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Høringsuttalelse til NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) har følgende kommentarer til NOU 2012: 5 Bedre 
beskyttelse av barns utvikling. 
 
 
 
Forslag om nytt prinsipp; det utviklingsstøttende prinsipp 
LFB mener at det biologiske prinsipp er viktig for et barn hvis barnet bosettes utenfor hjemmet. Det 
skal likevel ikke veie tyngre enn barnets beste. Barnets rett til en trygg og verdig barndom skal ikke 
komme i skyggen av hensynet til foreldrene. Et barn er i utgangspunktet en svakere part enn sine 
foreldre og dette må bli tatt særlig hensyn til i alle vurderinger som angår barnet. Barnet trenger og 
har rett til særlig beskyttelse.  
LFB støtter forslaget om det utviklingsstøttende prinsipp. Vi vil samtidig understreke på det sterkeste 
at det forutsetter et barnevern som gir barnet en omsorg som ivaretar det utviklingsstøttende 
prinsippet og barnets beste på en god måte og vesentlig bedre enn hos de biologiske foreldrene. 
Dette forusettes også i hele det forløpet barnet har i barnevernet.  
 
 
Rettighetsfesting av barnvernloven 
Barn har særskilt behov for beskyttelse. Norge har ratifisert barnekonvensjonen og man vil kunne 
argumentere for at den ivaretar barn i Norge på en god måte, også i henhold til barnevern. Samtidig 
er det ikke adgang til å fremme klage om konvensjonen brytes. Dette er en vesentlig svakhet. Norge 
har dermed mulighet gjennom en rettighetsfesting å styrke barnets rettigheter for en god omsorg og 
beskyttelse. 
LFB støtter rettighetsfesting av barnevernloven. 
 
 
Ift anbefalinger om bedre praksis 
 

 Familievernkontoret som samarbeidspart for barnevernet. 

LFB støtter forslaget. 
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 Økt bruk av tolketjeneste og økt fokus på oppsøkende arbeid ift barn og foreldre med 

minoritetsbakgrunn 

LFB mener det er viktig å nå ut til alle barn og deres foreldre med informasjon om hva 

barnevernet gjør og er. Det er viktig å unngå at barn bli språk- og kultur tolker for sine 

foreldre. Det er også  viktig at de som blir brukt som tolker for barneverntjenesten kan tolke 

”barnevernspråk” sånn at det blir god kommunikasjon som skaper trygghet. 

 

 Tilsyn legges til Helsetilsynet ved fylkesmannen 

Tilsyn er en av de få måtene vi kan sikre at barn har det godt i fosterhjemmet eller på 

institusjonen. Det er særdeles viktig at tilsynet er uavhengig og grundig. LFB mener at 

Helsetilsynet ved fylkesmannen er en instans som imøtekommer dette behovet. 

LFB støtter forslaget. 

 

 Adopsjon, samvær 

LFB mener at adopsjon i noen tilfeller kan være til det beste for barnet.  Adopsjon bør ikke 

begrenses til en øvre alder men at man tar hensyn til alder i forhold til retten til å si sin 

mening og vektleggingen av den. 

Ved vurdering av adopsjon bør det bli tatt hensyn til sannsynligheten for hvor langvarig 

plasseringen kommer til å bli. Varigheten av faktisk plassering bør også tillegges vekt men en 

bør da se det i sammenheng om barneverntjenesten har brutt sine tidsfrister med mer. En 

kan vurdere en retningslinje i forhold til tid, men bør da ta hensyn til de nevnte faktorer. 

Fosterforeldre som ønsker å adoptere melder om at de frykter at de da ikke får den bistand 

de har behov for sånn at de kan ivareta barnet på best mulig måte. Det er dermed viktig å 

nedfelle at fosterforeldre som adopterer skal få mulighet til/rett til videre bistand fra 

barneverntjenesten en viss periode etter adopsjonen og at man deretter sikrer videre 

bistand i det øvrige hjelpeapparatet. 

Ved adopsjon bør det tas hensyn til barnets behov for å ha kontakt med og kjenneskap til 

biologske foreldre så fremt dette er til barnets beste i nåtid og langsiktig. Denne vurderingen 

bør bli tatt kontinuerlig over tid slik at et eventuelt samvær er utviklingsstøttende. Barnets 

mening bør ivaretas og tillegges vekt i henhold til alder og modenhet. En bør også i større 

grad vurdere samvær med tilsyn for å sikre barnet. 

