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Høring: NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling 
 
Vi viser til departementets brev vedrørende ovennevnte høring. Yrkes-
organisasjonenes Sentralforbund har følgende kommentarer til høringen: 

 
Generelle kommentarer 
 
YS mener at utvalgets tverrfaglige sammensetning og eksterne foredragsholdere 
gir en god vurdering og belysning av vanskelige problemstillinger som oppstår i 
barnevernets arbeid. Videre har det gitt en grundig vurdering av problemstillinger 
sett fra juridisk, etisk, utviklingspsykologisk, historisk, genetisk, filosofisk og 
sosiokulturelt perspektiv. 
 
Vi støtter utvalgets anbefalinger om mer forskning, utviklingsarbeid og utredninger. 
Vi støtter også at barnevernstjenesten etablerer et årlig felles forum/konferanse om 
forståelsen av terskler og tiltak. YS ønsker at det fokuseres mer på de kulturelle 
forståelsene/forskjellene når det gjelder forskning mot barn med minoritets-
bakgrunn. Videre er vi enige i at det bør utredes om en familiedomstol kan erstatte 
fylkesnemndordningen vi har i dag, slik at man får mer spesialisert kompetanse 
samlet på et sted.  
 
YS støtter også forslaget om utredning i forbindelse med tverrfaglig samarbeid der 
representanter fra barne- og ungdomspsykiatrisk tjeneste, barnevernet og  PPT i 
saker som angår spebarn og småbarn. Vi vil samtidig understreke viktigheten av at 
barnehage og skole er en del av det tverrfaglige samarbeidet når barn er i 
barnehage- og skolealder. 

 
 
Kommentarer til enkelte kapitler 
 
Kapittel 5 Hjelpetiltak 

 
5.3.2: YS støtter utvalgets syn på at den enkelte barnevernsarbeider må beherske 
å se hver enkelt familie med nysgjerrighet og interesse, uavhengig av 
minoritetsbakgrunn. 

 
5.3.3:  Regelmessige evalueringer og dokumentering av hjelpetiltak vil raskt kunne 
se om det er for barnets beste.  
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5.3.5:  YS støtter utvalgets vurdering av at det bør innføres regler som utvider 
barnevernstjenestens mulighet til å fremme begjæring om pålegg av hjelpetiltak. 
 
5.3.6:  YS støtter utvalgets forslag om å senke beviskravet ved pålagte hjelpetiltak 
ut fra barnets rett til beskyttelse ved omsorgssvikt, i motsetning til dagens vilkår der 
hensynet til foreldrenes rett til å beskytte sitt privatliv går foran. 
 
5.4:  YS støtter utvalgets anbefalinger. I punkt 5.4.3 anbefaling til samarbeid, 
mener vi at "hverdagsbarnevernet" i form av helsestasjoner, barnehager og andre 
som kommer i kontakt med de aller minste barna både må styrkes og få bedre 
metoder og kunnskap. Samarbeidet må være tettere og oppfølgingen fra 
barnevernet må være mer regelmessig og forutsigbar. 
 
 
Kapittel 6  Omsorgsovertakelse 
 
6.5.1: YS er enig i at terskelvurderingen av hensyn til barnet må forbli 
skjønnsbasert. 
 
 
Kapittel 7   Barnets bosted etter plassering utenfor hjemmet 
 
YS støtter forslaget om endring av tekst "Fosterhjemsplassering hos biologiske 
foreldre" slik at man favner foreldre generelt. 
 
 
Kapittel 8  Samvær etter omsorgsovertakelse 
 
Det er viktig at barn i ung alder har en stabil og forutsigbar hverdag. 
Samværsordning bør alltid vurderes ut fra barnets beste og ikke etter foreldrenes 
behov.  
 
 
Kapittel 9  Tilbakeføring 
 
YS støtter utvalgets syn om at selv om foreldrenes omsorgskompetanse er bedret 
skal barnets tilknytning til fosterforeldre ha prioritet fremfor de omsorgsforholdene 
foreldrene kan tilby. Vi støtter også forslaget om to års frist som harmonerer med 
bestemmelsene i barnevernsloven § 4-8. Etter to år kan en tilbakeføring av barnet 
medføre alvorlige problemer for barnet. 
 
 
Kapittel 10  Adopsjon 
 
YS er enig i utvalgets anbefalinger om adopsjon som barnevernstiltak der det etter 
grundige vurderinger ikke er aktuelt å tilbakeføre barnet tilbake til foreldrene. 

 
 

Kapittel 11  Vern av det ufødte barn 
 
I følge barnevernsloven er ikke et foster eller et ufødt barn definert som et barn og 
dermed ikke beskyttet av barnevernsloven. Det er bare med mors samtykke at 
hjelpetiltak kan iverksettes. YS ser vanskelighetene i å påtvinge hjelpetiltak og vern 
av det ufødte liv. Vi støtter utvalgets anbefaling om det det settes i gang et arbeid 



3 

 

for å beskytte det ufødte barn mot vold, smitte og overgrep gjennom rettsvern og 
bedre hjelp fra de offentlige etater. 
 
 
Kapittel 12  Oppfølging av foreldre 
 
YS støtter utvalgets anbefalinger om å la familievernkontoret - med utvidet 
kapasitet - ha ansvaret for foreldreomsorg, støtte og oppfølging til foreldre etter at 
barnet er plassert utenfor hjemmet. 
 

 
Avslutning 
 
YS mener utvalget har gjort en grundig vurdering av alle sider ved det biologiske 
prinsippet i barnevernet. Vi støtter utvalgets klare anbefalinger og vurderinger. Ved 
omsorgsovertakelse og plassering i fosterhjem og lignende, er det viktig at 
samværet med foreldre skjønnsbaseres etter barnets alder og behov. I det 
tverrfaglige samarbeidet mellom representanter fra barne- og ungdomspsykiatrisk 
tjeneste, barnevernet og PPT er det også viktig at barnehage og skole er 
representert.  
 

Med vennlig hilsen 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS 
 
 
 
Hege Herø /s/ 
seniorrådgiver 

 
 


