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Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
1  Proposisjonens hovedinnhold

1.1 Innledning

Barne- og familiedepartementet legger med dette 
frem forslag til ny barnevernslov. Gjeldende bar-
nevernlov er snart 30 år gammel, og formålet med 
ny barnevernslov er å få en mer tilgjengelig lov 
som er bedre tilpasset dagens samfunn. Ny barne-
vernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig 
arbeid, styrke barns og foreldres rettssikkerhet 
og bidra til økt vekt på forebygging og tidlig inn-
sats. Barnevernet er først og fremst en hjelpe-
tjeneste, men barnevernsloven åpner samtidig for 
svært inngripende tvangstiltak. Dette stiller store 
krav til barnevernets arbeid og til at rettsikkerhe-
ten for barn og foreldre blir ivaretatt på en god 
måte. Loven skal avløse lov 17. juli 1992 nr. 100 
om barneverntjenester.

Forslaget tar utgangspunkt i NOU 2016: 16 Ny 
barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og 
beskyttelse, og bygger videre på vedtatte lov-
endringer som er en oppfølging av Barnevernslov-
utvalgets forslag. Dette gjelder lovendringer som er 
vedtatt ved Stortingets behandling av Prop. 169 L 
(2016–2017) Endringer i barnevernloven mv. (bedre 
rettssikkerhet for barn og foreldre), og som trådte i 
kraft i 2018, hvor blant annet barnevernloven ble en 
rettighetslov for barn og det ble gitt tydeligere 
regler for barnets rett til medvirkning. Også flere av 
de vedtatte lovendringene, jf. Prop. 84 L (2019–
2020) Endringer i barnevernloven (årlig tilstandsrap-
portering, samtaleprosess mv.) som trådte i kraft i 
2020, er en oppfølging av Barnevernslovutvalgets 
anbefalinger. 

Departementet har lagt stor vekt på mennes-
kerettslige vurderinger. Departementet viser til at 
Stortinget i anmodningsvedtak nr. 637 av 28. mai 
2020 har bedt regjeringen om å «sikre at forsla-
gene til ny barnevernlov er i tråd med FNs barne-
konvensjons prinsipper om barns rett til informa-
sjon, til å bli hørt, beslutninger til barnets beste og 
barns rett til privatliv.» Departementet viser 
videre til at Den europeiske menneskerettsdom-
stol i Strasbourg (EMD) fra 2015 har tatt til 
behandling 39 barnevernssaker mot Norge. I åtte 
av ti1 dommer som hittil er avsagt, konstaterer 
EMD krenkelse av den europeiske menneske-

rettskonvensjon (EMK) artikkel 8 om retten til 
familieliv. Kritikken fra EMD har i hovedsak vært 
rettet mot barnevernsmyndighetenes og domsto-
lenes avgjørelsesgrunnlag og begrunnelser, her-
under i tilknytning til myndighetenes plikt til å 
arbeide for gjenforening av barn og foreldre. I 
denne vurderingen har også fastsettelse av sam-
vær vært sentralt. Høyesterett har etter EMDs 
avgjørelse i storkammersaken Strand Lobben m.fl. 
mot Norge (2019) avgjort flere barnevernssaker. 
Departementet legger til grunn at den praksis 
som per i dag foreligger fra EMD, ikke gir holde-
punkter for at bestemmelser i dagens barnevern-
lov er i strid med EMK. Høyesterett har også, 
innenfor de spørsmål som retten har vurdert, lagt 
dette til grunn, men pekt på at det er behov for 
enkelte justeringer i praksis. Departementet fore-
slår på denne bakgrunn flere presiseringer i loven 
og gir utfyllende omtaler av våre menneskeretts-
lige forpliktelser i proposisjonen. 

Et styrket barneperspektiv er viktig for en 
fremtidsrettet lov. I proposisjonen foreslås 
endringer som skal legge bedre til rette for at bar-
net skal kunne forklare seg mest mulig fritt både 
til barnevernstjenesten og fylkesnemnda. Blant 
annet foreslås unntak fra partenes rett til doku-
mentinnsyn. Barnets beste er det grunnleggende 
hensynet for barnevernet, og det foreslås å frem-
heve dette hensynet i en ny overordnet bestem-
melse. Samtidig foreslås det at også andre grunn-
leggende rettigheter og prinsipper lovfestes. 
Barns rett til omsorg og beskyttelse, retten til 
familieliv, samt minste inngreps prinsipp får et lov-
uttrykk. Det foreslås i tillegg et krav om at det 
skal fremgå hvordan hensynet til familiebåndet 
mellom barn og foreldre er vurdert. Et slikt krav 
vil bidra til større bevissthet om dette hensynet, 
og til at det foretas en balansert avveining i saker 
med motstridende interesser. Det foreslås også 
endringer i samværsreglene som vil tydeliggjøre 
gjenforeningsmålsettingen, blant annet presiseres 
det at samvær skal fastsettes etter en konkret vur-
dering og hvilke hovedhensyn som skal inngå i 
denne vurderingen. Departementet mener forsla-

1  Per 22. mars 2021.
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gene samlet sett ivaretar, synliggjør og balanserer 
sentrale menneskerettslige forpliktelser.

