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Høring av forslag til endringer i barnevernloven: Varsling til fornærmede eller etterlatte og
regulering av bruk av sakkyndige i barnevernet
Det vises til Barne- og familiedepartementets brev datert 30.03.2020, hvor ovennevnte forslag til
lovendringer ble sendt ut med frist for innsending av høringsuttalelser innen 30.06.2020.
Barne- og familiedepartementet har sendt tre separate høringsnotater med forslag til endringer i
barnevernloven på høring. Høringsnotatene inneholder forslag til krav om kompetanse og veiledning i
barnevernet, regler om varsling til fornærmede eller etterlatte, og regulering av bruk av sakkyndige i
barnevernet.
IMDi vil med dette oversende våre høringsuttalelser om kompetanse i barnevernet og spørsmål om
innføring av varslingsregler i barnevernloven.

1. Kompetanse i barnevernet
Ansatte i barnevernet gjennomfører komplekse vurderinger og utredninger, og de har hjemmel til å
iverksette tiltak som kan være svært inngripende for både barn og familier. IMDi støtter derfor forslaget
om å lovfeste ansattes kompetansekrav, og mener dette kan bidra til en bedre tjeneste og mer
likebehandling av barn og unge.
I tillegg til lovfestede kompetansekrav, mener IMDi at ansatte i barnevernet i større grad bør gjenspeile et
mangfoldig samfunn. For barnevernet er det spesielt viktig å bygge tillit til enkelte deler av
innvandrerbefolkningen. IMDi ber departementet vurdere hvordan barnevernet kan gjenspeile mangfoldet
i befolkningen på en bedre måte enn i dag.
Høringsnotatet inneholder også et forslag om å lovfeste kommunenes og institusjonenes generelle ansvar
for veiledning av sine tilsatte. Videre foreslår departementet at både den kommunale barneverntjenesten
og Bufetat skal ha plikt til å tilby veiledet praksis til studenter dersom en høyskole eller et universitet ber
om det.
IMDi støtter forslaget og mener lovfestet veiledning vil bidra til en høyere kompetanse i tjenesten over tid.
For å gi god veiledning til sine tilsatte, vil IMDi spesielt trekke frem behovet for mer kunnskap om negativ
sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i barnevernet.
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2. Spørsmål om innføring av varslingsregler i barnevernloven
I høringsnotatet drøftes mulighet for innføring av varslingsregler i barnevernloven for å kunne informere
fornærmede eller etterlatte om hva som skjer når et barn under 15 år begår en kriminell handling og
ivaretas av barnevernet. Etter dagens regelverk er dette underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Departementet har vurdert om det bør innføres regler som åpner for informasjon fra barnevernet til
fornærmede eller etterlatte når en person under 15 år har begått et alvorlig lovbrudd og er plassert i
barneverninstitusjon.
IMDi ønsker å belyse utfordringene med informasjonsdeling i saker som omhandler æresrelatert vold.
Ifølge handlingsplanen «Retten til å bestemme over eget liv»1 forstås æresrelatert vold som vold utløst av
familiens behov for å ivareta eller gjenopprette ære og anseelse. Dette forekommer i familier med sterke
kollektivistiske og patriarkalske verdier. Jenter er særlig utsatt fordi deres seksuelle adferd er uløselig
knyttet til familiens ære, og fordi uønsket adferd kan påføre hele familien skam. I saker der et barn under
15 år har utført vold på vegne av familie/slekt, kan opplysning om at vedkommende er fraværende fra
institusjon være relevant i sikkerhetsarbeidet rundt den voldsutsatte. I slike saker bør
fylkesnemnda/institusjonsleder i samarbeid med politi gjøre en vurdering for å ivareta den voldsutsatte sin
sikkerhet.

1

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020).
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