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Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å gi høringsinnspill til utredningen. Vårt høringssvar er 
utarbeidet i nært samarbeid med Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF).

Vi vil innledningsvis berømme utvalget for et solid utredningsarbeid. Selv om vi har spørsmål og merknader til deler av 
forslaget, opplever vi at utredningen gjennomgående preges av god kjennskap til og forståelse for både barn, familier, 
barnevernet og samarbeidende instanser sine utfordringer. Vi stiller oss i all hovedsak bak forslagene til endringer 
knyttet til hovedgrepene i forslaget: struktur, begrepsbruk, roller/oppgaver og samarbeid.

Merknader til de enkelte kapitler
Kap.3 Tilpasning av loven til samfunns- og kunnskapsutviklingen – tidsriktighet
3.6.4: Vi støtter utvalgets forslag til §2 om at barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn skal hensyntas i 
vurderingen av barnets beste. Vi er mer spørrende til i hvor stor grad foreldrenes bakgrunn skal tas hensyn til, 
eksempelvis at foreldre skal kunne motsette seg valg av fosterhjem av religiøse eller kulturelle grunner. Av hensyn til 
barnets beste kan det tenkes at nettopp det å slippe foreldrenes religiøse og/eller kulturelle føringer og tvang vil være 
både ønskelig og nødvendig. Vi kan vanskelig se at foreldre som er fratatt omsorgen for egne barn, skal kunne ha en 
form for vetorett hva gjelder hvilke fosterhjem barnet skal plasseres i.

Kap.4 Lovstruktur, språklig og teknisk forenkling
Vi opplever lovstrukturen som ryddig og logisk oppbygd. Sett opp mot tilsvarende lover, eks. helse- og 
omsorgstjenesteloven, og som en tydeliggjøring av barnevernets ansvar kunne det vært hensiktsmessig å løfte Kap. 13 
Ansvar, organisering og finansiering fram som kapittel 2. Imidlertid ser vi at den foreslåtte strukturen gir en mer 
umiddelbar oversikt over barnevernets arbeid, og slik kan fremstå mer bruker- og leservennlig.

I hovedsak støtter vi de foreslåtte språklige endringene. Vi ser at det veksler mellom bruk av 
barneverntjenester/barnevernstjenester og barnevernlov/barnevernslov (eks. 4.4.2). Her bør det vel gjøres et 
gjennomgående valg av form.
4.4.4: Det foreslås å bytte begrepet «alvorlige atferdsvansker» som inngrepsvilkår i §20 til «…fordi barnet utsetter sin 
helse eller utvikling for alvorlig fare». Vi ser rasjonalet bak en slik endring, og støtter Barnevernproffenes ønske om å ta 
ut atferdsbegrepet. Vi har i høringssvar til Barnevernloven 2012, uttalt: Når det gjelder begrepet "barn med alvorlige 
atferdsvansker" opplever vi at det legger alt «ansvar» på barnet, som oftest er en symptombærer for voksnes uheldige 
eller skadelige adferd. Det bør endres til et begrep som tydeligere beskriver barnet som symptombærer.
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Vi opplever imidlertid at den foreslåtte formuleringen i enda større grad legger «ansvaret» for inngrepet på barnet. Slik vi 
tolker formuleringen, er det nettopp barnets atferd eller handlinger – det at barnet utsetter helsen eller utviklingen for 
fare – som defineres som årsaken til inngrepet. Det tar da ikke hensyn til at den farefulle atferden/handlingene – og 
dermed også inngrepet - har en bakenforliggende årsak, som oftest skyldes mangelfull eller manglende omsorg fra 
voksne.