Barnevernets viktigste ressurs er kompetan-
sen til de som jobber i tjenestene. Ansatte i barne-
vernet har en svært viktig og krevende jobb, og 
det ytes mye godt arbeid i barnevernet. Samtidig 
viser tilsyns- og forskningsrapporter at det er kva-
litetsutfordringer. Proposisjonen inneholder for-
slag om krav til kompetanse for ansatte i barne-
vernet. Forslagene inngår som del av regjerin-
gens kompetansestrategi for det kommunale bar-
nevernet,2 og skal styrke de ansattes forutsetnin-
ger for å løse sine oppgaver, samtidig som de også 
anerkjenner alvorlighetsgraden og kompleksite-
ten i samfunnsoppdraget. Et sentralt forslag er å 
innføre krav om barnevernsfaglig eller annen rele-
vant mastergradsutdanning for institusjonsledere 
og for ansatte i det kommunale barnevernet med 
lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaks-
myndighet. 

Departementet har videre foretatt en omfat-
tende språklig og redaksjonell omarbeiding av 
hele loven med vekt på klart språk, for å gjøre 
loven mer tilgjengelig for brukerne.3 Det er lagt 
vekt på å fremheve sentrale krav til forsvarlig 
saksbehandling gjennom å tydeliggjøre premisser 
som følger av gjeldende rett. Blant annet foreslås 
det å presisere barnevernets journalplikt og nær-
mere krav til begrunnelse for vedtak. Det foreslås 
tydeligere krav til dokumentasjon av hvilke fag-
lige vurderinger som ligger til grunn for barne-
vernstjenestens beslutninger og til begrunnelse 
for at tiltakene som iverksettes møter barnas og 
familiens behov. En ny barnevernslov skal på 
denne måten bli et bedre faglig verktøy for barne-
vernstjenesten og andre aktører i barnevernet. Et 
gjennomgående hensyn er å bygge på ressursene 
rundt barnet. Dette er viktig både for å kunne 
sette inn tiltak som er godt tilpasset barnet og for-
eldrenes behov og for å ivareta viktige relasjoner 
for barnet dersom det er behov for tiltak utenfor 
hjemmet. Forslaget til ny barnevernslov skal være 
bedre tilpasset barn som har foreldre som ikke 
bor sammen ved å bidra til at begge foreldre invol-
veres i saken, samt å gi barn bedre beskyttelse 
under samvær. 

Forslag til ny barnevernslov skal bidra til økt 
vekt på forebygging og tidlig innsats. Kommu-
nens styring og ledelse er en sentral faktor for et 
godt barnevern. Proposisjonen inneholder forslag 

som skal styrke kommunens ledelse av både 
arbeidet for å forebygge omsorgssvikt og atferds-
vansker, og av barnevernstjenesten. Departemen-
tet foreslår å tydeliggjøre kommunens ansvar for å 
forebygge at barn og unge utsettes for omsorgs-
svikt, og at kommunestyret selv skal ha ansvar for 
å samordne og lage en plan for dette arbeidet. Det 
foreslås for øvrig å klargjøre kommuneledelsens 
ansvar for overordnet styring av barnevernstje-
nesten. Kommuneledelsen skal kunne ivareta sitt 
ansvar for at kommunen oppfyller sitt lovpålagte 
ansvar etter barnevernsloven. Forslaget må ses i 
sammenheng med lovendringene som trådte i 
kraft 1. januar 2021 om krav til årlig rapportering 
til kommunestyret om tilstanden i barnevernet og 
et forenklet regelverk om internkontroll. 

Barnevernstjenestene benytter tjenester fra 
private aktører. Dette tilfører tjenestene viktige 
ressurser, men kan også skape utfordringer med 
styring og kontroll. Barnevernet kan iverksette 
inngripende tiltak, og i proposisjonen foreslås det 
å klargjøre hvilken adgang barnevernstjenesten 
har til å benytte private tjenesteytere. Det foreslås 
å regulere barnevernstjenestens adgang til å la 
seg bistå av private tjenesteytere samt å lovfeste at 
barnevernstjenesten ikke kan la seg bistå av pri-
vate til enkelte oppgaver. Begrensningene gjelder 
oppgaver som er særlig inngripende og hvor det 
er vanskelig å utøve den nødvendige styring og 
kontroll. Det foreslås også at barnevernstjenesten 
ikke skal ha adgang til å plassere barn i ordinære 
fosterhjem tilknyttet private aktører. 

1.2 Iverksettelse av barnevernsreform 
i 2022 

I juni 2017 sluttet Stortinget seg til forslagene til 
endringer i barnevernloven som ble lagt frem i 
Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven 
(barnevernsreform). Barnevernsreformen skal gi 
kommunene et større faglig og økonomisk ansvar 
for barnevernet. Målet er økt vekt på forebygging 
og tidlig innsats overfor utsatte barn og familier. 
Økt kommunalt ansvar for barnevernet skal bidra 
til at forebygging og tidlig innsats får økt oppmerk-
somhet i kommunene, blant annet gjennom at kom-
munene får insentiver til å prioritere dette arbeidet. 
Regjeringen la høsten 2017 frem en kompetanse-
strategi for det kommunale barnevernet. Strategien 
inngår som en del av barnevernsreformen, blant 
annet for å ruste kommunene for et økt ansvar på 
barnevernsområdet. Flere kompetanse- og kvali-
tetstiltak er satt i verk for å forberede kommunene 
på økt ansvar, og det foreslås flere bestemmelser i 

2 Barne- og likestillingsdepartementet (2017). Mer kunn-
skap- bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kom-
munale barnevernet 2018–2024. Q-1243.

