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FOs innspill til Prop. 84 L (2019-2020) Endringer i barnevernloven
(samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv)
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 30.000
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

FO mener at endringene som foreslås i proposisjonen er gode og vil bidra til å styrke
det faglige arbeidet i barneverntjenesten. Vi støtter forslagene i proposisjonen, men har
kommentarer til noen av forslagene.
Ettervern
Vi er svært glade for at det endelig foreslås å gi ettervern til ungdom til de er 25 år.
Dette er noe som fagmiljøene, LFB og FO har anbefalt lenge. For at denne endringen
skal bidra til å styrke ettervernsarbeidet er det avgjørende at retten til ettervern blir
tydelig i forslag til ny barnevernslov som er varslet våren 2021. FO mener det er viktig
at komiteen vedtar den foreslåtte endringen.
Samtaleprosess
Samtaleprosess er et viktig supplement når fylkesnemnda skal ta avgjørelser. Vi
ønsker å understreke at det er viktig at barn som ønsker å uttale seg blir hørt på den
måten de selv ønsker, for eksempel at barn har rett til å snakke med
fylkesnemndsleder alene. FO mener dette må fremkomme i lovteksten med en egen
formulering om barns rett til medvirkning.
Årlig tilstandsrapportering
FO mener en årlig tilstandsrapport er et godt og viktig tiltak for at kommunaldirektør og
kommunepolitikerne skal bli mer interessert i og ta større ansvar for utviklingen i eget
barnevern. Vi mener også den kan bidra til dialog mellom barnevernstjenesten,
kommunens øverste administrative ledelse og ansvarlige politikere. Vi støtter derfor
lovforslaget. Vi merker oss at det er presisert at tilstandsrapporten er
kommunedirektørens ansvar, og at denne må samarbeide med barnevernleder. Det
mener vi er bra, men vi anbefaler at det tydelig må fremgå at dette samarbeidet
forutsetter at barnevernsleder møter i kommunestyret når rapporten fremlegges. Vi
mener barnevernleder skal ha direkte dialog med kommunestyret og at dette er helt
nødvendig for å sikre forståelse og god diskusjon om tilstanden i barnevernet.
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Kommunalt barnevern har dessverre vært forsømt av mange kommunestyrer. Vi mener
derfor at det i større grad enn det som fremkommer i forslaget må gis føringer om hva
tilstandsrapporten skal inneholde. Dette må også ses i sammenheng med at dagens
forskrift om internkontroll etter barnevernloven erstattes av kommunelovens § 25-1. Det
er viktig å merke seg at innholdet i dagens § 4 i forskrift om internkontroll etter
barnevernloven ikke videreføres. Det betyr blant annet at kommunelovens
internkontroll verken hjemler involvering av ansatte eller har krav til medvirkning fra
barn og foreldre for å vurdere risikoområder og å utvikle kvaliteten i tjenesten.
Utover at kommunedirektøren skal samarbeide med barnevernleder skriver ikke
departementet noe om ansattes involvering i denne rapporteringen. De ansatte er
barnevernets viktigste ressurs. Vi mener at involvering av ansatte er avgjørende for å
identifisere utfordringer og mangler, samt for å utvikle og iverksette hensiktsmessige
tiltak. Det er avgjørende for at kommunestyret skal kunne legge til rette for
kvalitetsutvikling i barnevernet. Vi mener derfor at ansatte skal involveres i
tilstandsrapporteringen. Rapporten bør derfor inkludere det som fremkommer i dagens
forskrift om internkontroll etter barnevernloven § 4 d om å sørge for at arbeidstakerne
og oppdragstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
Når det gjelder barn og familiers medvirkning skriver departementet at rapporten bør
inkludere informasjon om hvordan barneverntjenesten arbeider for å ivareta barn og
familiers medvirkning og familienes erfaringer i møte med barneverntjenesten. Vi
mener derimot at formuleringene må forplikte kommunene til å ta i bruk erfaringer fra
barn og foreldre til forbedring av barneverntjenesten.
Departementet skriver at rapporten skal utarbeides med utgangspunkt i informasjon
som er tilgjengelig gjennom eksisterende digitale løsninger og statistikk på kommuneog tjenestenivå. Vi mener derimot at rapporten må ta utgangspunkt i kvalitative
beskrivelser av tjenesten og at dette suppleres med statistikk. Vi mener et slikt
utgangspunkt er viktig for å skape en forståelse for og innsikt i barnevernets arbeid, og
for å nå målet departementet har for rapportering.
Det er viktig at rapporten blir noe annet enn en utskrift av barnevernsstatistikk. Vi har
fått flere tilbakemeldinger om at administrasjon og politikere bruker barnevernsstatistikk
på en måte som gjør at ansatte ikke kjenner seg igjen i beskrivelsen av tjenesten. Slik
en del av barnevernsstatistikken registreres i dag formidler den ikke nødvendigvis et
treffsikkert bilde av situasjonen, eksempelvis når det gjelder den enkelte
saksbehandlers kapasitet. Vi har sett på Bufdirs veileder og mener den er for lite
forpliktende for kommunene, og vi mener komiteen må gi noen tydelige
styringssignaler for rapporteringen.
Barnevernet har mye makt. Å forvalte den makten på en god måte og til det beste for
det enkelte barn er uhyre krevende. Som stortingspolitikere er dere med på å legge
rammene for kommunalt barnevern. Bestemmelsen om tilstandsrapportering er et godt
utgangspunkt for dialog om barnevernet. Vi mener likevel at det er rom for å gjøre den
enda bedre, og vi samarbeider gjerne med dere om dette.

Med vennlig hilsen
Sign.
Mimmi Kvisvik
Forbundsleder

Sign.
Tonje Wejden
Rådgiver

2

