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Barneombudets innspill til Familie- og kulturkomiteen - statsbudsjettet 2018 

Barneombudet ber kultur- og familiekomiteen om å sette av øremerkede midler til nye stillinger i 
barnevernet, til å opprettholde midlene til skolegang for barn i barnevernet, og om øremerkede midler 
til egen time for barn i familievernkontor ved samlivsbrudd 
 
Barneombudet mener at: 

• Det bør settes av øremerkede midler til nye stillinger i barnevernet 
• Midlene til skolegang for barn i barnevernet bør opprettholdes 
• Det bør settes av øremerkede midler til familievernet slik at flere barn får tilbud om en samtale 

ved samlivsbrudd 
 
Kommunalt barnevernet (kap. 854 post 60) 
I post 60 i statsbudsjettet settes det av midler for å videreføre tidligere øremerkede stillinger i 
barnevernet som ble opprettet fra 2011-2017. Barneombudet kan imidlertid ikke se at det er avsatt 
midler til nye stillinger. 
 
Selv om kommunalt barnevern er styrket med cirka 980 nye stillinger mellom 2011 og 2017, er det 
fortsatt underfinansiert og det er for få stillinger i barnevernet i mange kommuner. Det har vært en 
stor aktivitetsvekst i barnevernet de siste årene, og de øremerkede midlene har mange steder kun 
kompensert for denne veksten. Barnevernet har fått flere og mer krevende arbeidsoppgaver gjennom 
endringer av lovverk, og flere oppgaver er på vei etter forslag om endring av ansvars- og 
finansieringsfordeling mellom stat og kommune (barnevernreformen).  
  
Barnevernreformen skal også være en kvalitetsreform. 80 millioner kroner til kompetanseløft er bra, 
men det hjelper lite hvis de ansatte i kommunale barnevernstjenester har så mye å gjøre at de ikke har 
tid til kompetanseheving eller til å benytte nyervervet kompetanse. Det blir ikke noe historisk løft uten 
nye stillinger i barnevernet. Det som trengs i tillegg er en kraftig oppbemanning. Det vil i så fall koste 
mye mer. 
 
Når tilsyn viser at kommunene ikke er i stand til å ivareta sine nåværende oppgaver, finnes det en reell 
risiko for at reformen kan få alvorlige følger for en svær sårbar gruppe barn om det ikke settes av 
øremerkede midler til nye stillinger. FO anbefaler en reell økning av øremerkede midler på 250 mill 
kroner til barneverntjenesten. 
 
Barneombudet mener at det må avsettes øremerkede midler for å opprette nye stillinger i 
barnevernet i tråd med FOs anbefalinger.  



 

 
 
Skolegang til barn i barnevernet (kap. 854 post 21) 
For noen år siden viste forskning at mange barn og unge som har eller har hatt tiltak fra barnevernet 
har store utfordringer på skolen. De siste årene har det derfor vært en stor satsing på barn i 
barnevernet og deres skolegang. 
 
Ny statistikk fra SSB 2017 på bestilling av Bufdir, viser at situasjonen for disse barn er enda verre enn 
tidligere antatt.  Barn og unge som får eller har fått hjelp fra barnevernet gjør det ofte dårligere på 
skolen, fullfører i langt mindre grad enn andre videregående opplæring, kommer i mindre grad ut i 
høyere utdanning og har i større grad vanskeligere å komme i jobb.  
 
Den nye statistikken viser hvor viktig det er at det satses på skolegangen til barn i barnevernet. Å 
mestre skolen og fullføre videregående har mye å si for levekår, livskvalitet og helse senere i livet, og 
manglende utdanning er en viktig risikofaktor for utenforskap i voksen alder.   
 
Barneombudet mener derfor at den foreslåtte redusering fra 7,1 til 4,1 mill kroner til skolegangen for å 
finansiere andre prioriterte tiltak på barnevernsområdet er helt uakseptabel.  
 
Barneombudet mener at de 7,1 millioner kroner bør opprettholdes til skolegangen for barn i 
barnevernet for å sikre at de får de samme muligheter som andre barn. 
 
 
Familievernet, egen time for barn ved samlivsbrudd (kap 841 post 21, 22, kap 842 post 01, 21, 70) 
Flere barn og unge som opplever samlivsbrudd må få tilbud om en egen time på familievernkontoret. 
De har rett til å bli hørt, og det å høre barna gir bedre avtaler og skaper bedre løsninger i vanskelige 
saker. Blir barnet hørt i forbindelse med meklingen, vil det også medføre et økt barnefokus både hos 
foreldre og meklere. 
 
2 466 barn ble hørt i de totalt 17 267 meglingssakene familievernet hadde inne i 2016. Selv om antallet 
barnesamtaler har økt fra 7 % til cirka 10 %, går ikke utviklingen raskt nok.  
 
Barne- og likestillingsdepartementet beregnet i fjor at dersom vi legger til grunn at sakene hvor barn 
ikke blir hørt får en time mer, medfører det om lag 14 5000 flere timer på ett år. Med en timesats på 
1500 kroner, for- og etterarbeid inkludert, gir dette en økning i utgiftene på om lag 22 mill. kroner.    
 
Barneombudet mener Familie- og kulturkomiteen bør sørge for at Regjeringen setter 22 millioner 
kroner i øremerkede midler slik at flere barn kan tilbys en egen time ved familiekontoret i 
forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd.  
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