3 Arbeidet er foretatt i samarbeid med Språkrådet. 
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ny barnevernslov som underbygger målene i bar-
nevernsreformen. 

Departementet legger opp til at enkelte av for-
slagene i ny barnevernslov kan tre i kraft samtidig 
med de vedtatte lovendringene i barnevernsrefor-
men 1. januar 2022, og før ny barnevernslov som 
helhet trer i kraft. Dette gjelder forslag som tyde-
liggjør kommunenes forebyggende ansvar, styr-
ker kommunens styring med barnevernet, krav til 
kompetanse i det kommunale barnevernet og i 
institusjonene, samt regulering av kommunens 
adgang til å benytte fosterhjem levert av private 
aktører. 

1.3 Helsekartlegging 

I Dokument 8:8 S (2019–2020) ble det foreslått å 
lovfeste at det skal gjennomføres helseundersø-
kelser av barns somatiske og psykiske helse i for-
bindelse med alle omsorgsovertakelser. I departe-
mentets brev 6. januar 2020 til Stortinget henvises 
det til at Barne- og familiedepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet har iverksatt en 
rekke felles tiltak for at barnevernet og psykisk 
helsevern i samarbeid skal gi bedre og mer hel-
hetlige tjenester til barn i barnevernet. Samarbei-
det har synliggjort behov for fortsatt prioritert 
innsats for disse barna, og det fremgår at departe-
mentet, i samarbeid med Helse- og omsorgs-
departementet har igangsatt et utredningsarbeid 
for å utrede forslag om å lovfeste plikt for barne-
vernstjenesten til å be om kartlegging av barnets 
psykiske og somatiske helse, samt en korrespon-
derende plikt for helse- og omsorgstjenesten til å 
tilby slik kartlegging. Bakgrunnen er blant annet 
høringsinnspill til forslag til ny barnevernslov. 
Barneombudet har også i eget brev til departe-
mentet pekt på at manglende opplysninger om 
barnets helse kan medføre at barnet ikke får rett 
tiltak med rett innhold, noe som blant annet kan 
føre til mange flyttinger. 

Departementet har nylig hatt forslag om eta-
blering av tverrfaglig helsekartlegging på høring. 
Tverrfaglig helsekartlegging har som formål å 
bidra til at kommunal barnevernstjeneste, foster-
hjem og institusjon settes i bedre stand til å gi 
barn som plasseres utenfor hjemmet forsvarlig 
omsorg og oppfølging. Det er foreslått at tverrfag-
lig helsekartlegging av barn i barnevernet legges 
organisatorisk til Barne-, ungdoms- og familieeta-
ten (Bufetat). Forslaget bygger videre på at spesi-
alisthelsetjenesten forpliktes, gjennom helsefore-
takenes styringslinje, til å bidra med nødvendige 
ressurser inn i kartleggingsteamene. Barne-

vernstjenesten gis en plikt til å vurdere om det er 
behov for helsekartlegging av barn i målgruppen 
og at vurderingen skal dokumenteres. Departe-
mentet arbeider med oppfølging av høringsinn-
spillene og tar sikte på å legge frem en lovproposi-
sjon om helsekartlegging av barn i barnevernet i 
juni 2021. 

1.4 Offentlig utvalg for styrket kvalitet 
og rettssikkerhet i barnevernet

Departementet har nedsatt et offentlig utvalg som 
skal vurdere hvordan barnevernet kan sørge for 
bedre kvalitet og rettssikkerhet i de mest alvor-
lige og sammensatte sakene, både i kommunalt 
og statlig barnevern. Blant problemstillingene 
utvalget skal utrede er ulike sektorers ansvar, 
regelverk og tilbud i saker hvor barn har alvorlige 
og sammensatte behov i skjæringspunktet mel-
lom barneverns-, helse- og justissektoren. Utval-
get skal videre vurdere hvordan barnevernets 
institusjonstilbud for barn med særlig omfattende 
oppfølgingsbehov bør innrettes, herunder hvor-
dan samarbeidet med tilgrensende sektorer bør 
organiseres for å sikre tilstrekkelige tjenester og 
tiltak til barna. Utvalget skal også vurdere 
systemer eller organisatoriske løsninger for kvali-
tetssikring av barnevernstjenestens beslutnings-
grunnlag, vurderinger og avgjørelser i alle typer 
tvangssaker, samt vurdere hvordan foreldre bør 
følges opp etter omsorgsovertakelse med sikte på 
gjenforening. 

1.5 Sammendrag

Proposisjonens kapittel 2 gir en oversikt over bak-
grunnsdokumenter og forutgående høringer. 
Kapittel 3 gir en overordnet fremstilling av folke-
rettslige og konstitusjonelle rammer.

