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Høringssvar – Kompetanse i barnevernet
Innledning
Dette høringssvaret kommer fra Sykehuset Telemark HF, Barne- og ungdomsklinikken som
organiserer både Avdeling for barne- og ungdomsmedisin, Avdeling for habilitering og Avdeling for
barn og unges psykiske helse.

Kapittel 1 Mer kunnskap – bedre barnevern
Det som står skrevet i kapittel 1 støttes. Det refereres til ulike tilsyn, NOU og andre rapporter. Det er
kjent for oss i spesialisthelsetjenesten at det er stor turnover i barneverntjenesten og dette utfordrer
samarbeidet med barneverntjenestene i enkeltsaker.

Kapittel 2 Kompetansekrav i det kommunale barnevernet
Forslaget om heving av kompetansekravet for barneverntjenesten personell støttes. Det støttes også
at lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaksmyndighet i barneverntjenesten bør ha
mastergrad. Det støttes også at sakkyndige ikke skal ha lavere kompetanse enn kravet som stilles til
barneverntjenestens egne tilsatte. Innføringen om kravet som er foreslått gjeldende fra 2031 synes å
være for lenge til og det bes om at det vurderes at kravet trer i kraft så raskt som det er mulig. Det
støttes at kjerneoppgavene til barneverntjenesten krever høy grad av analytisk kompetanse og
kliniske ferdigheter og at disse bør omfattes av kompetansekravet.

Kapittel 3 Krav om veiledning av tilsatte i barnevernet
Vi tenker at det bør være en anbefaling eller et lovkrav om veiledet første år selv om det innføres
kompetansekrav på mastergradsnivå i barneverntjenesten. Dette på bakgrunn av kompleksiteten og
alvorligheten i arbeidet med barn og ungdom i risiko. Arbeidet i barneverntjenesten er krevende med
mange vanskelige vurderinger slik at det er fornuftig at det gis veiledning til ansatte selv om de har
mastergrad utdanning.

Kapittel 4 Kompetansekrav i barnevernsinstitusjoner
Det støttes at fagpersonell i barnevernsinstitusjon bør minimum ha bachelorutdanning. For
omsorgssentrene og sentre for foreldre og barn bør ansatte ha bachelor utdanning ut fra våre
synspunkter, samt at det støttes at ledere bør ha mastergradsutdanning.

Kapittel 5 Krav om at barnevernet skal ta imot praksisstudenter
Dette forslaget støttes

Kapittel 6 Særlig om Svalbard
Ingen kommentar

Kapittel 7 Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen kommentar

Avslutning
Høringsnotatet om kompetanse i barnevernet støttes i hovedsak. Vår vurdering at det er for lang
innføringstid frem til 2031 som forslaget er i dag. Vi tenker også at krav om veiledning til ansatte bør
inngå også selv om det innføres mastergradsnivå på ansatte. Vi vurderer også at ansatte i
barnevernsinstitusjoner bør ha minimum bachelorutdanning, dette tenker vi bør gjelde både
offentlig og private tjenesteytere.
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