Kap.5. Regulering av grunnleggende rettigheter og prinsipper
5.4: Vi støtter utvalgets forslag til styrking av barnets rett til medvirkning. Forslagene harmonerer godt med foreslåtte 
endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (Høring, ref. 16/5600-, HOD), som vi også har støttet. Det er et viktig 
poeng at både barnelov, barnevernlov og pasient- og brukerrettighetslov harmoniseres.
5.5.1.4: Vi er spørrende til utvalgets anbefaling om at det ikke skal oppstilles krav til kompetanse eller bemanning. Med 
bakgrunn i beskrivelsene av kompetanseutfordringene i barnevernet og at lovforslaget innebærer en tydeliggjøring av 
oppgaver – der de alvorligste, tiltakskrevende sakene skal prioriteres – fremstår det underlig at ikke krav til kompetanse 
skal tydeliggjøres. Barnevernet skal drive kunnskapsbasert, da kreves det ansatte med tilstrekkelig og riktig 
kompetanse. Et lovkrav alene vil ikke kunne sikre dette, men vil kunne være et viktig insentiv for å gjøre noe med 
utdanningen, og oppbygging av et mer kompetent og tverrfaglig barnevern.

Kap.6. Barnevernsloven som en rettighetslov for barn
Vi støtter utvalgets forslag om å gi barn en individuell rett til barneverntjenester. Vi vil peke på hva LaH NSF uttalte i 
høring til NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt: «En slik endring vil kunne ivareta barnets behov på en bedre måte enn 
i dag, men vil ha liten praktisk effekt hvis det ikke følger nødvendige ressurser med til kommunene.»

Kap.7. Ansvar for trygt oppvekstmiljø, omsorg og beskyttelse
Vi støtter de overordnete grepene som foreslås, blant annet i form av å tydeliggjøre tjenestens kjerneoppgaver, innføre 
en plikt for kommunen til å sørge for at kommunens tjenestetilbud rettet mot alle barn og familier er samordnet, at 
kommunen når det er nødvendig også skal samordne det kommunale tjenestetilbudet rettet mot et bestemt barn, og å 
innføre en plikt for kommunen til å ha en plan for kommunens forebyggende arbeid rettet mot alle barn og unge. Vi er 
glade for at Familiens Hus-modellen er trukket særlig fram som et eksempel på samordning av tjenester.

Det fremstår tidvis uklart og noe motstridende hva som faktisk menes om forebygging og hvem den skal rettes inn mot, 
eksempelvis:
7.5.1.1: (side 88): For å tydeliggjøre henholdsvis kommunens og barnevernstjenestens ansvar for forebygging, mener 
utvalget at begrepet forebygging i barnevernsloven bør avgrenses til arbeid som gjelder alle barn og arbeid rettet mot 
grupper av barn med kjent eller forhøyet risiko.
7.5.1.5: På side 92 anbefaler utvalget «….at barnevernstjenesten ikke bør ha plikt etter barnevernsloven til å delta i det 
forebyggende arbeidet rettet mot alle barn i kommunen».

Et eksempel på forebyggende arbeid for alle barn er å ha barnevernet til stede som en del av det daglige teamet på 
skoler. Vi er enige i at dette ikke skal være blant hovedoppgavene til barnevernet. Vi ser at barnevernsansatte noen 
steder erstatter fagpersoner som lovpålagt skal være i skolehelsetjenesten. Slike løsninger styrker verken barnets rett til 
forebyggende og helsefremmende helsetjenester eller barneverntjenester. En annen tilnærming kan være at 
barnevernet bidrar til å skolere ansatte i samarbeidende tjenester, slik at de kan være «ambassadører» for barnevernet, 
framsnakke de tjenestene barnevernet kan tilby osv. Dette gjøres i dag også, men kan gjøres enda bedre.

Å bidra til å styrke omfanget av og kvaliteten på meldinger til barnevernet fra samarbeidende tjenester, kan også være 
et forebyggende arbeid det er verdt å bruke ressurser på. Prosjektet «Bare bekymring1» i Bergen – et samarbeid 
mellom helsestasjonstjenesten, barneverntjenesten og høyskolen -har vist til gode resultat i så måte: Mens antall 
bekymringsmeldinger på landsbasis har økt med 37 % fra 2008 til 2014 (Bufdir.no) har de økt med 650 % i Årstad 
bydel. Informasjonen som er nedtegnet i meldingene er i større grad nødvendig og relevant. Man har også gode 
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erfaringer med oppstartsmøter mellom helsestasjon, barneverntjenesten og familien i forkant eller etterkant av en 
melding.