Kapittel 4 og 5 er meldingskapitler. I kapittel 4 
beskrives utdannings- og kompetansetiltak. Kapit-
telet omhandler blant annet utforming av og inn-
holdet i nye barnevernsfaglige masterutdannin-
ger, som er sentrale for at barnevernstjenestene 
skal få tilgang på kvalifiserte kandidater til å opp-
fylle det foreslåtte kompetansekravet om master-
grad. Kapittel 5 omtaler arbeid som er igangsatt 
for å styrke kvaliteten på institusjonsområdet, 
blant annet på områdene kompetanse, helse, 
skole og medvirkning. Kapittelet gir en beskri-
velse av utfordringsbildet som utgangspunkt for 
videre utviklingsarbeid, hvor det særlig pekes på 
institusjonsbarnevernets rammer for å gi et godt 
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tilbud til barna med størst oppfølgingsbehov, her-
under barn med sammensatte utfordringer. 

Kapittel 6 omhandler premisser for oppbygnin-
gen av lovforslaget.

Proposisjonens kapittel 7 til 23 omhandler de 
enkelte kapitlene i forslag til ny barnevernslov i 
kronologisk rekkefølge. Fremstillingen har 
hovedvekt på å beskrive materielle og redaksjo-
nelle endringer sammenlignet med dagens lov, og 
gir ikke en fullstendig gjennomgang av alle 
bestemmelsene i lovforslaget. 

Kapittel 7 omhandler lovforslaget kapittel 1 For-
mål, virkeområde og grunnleggende bestemmelser.
Et viktig mål med ny barnevernslov er å styrke bar-
neperspektivet, og departementet foreslår en ny 
overordnet bestemmelse om at barnets beste er et 
grunnleggende hensyn i alle handlinger og avgjø-
relser som berører et barn. Forslaget fremhever at 
barnets beste ikke bare er sentralt ved avgjørelser 
om tiltak slik det fremgår av gjeldende lov, men for 
alle handlinger og avgjørelser i barnevernet. Depar-
tementet foreslår videre å lovfeste at «barnevernets 
tiltak skal være til barnets beste». Dette er ment 
som en tydeliggjøring og presisering av gjeldende 
rett. Departementet foreslår å videreføre den over-
ordnede bestemmelsen om barns rett til med-
virkning som ble innført i 2018, men slik at dagens 
aldershenvisning på syv år som fremgår av saksbe-
handlingsreglene, foreslås fjernet. Departementet 
foreslår videre å lovfeste barns rett til omsorg og 
beskyttelse, retten til familieliv, samt minste inn-
greps prinsipp i en ny overordnet bestemmelse. 
Ordlyden bygger delvis på Grunnloven, og det fore-
slås at «Barnet har rett til omsorg og beskyttelse, for-
trinnsvis i egen familie. Barnevernets tiltak skal 
ikke være mer inngripende enn nødvendig». 

Departementet foreslår også en overordnet 
bestemmelse om at barnevernet skal ta hensyn til 
barns etniske, kulturelle, språklige og religiøse 
bakgrunn på alle stadier av en barnevernssak. For-
slaget skal bidra til økt bevisstgjøring i tjenestene, 
bedre barnevernsfaglige vurderinger og riktigere 
avgjørelser til barnets beste. Departementet fore-
slår også enkelte endringer i lovens virkeområde. 
Departementet foreslår at virkeområdet utvides 
slik at barnevernstjenesten skal tilby foreldre hjel-
petiltak når et barn med vanlig bosted i Norge opp-
holder seg i en annen stat og har særlig behov for 
hjelp, samt hjemmel til å pålegge slike hjelpetiltak. 
Departementet foreslår videre å presisere at barne-
vernet skal legge til rette for å involvere barnets 
familie og nære nettverk. Forslaget skal bidra til at 
barnevernet benytter ressursene som finnes rundt 
barnet. Dette er viktig både for å kunne sette inn til-
tak som er godt tilpasset barna og familiens behov, 

og for å ivareta viktige relasjoner for barnet dersom 
det er behov for tiltak utenfor hjemmet. 

Kapittel 8 samler reglene om bekymrings-
melding og undersøkelse og gjelder lovforslaget 
kapittel 2. Departementet foreslår av pedagogiske 
hensyn å tydeliggjøre overordnede krav til under-
søkelsens innhold. Det foreslås lovfestet at barne-
vernstjenesten skal undersøke barnets helhetlige 
omsorgssituasjon og behov. For barn som har for-
eldre som ikke bor sammen, vil den helhetlige 
omsorgssituasjonen vanligvis omfatte begge for-
eldre. Undersøkelsen skal videre gjennomføres 
systematisk og grundig nok til å kunne avgjøre om 
det er nødvendig å iverksette tiltak etter loven. 
Departementet foreslår videre å lovfeste at barne-
vernstjenesten skal lage en plan for undersøkelsen, 
samt at barnevernstjenesten ved avslutningen av 
undersøkelsen skal foreta en samlet vurdering av 
opplysningene i saken. I 2021 iverksettes Bufetats 
tilbud om utredning av omsorgsituasjonen til barn i 
i alderen 0–6 år, jf. lovendringer vedtatt ved 
behandlingen av Prop. 73 L (2016–2017). Departe-
mentet foreslår at det gis hjemmel for å pålegge 
slik utredning når dette er nødvendig for å avklare 
om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede. 
Departementet foreslår videre å gi hjemmel til at 
barnevernstjenesten ved henleggelse av en under-
søkelse etter nærmere vilkår kan beslutte å åpne 
ny undersøkelse inntil seks måneder etter hen-
leggelsen. 