 Videre bør man se på barnets tilknytning til annen slekt enn biologiske foreldre, som søsken, 

besteforeldre og tanter/onkler med mer. Dette kan være svært viktig relasjoner for barnets 

videre utvikling og trygghet. LFB ønsker at man tar vesentlig større hensyn til dette ved 

omsorgsovertakelser og/eller adopsjon. 

Målsetningen for og vurderingen av familietilknytning (fosterforeldre, adopsjon, samvær, 

tilbakeføring, biologisk opphav) skal til enhver tid ta hensyn til barnets beste (herunder være 

utviklingsstøttende) både kortsiktig og langsiktig.  
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 Tilbakeføring 

LFB mener at biologiske foreldre bør ha et maksimum antall ganger de kan søke om 

tilbakeføring og herunder en grense for bedring av omsorgsevne. Omsorgsevnen bør da vare 

over en viss tid. I forhold til prinsippet om at relasjonen skal være utviklingsstøttende må da 

barneverntjenesten og fosterforeldrene tilrettelegge for utviklingen av en slik relasjon. 

 
 

 Støtteperson biologiske foreldre 

Omsorgsovertakelser oppleves ofte for de biologiske foreldrene som svært vanskelig. Det er 

mange følelser med. Det oppstår gjerne sorgreaksjoner, redsel og ofte et høyt konfliktnivå. 

LFB har tilbakemeldinger om at barn og unge ofte føler seg i midten av konfliktene. De kan få 

en oppgave med å bistå foreldrene i deres reaksjoner samt at de kan bekymre seg for 

hvordan det går med dem (særlig ved rus og psykiatri). En støtteperson for de biologiske 

foreldrene vil kunne være til god hjelp og ikke minst avlasting for barnet. Vi mener samtidig 

at det er da særdeles viktig at de biologiske foreldrene oppfatter støttepersonen som 

uavhengig av barnevernet. 

LFB støtter dette forslaget.  

 
 
Forskning, utdanning og kompetanse 
LFB støtter dette forslaget og vil samtidig fremme at forskningsmiljøet oppsøker første linje og 
brukere og etterspør hva de mener det bør forskes på. 
 
 
Familiedomstol 
LFB støtter dette forslaget 
 
 
Samarbeidsreform på barne- og ungdomsfeltet 
LFB støtter dette forslaget. 
 
 
Vern av ufødte barn 
Ufødte barn er ytterst sårbare og har behov for særskilt beskyttelse. De har behov for vern der mor 
forholder seg til graviditeten slik at det kan skade barnet. LFB støtter samtlige forslag under dette 
punktet. 
 
 
Samtaleprosess 
LFB støtter dette forslaget. 
 
 
Arbeidsgruppe for å utrede og vurdere fosterhjemsgaranti 
LFB støtter dette forslaget. 
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Tolketjeneste for barn 
I henhold til barnekonvensjonen har barn rett til informasjon og til å uttale seg. Deres mening skal 
tillegges vekt. Det må derfor tilrettelegges for at alle barn får oppfylt disse rettighetene uavhengig av 
språk. Under dette så bør det innlemmes barn som har behov for døvetolk. 
 
 
Utredning om fosterforeldres behov etter adopsjon 
Se punktet Adopsjon, samvær. 
LFB støtter dette forslaget. 
 
 
Utvalgets anbefalinger om lovendringer og endringer i forskrifter, rundskriv, retningslinjer og 
veiledere 

 LFB støtter at det bør utvikles metoder for evaluering 

 

 Tiltaksplaner skal være skriftelige 

 

 Ift endringer i barnevernloven §4-4 fjerde ledd, første og annet punktum, samt nytt tredje 

punktum: 

LFB har ikke konsensus ift om fylkesnemnda kan beslutte tvangstiltak som opphold i 

barnehage etc. Argumentene mot er at en familie kan gjøre vurderinger som kan være til 

barnets beste ut fra familiens verdier og/eller kultur. Det vil da kunne bli en verdivurdering 

som barnevernet ikke kan si å inneha fasiten på. Argumentene for en slik endring er at 

barnevernet da kunne gå inn med tiltak der foreldrene ikke samtykker til hjelpetiltak og at 

man ikke har god nok sak for å kunne gå til nemnda. Dette er en gråsone som noen barn 

lever i. 

 

LFB har konsensus om og dermed støtter at fylkesnemnda kan gi pålegg om tilsyn, meldeplikt 

etc når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og hindre at en situasjon 

som beskrevet i barnevernloven § 4-12 skal oppstå. 

 

Det er ingen øvrige kommentarer. 

 

 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Ruzzel Abueg (s.)     Maria Reklev (s.) 
Leder       Organisasjonssekretær  


