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Forslag til to forskrifter til ny barnevernslov – høringssvar fra Unio 
 
Det vises til høringsbrev fra Barne- og familiedepartementet datert 18. november 2022 med forslag til to 
forskrifter til ny barnevernslov. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere 
utdanning. Vi har om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund i offentlig og privat sektor. 
Unios forbund Akademikerforbundet, som blant annet organiserer barnevernspedagoger, har bidratt til 
høringssvaret. Viser derfor til konkrete og gode forslag i deres høringssvar. Unio takker for muligheten til å 
avgi høringssvar om dette temaet. 
 

Innspill til revidert forskrift om fosterhjem 
 
Overordnet om fosterforeldrenes rettigheter 
Unio mener at fosterforeldrenes rettigheter bør styrkes i den nye forskriften. Dette bør gjøres ved å 
utrede det å gi fosterforeldre partsrettigheter vedrørende endringer som foretas underveis i plasseringen, 
som igjen vil skape mer forutsigbarhet for fosterforeldre og -barn. Barnevernstjenesten bør også ha en 
plikt til å informere fosterforeldrene om ankemuligheten de har ved flytting av barnet fra fosterhjemmet 
(forskrift § 12). For mer transparens og etterrettelige tilsyn må rapporter utarbeidet etter tilsyn være 
tilgjengelig for fosterforeldrene (§ 19). 
 
Overordnet om barnets rett til deltakelse 
Unio mener det er avgjørende at fosterbarn har like rettigheter og muligheter som andre barn i Norge, 
særlig knyttet til helsetjenester og -plattformer som Helse Norge og fastlege, og tilgang til pass, signatur-
rettigheter og Bank ID. Dette bør presiseres i forskriftens § 13 Omsorg for barnet. 
 
Videre har Unio noen merknader knyttet til de ulike paragrafene i forskriften. 
 
§ 5 Valg av fosterhjem til det enkelte barn 
I andre ledd punkt a. Barnets egenart stiller Unio seg spørrende om «barnets egenart» er et faglig begrep 
som bør brukes her. Begrepet er ikke knyttet til utviklings-psykologisk teori og er ei heller ikke 
selvforklarende. I likhet med Akademikerforbundet foreslår derfor Unio å heller benytte «Barnets 
spesielle omsorgsbehov og uttrykk». Dette vil i større grad reflektere barnevernfaglig erfaring og -
fagterminologi. 
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§ 8 Oppfølging av fosterfamilien 
I forslag til forskrift annen setning foreslår Unio å legge til «[…] i samarbeid med fosterhjemmet og barna 
[…]» slik at setningen lyder slik: Barnevernstjenestens oppfølging av fosterfamilien skal være helhetlig og 
tilpasset fosterfamiliens behov, i samarbeid med fosterhjemmet og barna. 
 
 

Innspill til ny forskrift om saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen  
 
Også her vil Unio henvise til Akademikerforbundets gode og utfyllende høringssvar. Vi ønsker likevel å 
trekke frem noen punkter. 
 
Bufetats økonomiske rammer 
Bufetats viktige ansvar og plikt til å bistå kommunene ved anmodning er avgjørende for ivaretakelsen av 
særlig sårbare barn. I dag er Bufetats rammebetingelser og økonomiske grunnlag ikke godt nok for å 
ivareta bistandsplikten. Den økonomiske rammen må økes for å kunne tilby et tilstrekkelig differensiert 
tilbud over hele landet. Se for øvrig Akademikerforbundets innspill til § 6 om barnevernsinstitusjon for 
ytterligere problembeskrivelse.  
 
Bufetats ansatte må også sikres kompetanseutvikling i tråd med utviklingen i barnevernet, især mot 
funksjoner rundt oppfølging av enkeltbarn og ansvar som omhandler utforming av det faglige tilbudet. 
Målet med forskriften, slik departementet selv skriver i høringsnotatet, er å bidra til bedre samhandling 
mellom disse instansene. For å sikre dette må Bufetat og kommunenes kunnskapsgrunnlag være lik.  
 
Videre mener Unio at Bufetat må ha samme finansieringsordning for ungdom som bor på 
barnevernsinstitusjon, uavhengig av alder. De over 20 år som bor på barnevernsinstitusjon har ofte store 
omsorgs- og oppfølgingsbehov, og stabilitet er dermed avgjørende for å sikre god overgang til voksenlivet.  
 
§ 8 spesialiserte fosterhjem 
I høringsnotatet kommer det ikke tydelig frem at bistandsplikten for spesialiserte fosterhjem (tidl. 
Familiehjem) er avsluttet per 01.01.22. Det betyr at Bufetat kan gi kommunene bistand til barn med 
spesielle behov som trenger fosterhjem, men de behøver det ikke. Unio mener Bufetat må ha 
bistandsplikt på spesialiserte fosterhjem. At Bufetat kan tilby spesialiserte fosterhjem vanskeliggjør 
kommunens arbeid i å ivareta barna og er for uforpliktende overfor kommunene. En risiko er at Bufetat 
ikke prioriterer å bygge ut tilbudet tilstrekkelig. Unio stiller seg bak Akademikerforbundets forslag til 
løsning: enten utbygge eget system og/eller fortsette å kjøpe fosterhjemsplasser av private tilbydere.  
 
§ 11 tverrfaglig helsekartlegging 
I forslag til forskrift vises det til at Bufetat skal avgjøre om kommunen skal tilbys tverrfaglig 
helsekartlegging til det enkelte barn. Unio mener det er diskrepans i at barnevernstjenesten i kommunene 
er pliktig å anmode Bufetat om tverrfaglig helsekartlegging, men at Bufetat ikke er pliktig eller alltid 
kapabel til å gjennomføre slike kartlegginger. Når slike innvilgelser da gis etter faglige vurderinger og 
kapasitetsmessige forhold frykter Unio det vil nedprioriteres, og barna med behovene står igjen om 
skadelidende.  
 
Vennlig hilsen 
Unio 
 
 
 

Jon Olav Bjergene /s/ Iril Myrvang Gjørv /s/ 
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