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FOs innspill på høring om regulering av bruk av sakkyndige i 
barnevernssaker 
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 30.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. 

FO støtter kompetansekravet til sakkyndige som er foreslått i høringen om kompetanse 
i barnevernet. Vi støtter også en bestemmelse med forskriftshjemmel som gjør at 
departementet kan gi bestemmelser om sakkyndigarbeid.  
 
I tillegg til lovfesting av et kompetansekrav på masternivå anbefaler vi at det i 
forskriftshjemmelen stadfestes at den sakkyndige skal ha relevant kompetanse i tråd 
med mandatet og oppdraget denne skal utføre.   
 
Vi mener også at sakkyndigkompetansen må kvalitetssikres. FO anbefaler derfor at for 
å kunne være sakkyndig psykolog i barnevernet må man være psykologspesialister 
som i tillegg har fullført Psykologforeningens barnefaglige sakkyndige utdanning, og på 
den måten er oppført på nasjonal liste for sakkyndige. De må også være spesialisert 
på tema de skal utrede. I tillegg mener vi at barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere som er godkjent med relevant klinisk spesialist må kunne brukes som 
sakkyndig i henhold til sin spesialisering når de på samme måte som 
psykologspesialistene har fullført Psykologforeningens barnefaglige sakkyndige 
utdanning, jf. opptakskriterium 31.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Sign.               Sign. 
Mimmi Kvisvik Tonje Wejden 
Forbundsleder Rådgiver 

 

 
1 3. Søkere som ikke har spesialistutdanning/utdanning som nevnt under punktene 1 og 2 kan unntaksvis 
tas opp til opplæringsprogrammet etter en individuell vurdering. Et minstekrav er at søkeren etter avsluttet 
relevant hovedfag kan dokumentere minst tre års veiledet praksis i en hovedstilling som innebærer variert 
og direkte klientarbeid med barn og deres familier og som også innebærer erfaring fra tverrfaglig 
samarbeid. https://www.psykologforeningen.no/medlem/kurs-og-utdanning/andre-
utdanningsprogram/utdanning-av-barnefaglig-sakkyndige  
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