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Høring - forslag til ny barnevernslov 

 

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til ny barnevernslov. 

 

Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til 

omsorg og beskyttelse.  Barnevernslovutvalgets innstilling er allerede delvis fulgt opp 

gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernsloven ble en rettighetslov for 

barn og barnets medvirkning ble styrket. Det ble videre tatt inn i lovens formålsbestemmelse 

at loven skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. 

 

Forslaget til en ny barnevernslov som nå sendes på høring, bygger videre på disse 

endringene. Høringsnotatet inneholder forslag som ytterligere styrker barnets perspektiv og 

som skal bidra til økt vekt på forebygging og tidlig innsats. Et gjennomgående hensyn er at 

barnevernet skal bygge på de ressursene som finnes rundt barnet. Dette er viktig både for å 

kunne sette inn tiltak som er godt tilpasset barna og familiens behov, og for å ivareta viktige 

relasjoner for barnet dersom det er behov for tiltak utenfor hjemmet.  

 

I samsvar med Barnevernslovutvalgets utredning er lovforslaget ingen fullstendig 

gjennomgang av det materielle innholdet i dagens lov. Forslaget viderefører grunnstammen i 

dagens lov, regulerer de samme områdene og bygger på de samme grunnprinsippene. 

Forslaget innebærer en språklig og redaksjonell revisjon av hele loven med vekt på klart 

språk. Målet er å få en enklere og mer tilgjengelig lov. En ny barnevernslov skal på denne 

måten bli et bedre faglig verktøy for barnevernet.  

 

Vi viser til vedlagte høringsnotat for en nærmere omtale av departementets forslag. 

 

Agdenes kommuneHøringsinstansene 

Rådhuset 

7316 LENSVIK 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/1565-1 

Dato 

04. april  2019 

 

 



 

 

Side 2 
 

Høringsfristen er 1. august 2019. Høringsnotatet er også å finne på departementets 

nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. 

Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.  

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om 

saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen. 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Bolstad Pettersen (e.f.) 

Ekspedisjonssjef 

 

Mette K. Solum 

Avdelingsdirektør 

 
 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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