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enn i dag klarerå redusere risikoen for at barn utvikler alvorlige vansker

og et stort hjelpebehov.

Utvalget bør etter vårt syn ta utgangspunkt i de grunnleggende

premissene for rettssikkerhet i barnevernet og hva som må ligge til

grunn for å drive godt og forsvarlig barnevern. Dersom utvalget kun skal

vurdere rettssikkerheten «etter at det har gått galt», vil utredningen

dessverre bli mangelfull og ikke favne helheten og kompleksiteten i

barnevernet. Som et billedlig eksempel kan man ola si at utvalget skal

forsøke å reparere loftet i et hus, uten å se på hullene i grunnmuren.

Etter Barneombudets syn ville det beste vært om utvalgets mandat ble

utvidet i tråd med Stortingets anbefaling om at utvalget ser på

rettssikkerheten i alle ledd av sakene.

Dersom mandatet ikke blir utvidet, bør mandatet likevel tolkes til å

omfatte rettssikkerhet i videre forstand, slik at utvalget kan se på

hvordan den grunnleggende rettssikkerheten i barnevernet kan styrkes.

Etter vårt syn kan dette innfortolkes i mandatets første punkt hvor det

fremgår at utvalget skal se på «systemer eller organisatoriske løsninger

for kvalitetssikring av bamevemtjenestens beslutningsgrunnlag,

vurderinger og avgjørelser i alle typer tvangssaker».

Barneombudet reagerer på at utvalgets mandat ikke inneholder et

punkt om hvordan barnas rettssikkerhet skal ivaretas etter en plassering

utenfor hjemmet. Særlig ola mandatet eksplisitt nevner foreldrenes

rettssikkerhet. Barneombudet mener det er viktig at utvalget også ser

på bamas rettssikkerhet, saerligi lys av den senere tids avgjørelser fra

H Øyesterett og EIVlD.

Barneombudet har i etterkant av den senere tids avgjørelseri EIVlD og

H Øyesterett vært bekymret for barnas rettssikkerhet i etterkant av en

plassering. Dette gjelder særlig hvordan gjenforeningsmålsetningen skal

praktiseres i lys av barnets beste og omfanget av samvær. Vi har hatt
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for de beslutninger og vedtak som treffes». Etter ny § 12—5 skal det

«fremgå av barnevernets veoltak hvilke faktiske opplysninger og

barnevernsfaglige vurderinger som er lagt til grunn» og «hvordan

barnets beste og hensynet til familiebånd er vurdert».

Selv om det er bra at dette presiseres i ny lov, inneholder loven ingen

ting om innholdet i barnets beste—vuroleringene eller tidspunktet for og

innholdet i den systematiske analysen som må foretas. Barneombudet

mener derfor at utvalget bør se på hvordan det i større grad kan sikres

at det foretas goole vurderinger av barnets beste før tiltak velges, og at

den informasjonen som innhentes systematiseres på en god måte.

Etter Barneombudets syn må analysen/vuroleringen av barnets beste

inneholde en vurdering av hvilken omsorg og behandling som er til det

beste for barnet. Dette må gjelde uavhengig av sakstype og ikke være

tilpasset hvilke tiltak eller lovhjemler barneverntjenesten skal

argumentere for i veoltak eller i nemnda. Vurderingen må inngå i et

dynamisk dokument, som oppdateres jevnlig etter at barnet er plassert.

Det er viktig at vurderingene/analysene gjøres i slutten av en

undersøkelse, før tiltak velges. Hvis omsorgssituasjonen til et barn

endrer seg, må barneverntjenesten gjøre en ny vurdering. En slik

vurdering vil også være et viktig dokument som følger barnet videre og

danner grunnlag for videre vedtak og tiltak. På denne måten sikrer

barneverntjenesten at viktige opplysninger ikke går tapt. Dokumentet vil

også være et godt utgangspunkt for en eventuell målgruppevurolering i

Nasjonalt inntaksteam eller når en institusjon skal planlegge og

tilrettelegge for ungdommer som skal flytte inn.

