Statsbudsjettet for barnevernssektoren er 21 milliarder kroner pr år. Resultatene er
udokumenterte. De fleste barnevernsbarn har vesentlig dårligere livsmestring i voksen alder.

fra «Barnevern»

til Familievern

BEVARE FAMILIEN

1

Vi vil reformere barnevernet til et nytt familievern med fokus på familiestøtte til barnets
beste, og søke å bevare familien samlet gjennom tiltaksprosessen. Ved omsorgsovertagelse
skal traume anerkjennes og målet være tilbakeføring. Barnets behov og rettigheter skal
prioriteres, søsken skal holdes samlet og kulturell tilhørighet ivaretas. Alltid bruke familieråd
og familie- og nettverksplassering. Fosterfamilie skal ivaretas, og være en fleksibel del av en
helhetlig prosess og et utvidet familiebegrep rundt barnet.

Sterkere kontroll

2

Norsk barne- og barnevernlov må
avstemmes menneskerettighetene i FNs
barnekonvensjon og EMK. Barnevernet
skal todeles: En hjelpedel og en tvangsdel med
rettssikkerhetsgaranti som ved straffeforfølgelse.
Akuttvedtak skal kun brukes når det står om liv
og helse, og bruken av det utviklingsfremmende
prinsipp skal fjernes. Vi vil flytte rettslig
behandling av barnevernsaker til Tingretten,
sikre offentlig innsyn og opprette en uavhengig
klageinstans. Strengere kvalitetskontroll
av barnesakkyndige psykologer, og fjerne
økonomiske bindinger til rettsprosessen.
Penger skal ikke være motivasjon og drivkraft i
barnevernsaker.

5-ÅRIG
UTDANNELSE

3

Opprette et nasjonalt kompetansesenter for barnevernsfeltet, med
fullstendig oversikt over forskningslitteratur, metoder, tester og
erfaringskompetanse, som også skal
stimulere til forskning, evaluering,
korrigering, pilotprosjekter og kurs.
Utvikle barnevernskontorene til åpne
organisasjoner med høy kvalitetssikring.
Innføre 5-årig utdannelse med stor
praksisdel og autorisasjonskrav for
barnevernspedagoger, og pensum
vurdert av et internasjonalt utvalg.

Kortere behandlingstid

4

Økt kontroll, kvalitetssikring og innsyn i
finansiering og organisering, ved å synliggjøre
ansvars- og myndighet i alle ledd, og vurdere
statlig finansering av barnevernet. Sikre nok ansatte,
kortere saksbehandlingstid og fokus på tiltak i
hjemmet. Sterkere kvalitetskontroll og oppfølging av
institusjoner og fosterhjem.
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Familien med to foreldre:

DEN VIKTIGSTE BYGGESTEINEN
PDKs politikk tar utgangspunkt i det kristne menneskesynet hvor hvert
mennesket et unikt og verdifullt, og skapt i uendelig mange varianter. Vår
politikk gir stor frihet til å forme eget liv, og vil bygge samfunnet nedenfra
med et mangfold av løsninger.
Verdikonservativ familieideologi og
det kristne familiesynet tar utgangspunkt
i at den tradisjonelle morfarbarn-familien
er den beste ramme rundt barnet, og den
viktigste byggesteinen samfunnet, fordi
det danner fundamentet for menneskets
identitet, forankring og tilhørighet –
og fordi mennesket gror best i varme,
naturlige fellesskap.
Samfunnets generelle familiesyn
oppløser betydningen av familien,
noe som gjenspeiles i barnevernets
holdninger, med en lavere terskel for
offentlig inngrep i foreldreretten. Det er
foreldrenes ansvar å gi barna nødvendig
trygghet og omsorg. Når dette svikter,
trenger vi et kompetent vern som kan
gripe inn til beskyttelse for barnet.

Reform av barnevernet: Vi vil reformere
barnevernet til et nytt familievern med
fokus på å bevare hele familien samlet
gjennom hele tiltaksprosessen.
FNs Barnekonvensjon understøtter
respekten for barnets identitet, religion,
kultur, familierelasjoner og beskyttelse
mot vanskjøtsel.

Art 7 «Barn har rett til, så langt det
er mulig, å kjenne sine foreldre og få
omsorg av dem.»
Art 8 «Enhver har rett til respekt for
sitt privatliv og familieliv, sitt hjem.»

ernet må
«Det primære målet for Barnev
familien
tte
pre
være å bevare eller gjenop
gerende
fun
vel
og
som et trygt, harmonisk
re.»
eld
sted for både barn og for
talskvinne PDK
Lill May Vestly, familiepolitisk

Partiet De Kristne kombinerer liberalismens
respekt for enkeltmennesket med tradisjonelle
kristne verdier, som respekt for livet, valgfrihet
og ansvar og omsorg for sin neste. Vi vil skape et
samfunn som er fritt og trygt for alle – uansett
hvem du er eller hvor du kommer fra.
Les hele vårt program på: www.dekristne.no
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