I 7.5.1.2 og 7.5.1.3 foreslås at kommunen skal ha plikt til å samordne hjelpetilbudet rettet mot alle barn og familier, og til 
å utarbeide en plan for kommunens arbeid med forebygging. Samtidig skal altså barnevernet ikke ha en plikt til å delta i 
den forebyggende virksomheten i kommunen (jfr. 7.5.1.5.) og plikten til å delta i samfunnsplanleggingen foreslås ikke 
videreført (Jfr. 7.5.2.2.). Vi støtter forslaget om å tydeliggjøre kommunens versus barnevernets plikter.  Ut fra det 
ovenstående blir det imidlertid noe merkelig, og lite tilgjengelig for aktuelle tjenester og befolkningen om bestemmelsen 
kun skal omtales i barnevernloven. Kommunens plikter  for samordning av hjelpetilbud og plan for forebygging må 
derfor etter vår mening gjenfinnes i annet relevant lovverk, og lovverkene må harmoniseres.

7.5.2.: Det foreslås å lovfeste kriterier for hvilke barn barnevernet skal ha ansvar for. Vi støtter dette, men vil peke på 
noen forutsetninger og forslag for at dette skal lykkes. Eksempelvis trekkes fram familier med dårlig økonomi, men der 
omsorgen for barnet ivaretas godt nok. Her vil NAV være en riktigere instans for hjelp til familien. Det forutsetter at øvrig 
hjelpeapparat som eks. helsestasjon har en langt enklere «tilgang» til NAV enn hva som er tilfelle de fleste steder i dag. 
Noen familier har et kortvarig behov for intensivert hjelp og støtte i form av eks. veiledning, avlastning, enklere tiltak. Det 
bør i oppfølgingen av NOU’en vurderes om og hva av dette helsestasjonen kan rå over. 

7.5.2.2: Det sies at «Hvis et barn har behov for langvarige og koordinerte tiltak, skal barnevernstjenesten utarbeide en 
individuell plan for å gi barnet et helhetlig tilbud, jf. barnevernloven § 3-2 a». Vi antar dette kun gjelder barn som 
barnevernet har ansvar for/opprettet sak på, men det fremgår ikke av formuleringen. For barn med behov for langvarige 
og koordinerte tiltak, men som ikke er inne i barnevern, vil det være andre tjenester som har ansvar for utarbeidelse av 
IP. En tydeliggjøring er derfor ønskelig.

Kap.8. Særlig om samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern

Vi støtter forslaget om forpliktende samarbeid og lovpålagte samarbeidsavtaler mellom barnevern og psykisk helsevern. 
I tilfeller der barn er pårørende av psykisk syke foreldre og omsorgssituasjonen er bekymringsfull, er samarbeidet 
mellom blant annet barnevern og psykisk helsevern særlig viktig. Vi ser for ofte eksempler på barn som blir feilaktig 
diagnostisert, eksempelvis med ADHD, der det viser seg at det er omsorgssituasjonen som er bakgrunn og utløsende 
faktor for barnets symptomer og atferd. Tilsvarende feiltolking kan også forekomme motsatt vei. Den helsemessige 
kartleggingen av barn og unge er viktig i en helhetlig vurdering av barnets situasjon, og må omhandle så vel psykisk 
som fysisk helse. Det krever strukturert samarbeid også med andre deler av helsetjenesten enn psykisk helsevern.

Oppdragsdokumentet for 2017 til helseforetakene2 beskriver at de «…skal utarbeide samarbeidsavtaler som omfatter 
kommunale helsetjenester, kommunalt og statlig barnevern og psykisk helsevern for barn og unge som sikrer god og 
lett tilgjengelig helsehjelp til barn og unge i barnevernsinstitusjoner, poliklinisk og ambulant, samt veiledning til ansatte i 
institusjonene. Helsedirektoratet og BUFdir skal utarbeide nasjonale føringer for innhold i avtalene». Videre stilles krav 
om etablering av barnevernansvarlig i BUP, og det skal forberedes en hjemmesykehusmodell for barn og unge med 
særlig store psykiske hjelpebehov i særlige barneverninstitusjoner. Dette er slik vi ser det viktige grep for å styrke og 
forplikte samarbeidet rundt de særlig sårbare barna og ungdommene i barnevernet.

