
Vi trenger kompetansekrav for saksbehandlere i barnevernet! 
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I dag ligger det omtrent 30 saker mot det norske barnevernet i 
menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, som omhandler grove feil i 
saksbehandling og mangel på rettferdig rettergang. Saksbehandlere i 
barnevernet har en enorm makt, men allikevel foreligger det ingen 
formelle krav for å bli saksbehandler i barnevernet. Det betyr at rent 
teoretisk kunne en helt tilfeldig person på gata bestemme skjebnen til en 
hel familie. Det finnes også flere tilfeller på at kommuner har vurdert 
liknende saker forskjellig. Det bør ikke ha noe å si hvem du får som 
saksbehandler, eller hvilken kommune du bor i, barnevernstjenesten skal 
være god og rettferdig for alle. 

Når styringen av barnevernet er delegert til kommunene, forutsetter det 
tydelige retningslinjer for utdanning og saksbehandling som gjelder for 
alle kommuner, slik at vi kan sikre at sakene blir behandlet rettferdig og 
likt i uansett hvor man bor. Det er ingen tvil om at slike komplekse 
beslutninger krever kompetanse innenfor jus og barnevernspedagogikk. 
Norge er det landet i Norden med kortest utdannelse for arbeid i 
barnevernet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fastslår i en 
fersk rapport at dagens barnevern ikke har god nok kvalitet, fordi de 
ansatte mangler kompetanse. I rapporten står det at «Barnevernet har 
brede fullmakter til å utøve myndighet, og feilvurderinger kan få store 
konsekvenser. Med bakgrunn i dette burde barnevernet være en tjeneste 
vi stiller svært strenge krav til. Når det gjelder kompetanse, finner vi 
imidlertid store mangler». Bufdir foreslår at det innføres to 
masterutdannelser: en femårig, integrert master i barnevern, som gir 
tittelen barnevernspedagog, og en toårig master i barnevernsarbeid, for 
f.eks. sosionomer og vernepleiere. Begge masterutdannelsene skal 
inkludere en avsluttende eksamen i jus. 

Hvordan kan vi i et land som Norge, som blir rangert som verdens mest 
demokratiske land med verdens tryggeste rettsvesen, godta at det er en 
overhengende fare for at manglende kompetanse hos saksbehandlere 
fører til grove overtredelser og menneskerettighetsbrudd? Vi trenger 
strenge utdanningskrav i barnevernet, for å sikre at barnevernstjenesten 
ikke er preget av mangel på kompetanse. Vi må sikre at alle har retten til 
et trygt barnevern! 

Oslo Unge Høyre vil: 



 • Sikre gode nasjonale retningslinjer for saksbehandling i 
barnevernet, for å unngå kommunale forskjeller. 

 • Følge Bufdirs anbefaling og innføre krav til masterutdanning for 
barnevernsledere. 

 • Sikre at alle saksbehandlere i barnevernet har fullført høyrere 
utdanning og avlagt eksamen i jus. 


