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Henstilling om utsettelse av stortingsbehandling av ny barnevernlov inntil akseptabel
rettssikkerhet for barn og pårørende er på plass
Vi er psykologer med fra syv til tredve års erfaring, som i lang tid med stor uro har sett på
situasjonen i norsk barnevern. Vi kan ikke se at utkastet til ny barnevernlov vil bedre denne
situasjonen, som til syvende og sist omhandler rettssikkerheten til barn, unge og deres familier.
Vi opplever at misforholdet mellom fagkunnskap på den ene side, og formell/reell makt på den
annen side utgjør en helsefare for alle aldersgrupper i befolkningen, da også barns og unges
foresatte rammes av dette.
Vi henstiller derfor, med stort alvor, til Stortinget å avvente behandling av ny barnevernlov til
slik rettssikkerhet er på plass, i første omgang inntil det regjeringsoppnevnte Skivenes-utvalget
har fullført sitt oppdrag.
Vår uro er knyttet til egne opplevelser i vårt psykologarbeid, der vi litt for ofte har sett - og ser at barn og unge, og deres foresatte, blir utsatt for helsenedbrytende opplevelser i kommunalt og
statlig barnevern. I tillegg til uro knyttet til egne opplevelser er vi kjent med alvoret i offentlige
tilsyns- og granskningsrapporter over tid. Vi er også kjent med EMDs dommer mot Norge og
den stadig pågående aktiviteten på det området.
Vi arbeider innenfor ulike psykologfaglige områder, som habilitering, nevropsykologi,
skolepsykologi, psykisk helsevern for barn, unge og voksne mm. Gjennom vårt arbeid møter vi
barn og unge, foreldre, andre pårørende, fosterbarn, og fosterforeldre, i tillegg til at vi møter
ansatte i ulike instanser knyttet til barn og unge. Noen av oss arbeider hovedsaklig med voksne
pasienter. En del av disse har negative opplevelser med barnevernet, enten for egen del som
yngre, eller som foresatte til barn.
Et sentralt tema i vår utdanning og tenkemåte er utviklingspsykologi. I all profesjonell klinisk
psykologvirksomhet, for barn, unge og voksne, ligger kunnskapen om individets psykologiske
utvikling i bunn. Dette gjelder både når det handler om å forstå- og behandle – psykisk uhelse,
og når det handler om forebyggende psykisk helsearbeid. Og det omhandler emosjonell,
kognitiv og sosial funksjon.
Det uroer oss å se at barn og unge i kontakt med barnevernet utsettes for opplevelser som tyder
på at barnevernet har mangelfull grunnleggende kunnskap om det ovennevnte. Vi har sett - og
ser - dette så ofte at vi opplever det som uttrykk for mangelfull – i beste fall svært ujevn kunnskap om barns og unges psykiske funksjon/utvikling i barnevernet.

En slik mangelfull kunnskap i et system som er tillagt så stor makt i samfunnet som tilfellet er
med barnevernet, utgjør etter vårt syn en stor helserisiko for barn og unge.
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