Utvalget foreslår å utrede en «barnevernhelsereform», som skal omhandle samarbeidet mellom BUP og barnevernet. Vi 
erkjenner at samarbeidet mellom disse instansene er viktig og særlig krevende. Jfr. det vi har skrevet over, har vi en 
bekymring for at en så vidt snever innfallsvinkel til «barnevernhelse» ikke vil ivareta nødvendige helseaspekt for barn i 
barnevernet. Disse barna har krav på og behov for de samme helsetjenestene som andre barn, noen også i enda større 
omfang og bredde. Dette er barn som gjerne også kan ha fysiske helseplager, eksempelvis knyttet til kosthold, 
tannhelse, fysisk aktivitet osv. En «barnevernhelsereform» som utelukkende omhandler den psykiske helsen vil bare 
delvis kunne svare opp behovene for en helhetlig tilnærming til barnets utfordringer og hjelpebehov. Vi er også 
skeptiske til å etablere et eget begrep for «barnevernhelse», som kan bidra til å videreføre/forsterke en båstenkning vi 
ønsker å komme bort fra.
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Kap.9. Melding til barnevernstjenesten og barnevernstjenestens undersøkelser – krav til dokumentasjon
Utvalget foreslår at det innføres krav til begrunnelse hvis meldinger henlegges. Denne begrunnelsen bør kobles opp 
mot kravet om tilbakemelding om henleggelse til melder, for eksempel helsesøster. Begrunnelsen bør inneholde en 
avklaring/plan for videre oppfølging/støtte  i kommunen. Mange saker som ikke er alvorlige nok til at tiltak opprettes har 
likevel en karakter som gjør at barnet og familien bør få tett oppfølging. I rapporten fra «Bare bekymring», sies: «Det er 
av stor betydning for oppfølging av barnet at helsesøster får vite om det blir tiltak, og i så fall hvilke tiltak som 
igangsettes i regi av barneverntjenesten. Det vil få konsekvenser for tilbudet familien får på helsestasjonen.» Videre: «I 
prosjektet er det diskutert behovet for at barn som har fått avsluttet sak utan tiltak etter å ha blitt meldt til 
barneverntjenesten, bør få utvidet tilbod på helsestasjonen, for eksempel i form av en målrettet ekstrakonsultasjon 
innen 3 måneder etter henleggelsen.»

9.5.3. Krav til dokumentasjon – plikt til å føre journal
Vi støtter utvalgets forslag om plikt til å føre journal på hvert barn. Vi er imidlertid spørrende til begrepsbruken, der det 
blant annet beskrives at «…journalen skal primært være et arbeidsdokument for barneverntjenesten». Det sies at «…at 
alle sentrale opplysninger og vurderinger som gjelder viktige avgjørelser i barnets liv skal nedtegnes i journalen.» 
Videre: «Journalen bør også inneholde opplysninger om hva barnevernstjenesten har gjort og begrunnelsen for dette, 
se § 81 andre ledd bokstav c. Det bør også være dokumentasjonsplikt for evaluering av tiltak, samt saksrelevante 
drøftinger.» Derimot skal ikke såkalte «løpenotater» inngå i journalen. Dette er i motsetning til journal i eks. 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten der «Alle løpende nedtegnelser som omhandler en konkret bruker, skal 
oppbevares i journalen. Dette gjelder også nedtegnelser som helsepersonell har ansett som «interne arbeidsnotater» 
og som i praksis senere har blitt makulert»3. Her foreslås altså ulike standarder for tjenester som brukes av de samme 
barna/familiene. I Kap.16 belyses innsynsrett i journal, og at innsyn kan nektes ved risiko for skade eller fare for barnet 
eller andre personer. Vi mener det er behov for å se nærmere på barnets partsrettigheter i denne sammenhengen, og 
muligheter for i gitte tilfeller å nekte foreldre innsyn i deler av/hele journalen.

