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Manglende tilbud til barn som har behov for skjerming fra foreldrene kan medføre økt 
belastning for familie- og barn sentrene. Disse kan i sin tur oppleve det som 
problematisk å håndtere situasjoner de verken er rustet til eller har kompetanse til. 
Sentrene kan med andre ord ikke ble en erstatning for manglende tilbud andre 
steder.  
 

3. Tilsyn 
HSH mener at forslaget til tilsyn med institusjon annethvert år er for sjeldent. Etter 
overgangen til statlig barnevern i 2004 ble den tidligere ordningen med årlige 
uanmeldte tilsyn avviklet. Det er kjent at flere institusjoner har reagert på dette, og 
at disse har etterlyst et bedre og mer aktivt tilsyn.  
 
HSH mener det er naturlig at myndighetene tar et større ansvar for å kvalitetssikre 
tjenestene ved sentrene. Det burde derfor være tilsyn med institusjonene, private, 
statlige og kommunale fire ganger årlig. 
 

4. Ansvarsforhold mellom stat og kommune 
Det er i mange sammenhenger et fragmentert ansvar mellom statlig og kommunalt 
barnevern. Dette fører igjen til usikkerhet om hvilken myndighet som har ansvar for 
tilbudet til brukerne. HSH ønsker en tydeligere ansvarsfordeling mellom 
forvaltningsnivåene. 
 

5. Økonomi 
Det er økende etterspørsel etter barnevernstjenester. Familie- og barn sentrene 
opplever også økt etterspørsel etter tjenester. HSH ønsker derfor å understreke 
behovet for å benytte alle tilgjengelige ressurser i dette arbeidet, uavhengig av 
eierskap. Samtidig med økende etterspørsel er det også i økende grad de økonomiske 
rammene som blir styrende for prioriteringene i barnevernet. HSH mener det er viktig 
å gi et tilbud til alle som har behov for det. HSH ønsker derfor at det raskt lages en 
opptrappingsplan for økte ressurser til barnevernet.  
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