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Høringssvar: Høring - Endring i kvalitetsforskriften - Forslag om hjemmel til å gi dispensasjon til kravene i 
kvalitetsforskriften i ekstraordinære situasjoner

Norsk Sykepleierforbund har hatt høringsforslaget til vurdering i organisasjonen. Våre innspill konsentrerer seg om 
barneperspektivet i forslaget.

Det er den økende andelen enslige mindreårige asylsøkere som ligger til grunn for at forslaget fremmes nå, med svært 
kort høringsfrist. Forslaget vil kunne ha konsekvenser i form av lavere bemanning ved barneverninstitusjoner og 
omsorgsentra, flere ansatte uten relevant fagutdanning, fravikelse av kravet til politiattest for ansatte, mulighet for at 
krav til brannsikring fravikes, flere barn må bo på flermannsrom – med andre ord en lavere kvalitet på tilbudet i sin 
helhet og redusert trygghet for det enkelte barn. Avgjørelsen om dispensasjon fra forskriften kan ikke påklages.

Enslige mindreårige på flukt fra hjemlandet, fra krig og konflikt, og frarøvet kontakt med nær familie er en ekstra sårbar 
gruppe barn og unge, med særskilte behov for beskyttelse og omsorg. Barnekonvensjonens Art. 20 (Foreldreløse barn) 
og 22 (Flyktningbarn) omhandler barn på flukt. Artikkel 22 pålegger parten (dvs. staten) å «….gi samme beskyttelse 
som ethvert annet barn som av en eller annen grunn permanent eller midlertidig er berøvet sitt familiemiljø,…». 
Fra 2014 til 2015 kom det 2 176 enslige flyktningbarn til Norge.  61 av disse barna har forsvunnet. Årlig forsvinner det 
mellom 2 og 5 barn under 15 år fra barnevernets omsorgssentre (statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI)[1]. Å flytte 
omsorgsansvaret for barn mellom 15 og 18 år til barnevernet (omsorgssentra) er det tiltaket som vurderes som mest 
effektfullt av de organisasjonene som jobber med denne gruppen. Dette skal sikre at barna får et godt og trygt 
omsorgstilbud hvor de ansatte har barnefaglig kompetanse og vil kunne følge opp barnet på lik linje med 
barnevernsinstitusjoner.

Med dette som forståelsesramme, fremstår det svært betenkelig å skulle fire på kravene til kvalitet i nettopp de 
institusjonene som skal ivareta denne gruppen. Vi er særlig bekymret for at man foreslår lavere bemanning og flere 
ansatte uten relevant fagutdanning. Dette mener vi vil bidra til å forsterke sårbarheten for denne gruppen ungdommer.  
Med det økende antallet enslige flyktningebarn siste del av 2015, er det rimelig å anta at tallene på forsvunne barn kan 
øke om ikke bemanning og kvalitet på bemanning er tilstrekkelig. Vi mener også at senkete kvalitetskrav står i direkte 
motstrid til det arbeidet regjeringen for øvrig har initiert i forhold til å hindre radikalisering og voldelig ekstremisme. 
Regjeringen har i sin nasjonale veileder[2] trukket fram at det er særlig viktig å ha fokus på blant annet å «….forebygge 
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utenforskap og marginalisering, fremme identitet, tilhørighet og trivsel i lokalsamfunnet og bidra til integrering og 
inkludering (innvandrere og øvrige innflyttere til  et lokalsamfunn)». Daglige vedvarende belastninger (som mangel på 
omsorgspersoner/nær familie, arbeidsledighet, usikkerhet, dårlig økonomi, manglende forutsigbarhet) kan utgjøre en 
like stor helserisiko som tidligere traumatiske hendelser. Dette tilsier også behov for økt oppmerksomhet på disse 
barnas psykiske og fysiske helse.

Det er noe uklart hva departementet mener om krav til politiattest og krav til brannsikring. Det sies: «Eksempler på 
tilfeller der forsvarlighetskravet ikke vil være oppfylt er kravet til politiattest i henhold til barnevernloven § 6-10. Et annet 
eksempel på uforsvarlighet er at institusjonslokalene ikke oppfyller krav til brannsikring.» Dette er krav vi mener ikke kan 
fravikes.

NIBR og NTNU Samfunnsforsknings rapport (på oppdrag fra BLD og Justisdept.)[3] gir anbefalinger som vi mener har 
relevans også for barneverninstitusjoner og omsorgssentra, blant annet døgnbemanning, tilgjengelige fagpersoner med 
kompetanse på barn, unge og helse, gratis helsehjelp til barn og unge – uavhengig av status i saken, samarbeid med 
frivillig sektor om aktivitetstilbud og leksehjelp.
 

Samtidig har vi forståelse for at vi står overfor en særdeles krevende situasjon, der det må finnes praktiske løsninger. 
En mulighet vi mener bør vurderes er å benytte annet personell med barne- og ungdomsfaglig kompetanse enn det som 
tradisjonelt bemanner barneverninstitusjoner og omsorgssentra, eks. helsepersonell1 og pedagogisk personale.

Oppsummert:
Norsk Sykepleierforbund mener at krav til bemanning (omfang og kompetanse, krav til politiattest) ikke kan fravikes. 
Flere barn på samme rom kan godtas som en løsning så fremt hensynet til barns individuelle situasjon og behov 
ivaretas på en god måte. Barnets trygghet og helse må være førende for hvordan tilbud tilrettelegges.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Jarle Grumstad
Forbundsleder Ass.fagsjef

Kopi: UNIO
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