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870 953 852 MVA

FO viser til våre to tidligere innspill datert 9.10 og 18.12. 2020 angående oppnevning
av utvalg for bedre kvalitet og rettsikkerhet i barnevernet, hvor vi blant annet uttrykker
bekymring for et felles utvalg som skal utrede kvalitet og rettsikkerhet både i
barnevernet og institusjonsbarnevernet.
FO registrerer at barne- og familieministeren nå har nedsatt utvalget som skal bidra til
å utvikle barnevernet. Vi er glade for at utvalget har fått brukerrepresentasjon ved at
Landsforeningen for barnevernsbarn deltar. Men vi er svært skuffet over at de ansatte
ikke er representert i utvalget. Det har vært sterke reaksjoner blant våre medlemmer
ansatt i barnevernet over at det ikke er noen som representerer dem i utvalget.
Ansatte er den viktigste ressursen barnevernet har, og vi anbefaler departementet å
supplere utvalget med slik kompetanse, perspektiver og oppdatert praksiserfaring.
Alternativt representant fra våre profesjoner knyttet til forskning/undervisning. Vi ser at
sammensetningen av utvalget preges av deltakere på overordnet nivå og ledererfaring.
Vi ber om begrunnelse for valgt sammensetning av ekspertutvalget.
FO har tidligere spilt inn navn på aktuelle representanter til utvalget både fra praksis og
forskningsfeltet, og vi stiller oss fortsatt gjerne til disposisjon for utvalget.
Dersom vår anmodning om å supplere utvalget med en representant for ansatte/
praksisfeltet ikke blir tatt til følge, ber vi departementet informere om hvordan dialogen
med ansattes representant og praksisfeltet er planlagt ivaretatt.
Erfaring fra praksisfeltet
Et ekspertutvalg som skal vurdere og anbefale tiltak for bedre kvalitet og rettsikkerhet i
barnevernet må ha minst en deltaker med god og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet.
FO har over 5000 medlemmer som jobber i barnevernet og er største fagforening på
barnevernfeltet. Vi mener en reell utredning av rettssikkerhet i barnevernet må
inkludere ansattes erfaringer. FOs medlemmer jobber i kommunalt barnevern og i
offentlige, ideelle og kommersielle barnevernsinstitusjoner og/eller andre tiltak. I tillegg
har vi medlemmer som jobber i ulike funksjoner i Bufetat/Bufdir sentralt og regionalt.

fo.no

Vår representant vil bidra med viktig kunnskap og erfaring om de faktiske
arbeidsforhold, rammebetingelser og arbeidsprosesser i barnevernet. Denne
kompetansen er ikke tilstrekkelig ivaretatt slik utvalget er sammensatt i dag. Ansattes
perspektiver mener vi er helt nødvendig for å sikre gode og treffsikre løsninger.

Med vennlig hilsen

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder

Anine Terland
Seniorrådgiver

2

3

