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Innspill til representantforslag om å innføre autorisasjonsordning for 
barnevernspedagoger og sosionomer 

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for nærmere 29 000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

 
FO mener det er behov for en autorisasjon for barnevernspedagoger og 
sosionomer som arbeider i barnevernet, og støtter arbeidet som nå pågår i 
Bufdir for å utrede nettopp autorisasjon i barnevernet. FO ønsker primært en 
profesjonsautorisasjon for alle barnevernspedagoger og sosionomer, ikke bare 
for ansatte i barnevernet.  
 
Yrkesutøverne innen helse- og velferdstjenestene må ha samme standarder for 
arbeid. En autorisasjonsordning for barnevernsansatte må derfor ikke skille seg 
fra autorisasjon etter helsepersonelloven. Det er ikke bare i barnevernet 
barnevernspedagoger og sosionomer møter sårbare barn og unge. Familievern, 
BUP, NAV og andre velferds- og helsetjenester er sentrale arbeidsplasser for 
disse profesjonene. Barn og unge som benytter disse tjenesten har et like stort 
behov for at barnevernspedagoger og sosionomer er skikket som barn og unge 
i barnevernet. 
 
FO mener at å gi barnevernspedagoger og sosionomer autorisasjon vil være en 
naturlig følge av at definisjonen av helse som ligger til grunn for 
helsepersonelloven. Primært ønsker FO en generell autorisasjon for 
barnevernspedagoger og sosionomer som hjemles i en helse- og 
sosialpersonellov.  
 
Fordeler 

• Byråkratisk enkel gjennomførbar 

• Billigste løsning 

• Kvalitetssikrer profesjonene uavhengig av felt 

• Tydelige forventninger til kompetanse og videreutvikling av kompetanse 

• Enklere for fagdirektorat å stille krav til arbeidsgiver om å legge til rette 
for faglig videreutvikling for ansatte 

• Enklere for ansatt å stille krav om mulighet for faglig videreutvikling 

• Enklere for arbeidsgiver å stille krav til ansatte og følge opp 

• Autorisasjon på linje med helsepersonell 
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• Vernepleieres og psykologers autorisasjon knyttes tydeligere til arbeid i 
for eksempel barnevernet 

 
FO mener en profesjonsautorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer 
som bygger på den som for eksempel vernepleiere og sykepleiere har med 
bakgrunn i helsepersonelloven er en god løsning. Hovedformålet med 
autorisasjonsordningen er å ivareta pasienters sikkerhet. Ordningen skal sikre 
at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt 
yrkesrolle. Det skal også være en sikkerhet for at helsepersonell med en 
bestemt tittel har en bestemt type kompetanse.  
 
På samme måte må målet med autorisasjon for barnevernspedagoger og 
sosionomer må være å sikre at de ansatte i helse- og velferdstjenester har 
utdanningen som kreves, og at man kan miste autorisasjonen dersom man ikke 
utfører arbeidsoppgavene på forsvarlig måte. FO mener at det er Helsetilsynet 
som må få ansvaret for å forvalte autorisasjonsordningen. 
 
Konsekvenser 
De konkrete konsekvensene en autorisasjon vil ha for barnevernspedagoger og 
sosionomer er ikke hovedpoenget, men viktigere er hvilke konsekvenser det vil 
få for brukerne av tjenestene til barnevernspedagoger og sosionomer. 
Autorisasjon vil være med å sikre at pasientens/brukerens/klientens sikkerhet 
og kvalitet i tjenestene som gis. I og med at man kan miste autorisasjonen 
dersom man ikke utfører arbeidsoppgavene på forsvarlig måte, så vil det gi 
større legitimitet, og sikrer at klienter/pasienter er trygge i møte med tjenestene. 
 
Innenfor kommune- og spesialisthelsetjenestene vil autorisasjonsordningen ha 
konkret innvirkning på arbeidshverdagen når for eksempel 
barnevernspedagoger og sosionomer ikke får tilgang til samme informasjon 
som autorisert personell, med tanke på innsynsrettigheter journaler og adgang 
til saksbehandlingssystem. Her eksisterer det ulike praksiser, og en 
autorisasjonsordning vil tydeliggjøre hvem som har innsyn og ikke.  
  
For ytterligere begrunnelse viser vi til Helsetilsynets anbefaling om å innføre 
autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer: 
https://www.helsetilsynet.no/historisk-arkiv/brev-og-horingsuttalelser/brev-
hoeringsuttalelser-2008/Autorisasjon-barnevernpedagoger-sosionomer/ 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Andreas Pedersen Kikvik 
Rådgiver 
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