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Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og interesseorganisasjon for 
nåværende og tidligere barnevernsbarn. LFB er den eneste demokratiske 
brukerorganisasjonen for barnevernsbarn i Norge. Vi fikk dessverre ikke med oss at det 
skulle være en muntlig høring på representantforslaget, men tillater oss likevel å komme med 
våre innspill, og håper komiteen vil ta disse med i sin behandling av saken. 

Landsforeningen for barnevernsbarn har i vår politiske plattform vedtatt det skal være 
"ulovlig å ta ut profitt på barnevernstjenester." 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn er bekymret over den stadig økende graden av 
kommersialisering av barnevernet. Det er påfallende at eier-interesser med profitt 
som eneste formål gis tilgang til å levere slike tjenester. Samtidig er det 
bekymringsverdig at debatten ikke når inn til kjernen av problemet, nemlig at det 
hentes ut store verdier fra samfunnet som kunne vært brukt til å gjøre livene til barn 
og unge i barnevernet bedre. Videre er det beklagelig at nettopp denne utfordringen i 
vår velferdsstat er kommunisert ut slik at man kan få et inntrykk av at man tenker alle 
private aktører under ett, og fokuserer på at det er de leverte tjenestene man vil til 
livs. 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn vil påpeke at mange av våre medlemmer har 
hatt avgjørende hjelp fra både kommersielle og ideelle aktører. Det finns ingen 
konkrete svar på at den hjelp som ytes er bedre eller dårligere ut fra eierstrukturer og 
formål. Man må derfor kunne forvente at prisen samfunnet betaler for at barn skal 
ivaretas på best mulig måte går til dette formålet, og ikke som utbytter til eiere på 
bakgrunn av lave driftskostnader. Eventuelle fordeler bør uavkortet komme barn og 
unge til gode, gjennom stabile voksenrelasjoner, ansattes kompetanse og et godt 
ettervern. 
 
Til slutt vil LFB oppfordre til en debatt hvorvidt vi som barn og unge med mer eller 
mindre påførte vanskeligheter skal være gjenstand for at kommersielle selskaper 
skal kunne tjene store beløp på å gi oss den hjelp som samfunnet plikter å gi oss!    
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