
 

 

FO Hordaland 

 

Besøksadresse 

Folkets Hus, 

Håkonsgaten3 

5015 Bergen 

 

Postadresse 

Håkonsgaten 3 

5015 Bergen 

 

Telefon 

55 30 91 35 

 

Telefaks 

55 30 91 37 

 

e-post 
kontor@fo-

hordaland.no 
 

www.fo-

hordaland.no 

 

Bankgiro 
3208.20.55079 

 

Foretaksnr. 

974 473 801 MVA 

Til Ordfører Marit Aksnes Aase og gruppelederne i Samnanger kommunestyre 
 
          19.06.2013 
 

GJENNOMGANG AV BARNEVERNET I SAMNANGER KOMMUNE 
 

Fellesorganisasjonen i Hordaland er kjent med at Samnanger kommunestyre i møte 
20.06.2013, sak 037/13, skal behandle sak om ”Opplegg for og finansiering av gjennomgang 
av barnevernet i Samnanger kommune”. 
 
Når det skal utføres en internkontroll av en tjeneste som her, med ekstern bistand, vil det 
være avgjørende viktig for troverdigheten i en rapport at det ikke kan stilles spørsmål ved 
deltakernes partsforhold, interesser eller habilitet. Objektivitet og etiske vurderinger vil 
alltid være utsatt for skjønn, men desto viktigere er det da at de som får oppgaven med 
denne undersøkelsen ikke har noen forbindelser eller interesser som kan gi grunnlag for å 
svekke troverdigheten i en rapport. 
 
Vi viser til et innlegg fra ”styringsgruppen” i ”Samningen” av 01.06.13 , representert med 
alle politiske parti i kommunestyret. Her redegjøres bl.a. for hvem gruppen vil engasjere av 
fagfolk til oppgaven med å gjennomgå barnevernet. Vi er svært kritisk til forslaget og måten 
en har valgt å fremme kandidater til oppgaven. Når aktuell deltaker har tilhørighet i 
kommunen, og en kandidat er foreslått av andre kandidater, bryter dette med helt 
grunnleggende prinsipper både i offentlig forvaltning og i yrkesgruppenes etisk 
retningslinjer, slik vi ser det.  
 
Fellesorganisasjonen er videre forbauset over at en tilsynelatende ikke har hatt kontakt 
med forskningsmiljøer som har god kompetanse og lang erfaring fra liknende arbeid.  Lov 
om offentlig forvaltning forutsetter i tillegg at oppdrag av denne karakter skal på anbud, og 
dette vil naturligvis kommunestyret være forpliktet av.  Med de ”føringene” som nå er lagt 
for hvem som skal få oppdraget, vil det være mange som nå følger kommunestyrets 
behandling med stor interesse nettopp med bakgrunn i lov og forskrifters klare krav til 
anbudsanskaffelse og forbud mot forhandlinger om oppdrag. 
 
Vi håper Samnanger kommunestyret nå vil sørge for at det ikke reises tvil om målet for 
denne gjennomgangen. I respekt for de som har mottatt og skal motta tjenester fra 
barnevernet og andre tjenester i kommunen, og ikke minst for de ansatte i barnevernet. Da 
vil også barnevernet kunne komme styrket ut av en periode som er svært belastende for 
alle involverte.  
 
Fellesorganisasjonen vil samtidig oppfordre Samnanger kommunestyre om å sørge for at 
barneverntjenesten blir tilført ressurser i denne perioden som sikrer at ansatte makter å stå 
i en svært belastende arbeidssituasjon. Kvaliteten på tjenestene og fremdriften i sakene en 
arbeider med kan ellers bli påvirket av en svært lang prosess.   
 
Kenneth Larsen 
Fylkessekretær 
Fellesorganisasjonen i Hordaland 


