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BT har igjen satt i gang en viktig debatt om norsk barnevernpolitikk. Med bakgrunn fra eget arbeid i sektoren, 
foreslår jeg 10 punkt for et bedre barnevern i Norge.

Gi barnet rett til vern

Styrk det kommunale barnever-
net! Det er førstelinjetjenesten 
som først møter de barn, unge 
og familier som trenger barne-
vernets bistand.

Hit kommer bekymrings-
meldingene, og herfra er det er 
mulig å komme tidlig inn i sake-
ne, sørge for adekvate hjelpetil-
tak i hjemmet og kunne oppnå 
at det ikke blir nødvendig med 
plasseringer i fosterhjem eller 
institusjoner.

Barneombudet har slått alarm 
om at mange kommuner man-
gler tilstrekkelig med fagfolk 
til å kunne ha en forsvarlig bar-
nevernomsorg. Stortinget må 
bevilge øremerkede midler til 
nye stillinger. Generelle overfø-
ringer med gode ønsker om hvor-
dan midlene bør brukes forsvin-
ner erfaringsvis i det kommunale 
utgiftssluk.

Gi barn rettigheter
Barnevernloven må bli en rettig-
hetslov! Barnevernet har plikt til 
å hjelpe, men det enkelte barn 
har ingen rett til denne bistand, 
i motsetning til de rettigheter 
som følger av andre velferdslo-
ver innen helse- opplæring- og 
sosialsektoren.

Barnevernets praksis er rik på 
saker hvor foreldre ikke vil ha 
noe med barnevernet å gjøre, 
til tross for at barnet trenger 
bistand.

Ikke minst gjelder dette barn 
som i hjemmet utsettes for eller 
opplever vold, og hvor det fore-
kommer mye rusmisbruk. Ved 
å gi barn en selvstendig retts-
posisjon, vil barnevernet lettere 
kunne gi nødvendig hjelp i hjem-
met uten foreldrenes samtykke. I 
dag er alternativet at intet skjer 
eller at det, når barnet har lidd 
lenge, reises tvangssak. 

Å gjøre loven til en rettighets-
lov vil kunne bidra til å øke bar-
nets status som individ og kan-
skje få positive følger også på 
andre felter, som for eksempel 
føre til høyere straffer for vold 
mot barn. 

Et synligere barnevern
Barnevernet må bli mer synlig! 
Generelt sett lider barnevernet 
under et negativt omdømme. 
Fortsatt oppfatter mange barne-
vernet mer som en 
trussel enn som 
en hjelper. Barne-
vernet må syste-
matisk presentere 
seg i barnehager 
og på skolene. Det 
må ufarliggjøre 
sin eksistens og 
fremstå som den 
støttespiller det 
skal være. Å søke bistand eller 
råd hos barnevernet må bli like 
sosialt akseptabelt som å nyttig-
gjøre seg andre av velferdsstatens 
tjenester. 

Videre må barnevernet må gi 
relevante tilbakemeldinger på 

mottatte bekymringsmeldinger 
slik at melderne ser at de blir tatt 
på alvor og at det nytter å bry seg.
Bedre samordning

Samordning av tjenestetilbu-
det til utsatte barn og unge må 
bedres! Helsetilsynets landsom-
fattende tilsyn i vår (Rapport 
5/2009) med kommunale helse, 
sosial – og barneverntjenester til 
utsatte barn og unge, avdekket 
store mangler i samordning og 
samhandling mellom de aktuelle 
tjenestene i urovekkende mange 
av kommunene.

Det regjeringsoppnevnte 
Flatø–utvalgets utredning om 
bedre samordning av slike tjenes-
ter blir snart fremlagt og kom-
mer nok med nyttige forslag.

Men uavhengig av utvalg og 
utredninger, må dette være en 
test på kommunal eksistensbe-
rettigelse. Klarer ikke kommune-
ne å få til samhandling mellom 
egne tjenester, har de et stort 
styringsproblem.   

Gap mellom liv og lære
Kommunene må etterleve bar-
nekonvensjonen! FNs barnekon-
vensjon fylte 20 år i går. Den har 
siden 2003 vært en del av norsk 
rett, og konvensjonens bestem-
melser går foran annen norsk 
lovgivning ved eventuell mot-
strid.

Et blikk rundt i landets kom-
muner viser et gap mellom liv 
og lære. Barns rett til beskyttelse 
mot overgrep og omsorgssvikt, 
retten til et utviklingsfremmen-
de oppvekstmiljø og unge asylsø-
keres rett til ikke å bli diskrimi-
nert, brytes i mange kommuner. 
Det er underlig at ikke en organi-
sasjon som KS har satt barnekon-
vensjonen på dagsordenen.

