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Høringsinnspill til representantforslag 84 S om en kvalitetsreform for det kommunale
barnevernet
Vi i Rådet for psykisk helse opplever intensjonen med dette representantforslaget som positiv. Vi
trenger en tydelig styrking av barnevernet. I den anledning ønsker vi å spesielt kommentere noen
av forslagene.
Samhandling
Godt koordinerte tjenester og god samhandling er et helt sentralt virkemiddel for kvalitativt god
og helhetlig behandling. Forslag 3. b) er i denne sammenheng et viktig tiltak. Vi ønsker at forslaget
utvides til å også gjelde barne- og ungdomspsykiatrien; «Formelt, praktisk samarbeid mellom
barnevern, skole, barne- og ungdomspsykiatrien og frivillige aktører i kommunen som arbeider
med tiltak for barn og unge, bør lovfestes.»
Bemanningsnorm
De som jobber i barnevernet kan ha ansvar for opp mot 40 saker hver. Fellesorganisasjonens (FO)
anbefalte norm for bemanning i barnevernet er maksimalt 15 saker per saksbehandler 1 – noe som
viser til et stort gap mellom hva fagfolk i tjenesten etterspør og hva som faktisk er realiteten. Vi
trenger en styrking av barnevernet, og støtter oppfordring til #heierna kampanjen. Barnevernet er
en helt sentral aktør i styrkingen av barn og unges psykiske helse, og er et viktig ledd i en
opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
En av fem i det kommunale barnevernet slutter, mens en av tre slutter i mindre kommuner2 ifølge
nye tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Dette tyder
på lite bærekraftige arbeidsforhold for barnevernsansatte. God bemanning er avgjørende for å sikre
et godt barnevern. Vi ønsker dermed å uttrykke vår støtte til forslag 3. e) i representantforslaget.
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Rådets medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - støtteforening, Bipolarforeningen Norge, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hvite Ørn, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk
helse – LPP, Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Norsk Tourette Forening, Rådgiving om spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelsesforeningen, Voksne for Barn, Kirkens SOS, Kirkens Sosialtjeneste, Norges Røde Kors, Fagforbundet,
Fellesorganisasjonen (FO), Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet,
Universitetet i Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.
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Akuttvedtak
Vi stiller spørsmålstegn ved forslag 2. c). Det fremgår ikke i forslaget eller i reformen som
ligger tilgjengelig på nett hva en second opinion-vurdering faktisk innebærer, og hvem som
skal utføre den. Det er dermed vanskelig å ta stilling til dette forslaget. Likevel ønsker vi å
påpeke at så lenge situasjonen er akutt, så kan det være grunn til at noe må besluttes der og da
uten en second opinion-vurdering.
Akuttvedtak er en enorm belastning og en voldsom opplevelse for det enkelte barn, og vi må
arbeide for å redusere antall akuttvedtak. Vi stiller likevel spørsmålstegn ved om dette forslaget
er hensiktsmessig.

Åpenhet for pressen
Vi ønsker også å stille spørsmålstegn vedrørende forslag 2. e). I forslaget foreligger det ingen
forutsetning om en konkret vurdering eller samtykke rundt deling av saksopplysninger, noe vi
mener er en viktig forutsetning. Selv om hensynet til åpenhet er enormt viktig, er det vel så
viktig å vurdere barnets/ungdommens og foreldrenes hensyn i saken, og dermed forutsette
samtykke for deling av saksopplysninger.
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