Samlet opplever vi at utvalgets forslag stiller opp en annen standard for «journal» enn det som tradisjonelt forbindes 
med journal i eks. helsevesenet. Det kan bidra til uklarheter og forvirring, både blant brukere av de ulike tjenestene og 
blant samarbeidspartnere.  Journalforskriften4 stiller klare krav til innhold i journal, arbeidsdokumenter er en del av 
journalen inntil nødvendig informasjon er nedtegnet på forsvarlig måte, og innsynet er i utgangspunktet uten 
reservasjon. Begrensning av retten til innsyn reguleres i pasient- og brukerrettighetsloven. Vi mener at disse 
elementene tilsier behov for enten en tydeliggjøring i selve loven, eller en utdypning i tilhørende forskrift.

Kap.10. Informasjonsutveksling mellom barneverntjenesten og andre tjenester og personer
10.4.2.4: NSF har i tidligere høringer5 pekt på at lovverket i utgangspunktet ikke er et hinder for utveksling av 
informasjon mellom tjenester: «Vi mener dagens lov- og regelverk i all hovedsak er godt nok. Det hjelper lite om 
lovverket tydeliggjøres og samordnes hvis ikke de som jobber med barn og unge kjenner lovverket, er trygge på 
anvendelsen av det og har gode rutiner for hvordan gå fram i saker om vold og overgrep». Vi har også uttrykt bekymring 
for hva en uthuling av taushetsplikten kan gjøre med tilliten til helsevesenet. Utvalget foreslår å endre 
Helsepersonellovens (HPL) § 25 slik at helsepersonell kan dele opplysninger med barneverntjenesten etter 
bestemmelsen i paragrafen. Vi mener dagens § 33 i HPL ivaretar dette forholdet allerede: Uten hinder av taushetsplikt 
etter § 21 skal helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-
11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende og alvorlige atferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24. En 
endring i ordlyden i denne paragrafen slik at opplysningsplikt ikke begrenses til alvorlig omsorgssvikt, men omsorgssvikt 
ville innebære en styrking.
Paragraf 22 åpner også for deling av informasjon med barneverntjenesten – forutsatt samtykke slik det også forutsettes 
i paragraf 25:Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for den opplysningene direkte 
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gjelder, eller for andre i den utstrekning den som har krav på taushet samtykker.

Samarbeid med barnevernstjenesten oppfattes til tider utfordrende. Noe som i særlig grad kan bedre dette, er at 
muligheten for å innhente samtykke fra den opplysningene gjelder benyttes oftere fra barnevernets side. Kan dette 
tydeliggjøres på noe vis?

Kap.11. Tiltakene i barneverntjenesten
11.7 Vedtak om samtykke til helsehjelp og spesialopplæring mv.
Vi støtter utvalgets forslag om å innføre de samme vilkårene for inngrep i foreldreansvaret etter barnevernsloven for de 
tilfellene hvor ingen av foreldre med foreldreansvar samtykker til helt nødvendige helsetjenester, som når kun en av 
foreldrene samtykker. Vi vil her vise til NSFs høringssvar til Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og 
brukarrettslova6.
Der foreslås det blant annet at barn mellom 12-16 år også selv kan samtykke til helsehjelp der det er til barnets beste at 
foreldre/foresatte ikke informeres, og at barn har rett på informasjon, få danne seg egne synspunkt og få sjanse til å si 
sin mening i helsespørsmål senest fra barnet fyller 7 år.