I glansen av 20-årsmarkerin-
gen byr det seg nå en gyllen 
anledning til å rette opp unnla-
telsessyndene. Herved tas til orde 
for en kommunalpolitisk dugnad 
for å etterleve barnekonvensjo-
nen, gjerne i regi av KS.

Ta dem med på råd
Barn og unge må tas med på råd! 
Barns rett til å bli hørt og del-
ta står sentralt og blir i økende 
grad fulgt opp. Kravet til barns 
deltakelse er ekstra viktig i bar-
nevernsaker, hvor voksne tradi-
sjonelt      avgjør uten deltakelse 
fra de berørte barn.

Alle kommuner må sikre at 
barna det gjelder får tidlig infor-
masjon om hva saken innebærer, 
hvilke alternativer som foreligger 

og bli fortløpende 
trukket med i pro-
sessen. Familieråd 
må alltid prøves 
så sant det er 
mulig.

Oppvekstpoli-
tikken må opp-
prioriteres! Dette 
er et gammelt 
tema, men dess-

verre stadig like aktuelt. Om 
kommunepolitikerne endelig 
omsatte fagre ord til handling og 
iverksatte en       helhetlig opp-
vekstpolitikk, ville det, foruten 
egenverdien, også føre til mer       
forebyggende effekt, og mindre 

behov for barnevernets bistand. 
Adopsjon må brukes mer! 

Mange barn i fosterhjem lider 
under uforutsigbarhet fordi de 
biologiske foreldre relativt hyp-
pig kan fremme sak om tilbake-
føring. Det skal mye til at barn 
som        fungerer godt i et fos-
terhjem blir tilbakeført til hjem 
som mest forbindes med        trau-
matiske erfaringer.        

Det biologiske prinsipp står 
imidlertid sterkt, enhver plasse-
ring utenfor        hjemmet anses 
i prinsippet som midlertidig. Av 
hensyn til nettopp barnets beste 
bør        adgangen til å fremme 
tilbakeføringssaker begrenses, 
og det bør bli mer vanlig, som i        
en rekke andre land, at adopsjon 
anvendes raskere.

Barnefattigdom må bekjem-
pes! Både absolutt og relativ bar-
nefattigdom er i strid med bar-
nekonvensjonen, og gir grobunn 
for mange triste barneskjebner.

Et viktig kommunalt bidrag på 
dette felt er å holde et anstendig 
nivå på sosialhjelpsatsene. Sat-
sene er svært ulike landet rundt, 
hvilket FNs barnekomité har 
uttrykt bekymring over.

Stortinget må vedta en forsvar-
lig minstesats som forplikter alle 

kommuner. Kommunalt selv-
styre kan eventuelt komme til 
uttrykk ved å øke minstesatsen.

Løse omdømmeproblemet
Bufetat og kommunalt barne-
vern må samhandle! Det dårlige 
forholdet mellom statlig (Bufe-
tat) og kommunalt barnevern er 
blitt en gjenganger i norsk bar-
neverndebatt. En fersk Fafo-rap-
port avdekket stor frustrasjon 
blant kommunalt barnevernper-
sonell over dårlig samarbeid med 
Bufetat.

Men det fi nnes også andre 
undersøkelser som viser eksem-
pler på det motsatte. Uansett 
demonstreres her et omdømme-
problem, som må løses. Det er 
neppe noen løsning bare å gjøre 
Bufetat til syndebukk.

Et styrket kommunalt barne-
vern vil hjelpe mye. I tillegg må 
fagdepartementet presisere enda 
tydeligere enn hva man hittil har 
maktet hvilken rolle Bufetat skal 
spille og hvordan arbeidsforde-
lingen mellom førstelinjen og 
andrelinjen i barnevernet opti-
malt skal fungere til beste for 
de brukere som begge tjenesters 
eksistensberettigelse hviler på. 
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(fylkesnemndsleder, tidl. 
regiondirektør i Bufetat Vest)
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❚ fakta
barnevern

■ Norge bruker over 10 milli-
arder kroner på barnevern

■ Mer enn 40.000 barn er 
på en eller annen form for 
tiltak.

■ Barnevernstjenestene i 
Bergen mottok 1478 be-
kymringsmeldinger i 2007. 
2183 barn var på tiltak i 
løpet av året.