Kapittel 9 Hjelpetiltak: Dette kapittelet samler 
reglene om frivillige og pålagte hjelpetiltak og 
gjelder lovforslaget kapittel 3. Departementet 
foreslår av pedagogiske hensyn å presisere at bar-
nevernstjenesten skal tilby hjelpetiltak som er 
egnet til å møte barnets og foreldrenes behov. 
Målet er å bidra til at barnevernstjenesten iverk-
setter hjelpetiltak som er i samsvar med 
bekymringstemaet i saken. I tillegg foreslår depar-
tementet å ta inn en hjemmel for å gi forskrift om 
kvalitet i hjelpetiltak. Hjemmelen vil også omfatte 
botiltak som benyttes som hjelpetiltak etter 
barnevernsloven, og for denne typen hjelpetiltak 
foreslås det også at det kan gis bestemmelser i 
forskrift om barnevernstjenestens oppfølging av 
barn i botiltak. Departementet foreslår videre å 
utvide dagens hjemmel til å pålegge hjelpetiltak til 
også å omfatte hjelpetiltak i samværshjemmet. 
Det foreslås også å styrke retten til ettervern. 
Aldersgrensen for rett til ettervern ble utvidet til 
25 år med virkning fra 1. januar 2021, og det fore-
slås tydeligere vilkår for denne retten, blant annet 
at retten til ettervern ikke bortfaller selv om ung-
dommen er uten tiltak en periode. Det foreslås 
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videre strengere vilkår for å pålegge hjelpetiltak i 
senter for foreldre og barn.

Kapittel 10 Akuttiltak: Bestemmelsene om 
midlertidige akuttiltak er tatt inn i lovforslaget 
kapittel 4. Departementet understreker at midler-
tidige akuttplasseringer utenfor hjemmet er et 
svært dramatisk tiltak for alle involverte, og sær-
lig for det barnet saken gjelder. Departementet 
har lagt vekt på at hjemlene for å fatte akuttvedtak 
skal bli klarere enn i dag og foreslår flere 
endringer i hvordan hjemlene er regulert i loven. 
Departementet foreslår at et vedtak om midlerti-
dig å flytte et barn utenfor hjemmet, skal regnes 
som et akuttvedtak om omsorgsovertakelse. 
Målet er å få en klarere regulering av barne-
vernstjenestens ansvar etter slike vedtak. Depar-
tementet foreslår å videreføre at hovedvilkåret for 
å treffe et akuttvedtak om omsorgsovertakelse, er 
at det er «fare for at barnet blir vesentlig skadeli-
dende». Departementet foreslår samtidig at det 
presiseres at akuttvedtak bare kan treffes dersom 
det er nødvendig at vedtaket gjennomføres straks. 
Bakgrunnen er at midlertidige akuttvedtak om å 
plassere et barn utenfor hjemmet er svært inngri-
pende, og bare skal fattes i tilfeller der mindre inn-
gripende tiltak ikke vil være tilstrekkelig til å 
beskytte barnet. Departementet foreslår videre å 
tydeliggjøre at hjemmelen for å treffe akuttvedtak 
også gjelder når barnet er i en akutt faresituasjon 
utenfor hjemmet det barnet bor fast, for eksempel 
i samværshjemmet. Bestemmelsen omfatter også 
nyfødte barn, etter samme vilkår som andre akutt-
vedtak om omsorgsovertakelser. Ved akuttvedtak 
av nyfødte har foreldrene i liten eller ingen grad 
fått utøvet omsorgen for barnet. På bakgrunn av 
disse særlige forholdene foreslås det presisert at 
det ved vurderingen av om det skal treffes et 
akuttvedtak om omsorgsovertakelse av et nyfødt 
barn, skal legges særlig vekt på barnets behov for 
nærhet til foreldrene umiddelbart etter fødselen. 

Kapittel 11 Omsorgsovertakelse, fratakelse av 
foreldreansvar og adopsjon: Dette kapittelet omfat-
ter lovforslaget kapittel 5 som samler reglene om 
omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar 
og adopsjon. Departementet foreslår enkelte min-
dre endringer for å bidra til økt tilgjengelighet og 
tydeligere bestemmelser. I kapittelet videreføres i 
hovedsak dagens vilkår for vedtak om omsorgs-
overtakelse, fratakelse av foreldreansvar, opphe-
ving av slike vedtak, samt adopsjon. Det gis en 
utfyllende omtale av menneskerettslige forpliktel-
ser, inkludert nyere praksis fra Høyesterett. 
Departementet foreslår å samle alle inngreps-
hjemlene om omsorgsovertakelse i en felles 
bestemmelse, og å tydeliggjøre hva som ligger til 

foreldreansvaret etter en omsorgsovertakelse. 
Departementet foreslår videre å presisere at det 
må foreligge særlige grunner for å frata foreldre-
ansvar, å lovfeste hjemmel for å oppheve vedtak 
om fratakelse av foreldreansvar samt å lovfeste 
kravet om at det må foreligge særlige tungtvei-
ende grunner for å vedta adopsjon. Dette følger av 
gjeldende rett, men foreslås nå tydeliggjort i 
loven.