Det fremstår noe uklart hva som ligger i kravet om at helsehjelpen er nødvendig for at barnet ikke skal ta skade. Pasient- 
og brukerrettighetslovens § 6-1.Barns rett til helsekontroll, sier:
Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder 
seg, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. Her 
defineres helsekontroller på helsestasjon og i skolehelsetjenesten/hos fastlege som nødvendig helsehjelp, mens slik vi 
leser NOU’en oppstilles det strengere og snevrere krav. Vi vet at særlig volds- og overgrepsutsatte barn kan glippe for 
helsevesenet i og med at foreldre ikke har en dokumentasjonsplikt for gjennomførte helsekontroller av barnet (Jfr. 
medieoppslag januar-17).  Det er derfor slik vi ser det, behov for en tydeliggjøring og harmonisering av aktuelt lovverk 
på dette området.

11.12.4: Vi viser til våre kommentarer til 4.4.4. 

Kap.13. Kontakt og samvær
13.7.2.3: Vi er spørrende til at utvalget ikke foreslår å lovfeste at det ikke skal være kontakt der barn over 12 år 
motsetter seg kontakt, slik det er i finsk barnevernlovgivningen. En slik lovfesting mener vi ville bidra til å styrke barnets 
rett til medvirkning, også på barnevernområdet.

Kap.16. Partsrettigheter og ordninger som sikrer barns prosessuelle rettigheter
16.7: Det foreslås å samle talsperson, trygghetsperson og tilsynsfører i en og samme funksjon, under betegnelsen 
trygghetsperson. Vi forstår behovet for å samordne og forenkle ordningene, ikke minst av hensyn til barnet. Vi er 
imidlertid usikre på om dagens tre ulike funksjoner lar seg slå sammen, og på konsekvensene av det. 
Talspersonfunksjonen er relativt tidsbegrenset, og består gjerne i en eller noen få samtaler med barnet forut for 
presentasjon i fylkesnemnda. Talspersonen oppnevnes av fylkesnemnda, er en nøytral person, gjerne med barnefaglig 
kompetanse. En tillitsperson vil gjerne følge barnet gjennom et lengre forløp av saken, og velges av barnet – noe som 
betyr at det kan være en nær slektning, venn av familien som gjerne har synspunkt på, og en form for partsinteresse i 
saken. Tilsynsfører oppnevnes av kommunen, og har sin funksjon etter omsorgsovertakelse. Vi er usikre på hvor 
attraktivt det vil være å inneha en slik kombinert funksjon som utvalget foreslår, og om det vil ivareta barnets interesser 
på en god nok måte. I Bergen prøves det fra januar-17 ut en ordning der helsesøstre kan søke på delstillinger som 
tilsynsførere. Hvor attraktivt dette vil være, er for tidlig å si. Det bør i evalueringen nøye vurderes hvordan det å inneha 
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en definert kontrollfunksjon for barnevernet vil la seg kombinere med å representere et frivillig tilbud som helsestasjonen 
er, og hvordan dette vil oppleves av familiene. Vi ser at dette kan gi noen krevende grenseoppganger.

Vi er kritiske til at det ikke skal stilles krav om barnefaglig kompetanse, særlig med tanke på oppgavene som dagens 
talsperson og tilsynsfører utøver. Her vil vi gjenta det vi uttalte i høringssvar til revidering av forskrift av 22. desember 
1993 nr. 1430  Om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda (2011):
«Man skal styrke barnets rettigheter, men kompetanse hos den som skal tale barnets sak vurderes ikke som vesentlig – 
utover det å kunne snakke med barn på ulike aldre.
Ut fra vår erfaring som talspersoner, er gjentatt erfaring i denne spesielle rollen en klar styrke. Vi vil også hevde at det 
kreves både en god barne- og ungdomsfaglig kompetanse, god relasjonskompetanse og gode 
kommunikasjonsferdigheter i tillegg til systemforståelse hos den som skal ivareta talspersonfunksjonen. Personlig 
egnethet er også sentralt».

Kap.18. Økonomiske og administrative konsekvenser
Samordningsplikten som foreslås for kommunen vil innebære langt mer enn rent administrativt merarbeid. Skal 
samordning skje i praksis vil det også påløpe kostnader.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By                       Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder                      Fagsjef

Kopi:
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