l en slik vurdering er det avgjørende at barn og ungdom selv får være

med på å definere sine egne behov. Barnevernetskal ikke bare innhente

barnets synspunkter, men ta dem aktivt med i vurderingen av hvilke

behov barnet har for videre omsorg og behandling. Barneverntjenesten

må ta utgangspunkt i barnets styrker og potensial, noe som også kan

bidra til et mer nyansert bilde av barnets uttrykk. Hvis barna får

ta del i disse viktige vurderingene, kan det føre til at de er mer motivert

for hjelpen som blir satt inn.
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var ikke tilfeldig hvilke barn som begikk alvorlige straffbare handlinger.

De aller fleste hadde en vanskelig bakgrunn. Mange hadde vært i

kontakt med ulike tjenester i flere år, uten at det synes å ha hjulpet.

Mange av ungdommene hadde store utfordringer de ikke fikk riktig hjelp

for. Dette gjaldt særlig utfordringer knyttet til manglende dagtilbud,

forhold i hjemmet og/eller psykisk helse.

Ungdommene hadde ofte flere alvorlige problemer som ga dem rett til

hjelp etter ulike lovverk. Et hovedfunn var at hjelpen gjennom

oppveksten i liten grad var samordnet. Ofte har pedagogisk—

psykologisk tjeneste (PPT) vært inne på ett tidspunkt, barnevern på et

annet, barne— og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) på et tredje og

politiet på et fjerde.

Til tross for at mange tjenester etter hvert kjente til ungdommens

utfordringer, så det ut til å mangle samordnet innsats for å hjelpe. Vi så

for eksempel at en situasjon eller hendelse kunne utløse aktivitet fra

enten barnevern, BUP, skole eller politi, men at de ofte ikke kom i

posisjon til ungdommen. l slike tilfeller ble saken avsluttet, ofte før

situasjonen var skikkelig utredet, eller før det faktisk ble satt i gang

hjelpetiltak. Svært mange av ungdommene sto uten skole eller annet

dagtilbud. Mange barn fikk fra ung alder ikke den nødvendige hjelpen de

trengte for å mestre skolen, verken faglig eller sosialt. Flere hadde

opplevd grov og alvorlig mobbing over tid. l flere saker så vi halvferdige

utredninger fra PPT og BUP, men disse kom ofte sent, først mot slutten

av barneskolen eller på ungdomsskolen. På dette tidspunktet så vi av

dokumentene at mange av ungdommene enten var i ferd med å falle ut

av skolen, eller allerede hadde gjort det.

Mange av ungdommene hadde tiltak i barnevernet. En tredjedel av

ungdommene i utvalget vi så på hadde vært på institusjon. For disse

ungdommene førte ikke institusjonsoppholdet til bedring. For en dei

første institusjonsplassering til eskalering av problemer med rus og

kriminalitet. Straffesakene ga ikke et fullstendig bilde av alle tiltakene

Karl Johans gate 7, Postboks 8889 Youngstorget,
0154 Oslo 0028 Oslo

Side 33 av 35 postarneombudetno barneombudetno
+47 22 99 39 50 EHF/org.nr.: 971527765

mailto:post@barneombudet.no


 

29 For mer informasjon, se vårt høringssvar til «Bedre velferdstjenester for barn og unge som har behov for et 
sammensatt tjenestetilbud» - https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/hoyringssvar/bedre-velferdstjenester-
for-barn-og-unge-som-har-behov-for-et-sammensatt-tjenestetilbud   

mailto:post@barneombudet.no
https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/hoyringssvar/bedre-velferdstjenester-for-barn-og-unge-som-har-behov-for-et-sammensatt-tjenestetilbud
https://www.barneombudet.no/vart-arbeid/hoyringssvar/bedre-velferdstjenester-for-barn-og-unge-som-har-behov-for-et-sammensatt-tjenestetilbud


Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Mathias  Lia Nordmoen, mathiasévbarneombudetno, 97872285
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