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Høring -  forslag til endring i barnevernloven omålegge  det overordnede
faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet til Statens helsetilsyn

Samarbeidsforum for norske kollektiv har lest heringsnotatet.

TiLLINGSDEP.

Vi har ingen prinsipielle innvendinger mot forslaget. Vi deler erfaringene om at
barn vi mottar til behandling i våre kollektiv, på bakgrunn av vedtak i hht. Lov om
barneverntjenester §§ 4-24 eller 4-26, eventuelt som hjelpetiltak i hht. 4-4 el-
ler i kombinasjon med 4-12, har sammensatte problemer og behov for hjelp fra
flere instanser. Tanken om at man i større grad kan samordne hjelpen som skal
settes i verk for disse barna og deres familier, er god.

Samtidig vil vi trekke fram noen bekymringer som vi også kan se at en slik end-
ring kan medføre;

De barna/ungdommene som blir plassert for behandling i våre kollektiv har
sammensatte problemer, og ofte ulike psykiske vansker. Hva som kommer
først og sist av disse problemene er ofte vanskelig å vite. For mange blir
de psykiske vanskene nedtonet og borte når man får jobbet med rusmis-
bruket deres, og stabilisert de i en tilncermet vanlig livssituasjon. Vi kan
se en fare hvis endringen medfører at disse barnevernbarna blir omdef
nert til "syke" barn pga. de psykiske vanskene. For andre er de psykiske
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vanskene så omfattende, at enslik samordning kan vcere til stor hjelp hvis
det medfører at hjelp fra ulike instanser kan samordnes i større grad.
Det er viktig at barna fortsatt blir behandlet for rus- og atferdsproble-
mer, og at de ikke blir definert som "pasienter".
Vi er bekymret for at dette kan medføre at man er i ferd med å innføre
et pasientfokus også i barneverninstitusjoner.

Det barnevernfaglige bør tillegges hovedvekt, og vi støtter forslaget om overfø-
ring av ressurser for å styrke denne kompetansen i Statens helsetilsyn.
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