Kapittel 12 Atferdstiltak m.m.: Kapittelet omfat-
ter hjemlene for plassering i atferdsinstitusjon, 
nye regler om varsling når barn under 15 år begår 
alvorlige lovbrudd og plasseres i atferdsinstitu-
sjon, samt plassering av barn i institusjon ved fare 
for menneskehandel. Departementet viderefører 
dagens vilkår for plassering på institusjon på 
grunn av barnets atferd. Dette inkluderer dagens 
grunnvilkår som bygger på begrepet «alvorlige 
atferdsvansker». Departementet har vurdert ulike 
alternativer for å imøtekomme kritikken mot at 
dagens begrep oppleves som stigmatiserende av 
barna selv. Departementet har imidlertid ikke fun-
net frem til et alternativt begrep som i tilstrekkelig 
grad ivaretar hensynet til barnets rettssikkerhet. 
Departementet foreslår å oppheve dagens adgang 
til fortsatt tvangsplassering etter fylte 18 år.

Departementet foreslår videre å innføre regler 
om varsling som skal gjelde i tilfeller der barn 
under 15 år begår alvorlige lovbrudd og plasseres 
i barnevernsinstitusjon. Det foreslås at barne-
verns- og helsenemnda kan vedta at etterlatte og 
fornærmede skal få informasjon om plasseringen, 
samt at institusjonens leder kan gi varsel ved visse 
typer fravær fra institusjon. 

Kapittel 13 Samvær og kontakt etter omsorgs-
overtakelse: Reglene for samvær og kontakt etter 
omsorgsovertakelse er tatt inn i lovforslaget kapit-
tel 7. Spørsmålet om samvær og kontakt mellom 
foreldre og barn etter omsorgsovertakelse har 
vært sentralt i flere av sakene som nylig har vært 
behandlet av EMD og Høyesterett, der særlig 
sammenhengen mellom gjenforeningsmålsettin-
gen og samværet har vært understreket. Departe-
mentet foreslår å lovfeste at barneverns- og helse-
nemnda skal fastsette samvær etter en konkret 
vurdering, samt å lovfeste hvilke hovedhensyn 
som skal vektlegges ved fastsettelsen av samvæ-
ret. Hovedhensynene er å sikre barnets rett til 
beskyttelse og utvikling, samt barnets og foreldre-
nes mulighet til å opprettholde og styrke båndene 
mellom seg. Det skal gjøres en helhetlig vurde-
ring av om samværet er til barnets beste. Departe-
mentet foreslår videre å lovfeste at samværet kan 
begrenses eller falle helt bort bare der det fore-
ligger spesielle og sterke grunner. Departementet 
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foreslår å innføre en ny bestemmelse om at barne-
vernstjenesten skal utarbeide en plan for samvær 
og kontakt. Både EMD og Høyesterett har frem-
hevet myndighetenes plikt til å jevnlig vurdere 
samværet. Det foreslås lovfestet at barnevernstje-
nesten jevnlig skal vurdere om det er behov for å 
endre samværsplanen. Det foreslås videre å presi-
sere at barnevernstjenesten kan innvilge mer 
samvær enn det nemnda har fastsatt, hvis det ikke 
er i strid med forutsetningene i nemndas vedtak. 
Målet er å gi en mer fleksibel og dynamisk sam-
værsfastsettelse. Departementet foreslår samti-
dig å utvide dagens sperrefrist for samværssaker 
fra 12 til 18 måneder. 

Departementet foreslår videre at barne-
vernstjenesten skal sørge for at barnet kan opp-
rettholde og styrke bånd til søsken. Samvær med 
søsken skal inngå i samværsplanen. Med søsken 
menes helsøsken, halvsøsken, stesøsken og adop-
tivsøsken som barnet har hatt et etablert familieliv 
med og nære personlige bånd til. Samværsplanen 
skal også inkludere samvær med andre nærstå-
ende som barnet har et etablert familieliv med og 
nære personlige bånd til, for eksempel bestefor-
eldre eller tanter og onkler. For å skjerme barnet 
fra å dras inn i prosesser, kan planen ikke påkla-
ges. Uenighet med barnevernstjenesten må i 
hovedsak søkes løst ved dialog. Barnevernstje-
nesten kan også fastsette samvær og kontakt med 
personer barnet ikke har et etablert familieliv 
med, men det foreslås ingen plikt til å vurdere 
dette som del av samværsplanen. 

