetsperson som skal erstatte 
talsperson, tillitsperson og tilsynsfører.  
 
Kapittel 17. Økt rettsikkerhet ved saksbehandling i fylkesnemndene  
Midt-Agder barneverntjeneste støtter utvalgets forslag til at barn gis rett til å uttale seg direkte 
til fylkesnemnda. I tillegg støtter kommunen at det lovfestet en mulighet til å føre anonyme 
vitneførsel hvor barnet oppholder seg på skjult adresse.  
 
Kapittel 18. Økonomiske og administrative konsekvenser 
Flere av forslagene utvalget har pekt på vil medføre både merarbeid og en betydelig 
merkostnad for kommunene. Barneverntjenesten forutsetter at det vil fullt ut bli kompensert 
for dette.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Mary Ann Taraldsen 
leder Midt-Agder barneverntjeneste 
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