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Høring - kompetansebehov i barneverntjenesten 
 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ber om innspill på første del av 

deres utredning om kompetansebehov i barneverntjenesten. Utredningen gjennomføres på 

oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og vil beskrive hvilken kompetanse 

barneverntjenesten bør besitte og hvilken kompetanse tjenesten må ha tilgang til. 

 

Arbeidet skal danne et svært viktig grunnlag for utviklingen av kompetansen i barnevernet 

fremover. Det finnes i dag ingen nasjonale krav eller føringer for hvilken kompetanse 

barneverntjenesten skal besitte. Utredningen skal bidra til å tydeliggjøre hvilke forventninger 

som bør stilles til kompetanse i tjenesten og dermed også gi tjenestene et verktøy for 

systematisk kompetansebygging. I tillegg skal den gi utdanningsinstitusjonene et bedre 

grunnlag for å innrette sine grunnutdanninger etter fagfeltets identifiserte behov. Til sist, skal 

utredningen bli viktig inn i Regjeringens varslede kvalitets- og kompetansesatsing i 

barnevernet, blant annet i utviklingen av nye etter- og videreutdanninger. 

 

For å få et så godt grunnlag som mulig ønsker Bufdir innspill fra alle deler av fagfeltet og 

tilgrensende tjenester. Vi vil derfor invitere dere til å gi oss innspill på hva slags kompetanse 

det kommunale barnevernet skal besitte og ha tilgang til, og også hvorvidt dere vurderer om 

det er kompetansemangler i dag og i så fall, på hvilke områder. Se side syv i dokumentet for 

en nærmere beskrivelse av hva de ønsker innspill på. 

 

Høringsutkastet finnes på: 

https://www.bufdir.no/Barnevern/Aktuelt/Kartlegging_av_kompetansebehov_i_barnevernstje

nesten/  

 

Dersom denne høringen er relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  

2. juni. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 

 

Med hilsen 

Den norske legeforening 

 

Sara Underland Mjelva 

Helsepolitisk rådgiver 
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