Kapittel 14 Oppfølging av barn og foreldre: 
Dette kapittelet omhandler barnevernstjenestens 
plikt til å følge opp barn og foreldre etter at barne-
vernstiltak er iverksatt. Reglene foreslås inntatt i 
lovforslaget kapittel 8. De fleste av Barnevernslov-
utvalgets materielle endringsforslag knyttet til 
oppfølging og planer ble fulgt opp i Prop. 169 L 
(2016–2017). Departementet foreslår i tillegg å 
innføre en ny bestemmelse om plikt til å utarbeide 
planer ved akuttvedtak, samt egne bestemmelser 
om oppfølging og planer ved ettervernstiltak. I 
kapittelet gis en grundig omtale av menneske-
rettslige forpliktelser, inkludert praksis fra EMD 
og Høyesterett. Omsorgsovertakelser er i 
utgangspunktet midlertidige og målet skal være 
gjenforening. For å tydeliggjøre denne plikten 
foreslås det å presisere i loven at barnevernstje-
nesten systematisk og regelmessig må vurdere 
om vedtak om omsorgsovertakelse kan oppheves.

Kapittel 15 Fosterhjem: Departementet fore-
slår at reglene om fosterhjem samles i et eget 
kapittel 9 i lovforslaget og at enkelte bestemmel-
ser som i dag står i forskrift, løftes inn i loven. 

Målet er å synliggjøre fosterhjem som tiltak og 
styrke kvaliteten på fosterhjemstilbudet. Forsla-
gene må ses i sammenheng med andre forslag på 
området, herunder oppfølging av NOU 2018: 18 
Trygge rammer for fosterhjem. Departementet 
foreslår å lovfeste barnets rett til forsvarlig 
omsorg i fosterhjemmet, generelle krav til foster-
foreldre og at det skal inngås en avtale mellom 
barnevernstjenesten og fosterforeldrene. Depar-
tementet foreslår å lovfeste en uttalerett for fos-
terforeldre i saker om flytting av et barn. Dette 
er en oppfølging av forslag fra Fosterhjemsutval-
get. Departementet foreslår også å lovfeste at 
fosterforeldre kan gis klageadgang på vedtak om 
flytting.

Kapittel 16 Barnevernsinstitusjoner m.m.:
Kapittelet omfatter reglene for barnevernsinstitu-
sjoner og sentre for foreldre og barn og gjelder 
lovforslaget kapittel 10. Departementet foreslår å 
flytte inn i loven sentrale bestemmelser om barns 
rettigheter og bruk av tvang som i dag fremgår av 
rettighetsforskriften. Målet er å styrke rettssik-
kerheten til barn og unge under opphold på bar-
nevernsinstitusjoner. Det foreslås ingen endringer 
i adgangen til å bruke tvang eller beslutte inngrep 
i barnets personlige frihet på institusjoner, ut over 
å utvide muligheten til rusmiddeltesting, slik at 
den gjelder biologisk materiale, og ikke kun urin-
prøver, samt at post kan kontrolleres også ved 
begrunnet mistanke om tyvegods eller skadelige 
medikamenter. Videre foreslås det å lovfeste at 
institusjonen skal arbeide systematisk med å fore-
bygge tvang og andre inngrep i barns personlige 
integritet, både på systemnivå og i enkelttilfeller. 
Det er lagt vekt på beskrivelser av menneskeretts-
lige forpliktelser og presiseringer i proposisjonen, 
samt enkelte presiseringer i lovforslaget for å 
tydeliggjøre regelverket og de menneskerettslige 
kravene til inngrep. Departementet foreslår å lov-
feste i en overordnet bestemmelse at barn på insti-
tusjon ikke skal utsettes for tvang eller andre inn-
grep i deres personlige integritet med mindre det 
etter en helhetsvurdering er nødvendig i situasjo-
nen. Andre mindre inngripende tiltak skal være 
forsøkt eller vurdert som utilstrekkelige. Videre 
foreslås det presisert at tiltaket må være egnet til 
å oppnå lovens angitte formål og stå i rimelig for-
hold til den interessen som skal ivaretas. I tillegg 
foreslås det presisert formålet med inngrepet i de 
enkelte inngrepshjemlene. Departementet fore-
slår også å presisere i loven at institusjonen skal 
gjennomgå bruk av tvang og andre inngrep 
sammen med barnet, så snart som mulig etter at 
tiltaket er avsluttet. Videre varsles en fullstendig 
gjennomgang av regelverket om tvang på institu-
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sjon i etterkant av Helse- og omsorgsdepartemen-
tets oppfølging av tvangsbegrensningsutvalgets 
utredning, NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven 
– Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten 
samtykke i helse- og omsorgstjenesten, og Kunn-
skapsdepartementets arbeid med endringer i 
regelverket for tvangsbruk i skolen. 

Departementet foreslår videre å flytte enkelte 
overordnede krav til kvalitet i barnevernsinstitu-
sjon fra kvalitetsforskriften til ny barnevernslov. 
Dette omfatter krav om at institusjonen skal ha en 
definert målgruppe og et formulert mål for virk-
somheten, samt krav om å angi hvilke metoder 
institusjonen skal benytte. Videre foreslås det å 
synliggjøre i loven at institusjonene skal ha en 
internkontroll som sikrer forsvarlig drift. Det fore-
slås også å lovfeste krav til forsvarlig bemanning 
og kompetanse. Det foreslås å stille krav om rele-
vant bachelor for fagpersonell som ansettes i bar-
nevernsinstitusjon. For institusjonsledere stilles 
det krav om relevant utdanning på masternivå. 
Det foreslås videre at tilsvarende krav skal 
omfatte omsorgssentre for enslige mindreårige 
asylsøkere. For øvrig foreslås det å innføre krav 
om godkjenning av statlige institusjoner samt en 
hjemmel for å kartlegge barn i barnevernsinstitu-
sjon. Det foreslås videre å ta inn en hjemmel til å 
fastsette bestemmelser i forskrift om barne-
vernstjenestens plikt til å følge opp barn på barne-
vernsinstitusjon. Målet er å bidra til at det enkelte 
barn får god og forsvarlig omsorg og behandling.

Kapittel 17 Omsorgssentre for enslige mindreå-
rige asylsøkere: Reglene om omsorgssentre videre-
føres i et eget kapittel 11 i lovforslaget. Det fore-
slås kun enkelte mindre endringer, herunder å 
fjerne kravet om samtykke fra barnet for oversen-
ding av kartlegging av barnets situasjon og behov 
til bosettingsmyndighetene. Målet er harmonise-
ring med introduksjonsloven, og å bidra til bedre 
bosetting fra omsorgssentrene. Det foreslås også 
mindre språklige endringer for å synliggjøre Buf-
etats omsorgsansvar for enslige mindreårige asyl-
søkere som bor i omsorgssentre.

Kapittel 18 Saksbehandlingsregler for barnever-
net: Departementet foreslår å videreføre et eget 
kapittel om saksbehandlingsregler for barnever-
net i lovforslaget kapittel 12. Det foreslås endringer 
for å bidra til å styrke barns og foreldres rettssik-
kerhet og bedre barnevernets saksbehandling. 

Departementet foreslår å innføre en journal-
plikt med hjemmel til å fastsette nærmere bestem-
melser i forskrift. Departementet foreslår videre å 
ta inn skjerpede krav til barnevernets begrun-
nelse av vedtak. Det foreslås presisert et generelt 
krav om at de faktiske opplysninger og barne-

vernsfaglige vurderinger som er lagt til grunn for, 
eller har hatt betydning for avgjørelsen, må frem-
komme av vedtaket. Videre foreslås det å stille 
krav om at det i vedtaket skal fremgå hvordan 
hensynet til familiebånd er vurdert. Det foreslås 
også å gi en hjemmel for departementet til å gi for-
skrift om krav til sakkyndiges mandater, rapporter 
og egenerklæringer.

Departementet foreslår å styrke barns med-
virkning og tilrettelegge for at barn kan forklare 
seg til barnevernet i trygge rammer. For å 
beskytte barnet foreslås det å ta inn begrensnin-
ger i partenes rett til dokumentinnsyn. Forslagene 
innebærer at det kan gis utsatt innsyn mens 
undersøkelsen pågår og at innsyn senere kan nek-
tes dersom innsyn kan utsette barnet eller andre 
for fare eller skade. Forslaget innebærer at unn-
taksbestemmelser som fremgår av forvaltnings-
loven gjøres tilgjengelige og tilpasset barneverns-
saker. Begrensningene gjelder ikke når saken 
behandles i barneverns- og helsenemnda. Depar-
tementet foreslår videre å utvide den skjønnsmes-
sige adgangen for nemnda til å kunne gi partsret-
tigheter til yngre barn i tvangssaker. Forslaget må 
ses i sammenheng med forslaget om å tydelig-
gjøre barns rett til å bli hørt i saker for barne-
verns- og helsenemnda, se omtale av kapittel 20 
nedenfor.

Et viktig mål med ny barnevernslov er å bedre 
ivareta situasjoner der barn vokser opp i to hjem. 
Departementet foreslår å lovfeste at barne-
vernstjenesten alltid skal vurdere foreldrenes 
partsstatus, for å bevisstgjøre barnevernstje-
nesten og bidra til at begge foreldre involveres på 
riktig måte. Videre foreslås det at foreldre med 
foreldreansvar som hovedregel skal informeres 
om alle vedtak som treffes av barnevernstje-
nesten. 

Kapittel 19 Taushetsplikt, opplysningsplikt og 
adgang til å formidle opplysninger: Taushetsplik-
tregelverket ivaretar behovet for formidling av 
informasjon og nødvendig samarbeid mellom bar-
nevernstjenesten og andre. Departementet fore-
slår å videreføre, men samle, taushetspliktregel-
verket i et eget kapittel i lovforslaget kapittel 13. 
Målet er å gjøre det enklere å se sammenhengen i 
regelverket og bidra til at taushetspliktregelverket 
blir lettere å anvende. Departementet foreslår at 
bestemmelsen om barnevernstjenestens adgang 
til å formidle opplysninger til andre offentlige 
myndigheter utformes på en annen måte enn i 
dag. Formålet er å fremheve og tydeliggjøre bar-
nevernstjenestens og andre barnevernsmyndig-
heters adgang til å gi opplysninger til andre offent-
lige myndigheter når dette er nødvendig for at 
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barnevernet skal kunne utføre sine oppgaver i den 
enkelte saken. Kapittelet omfatter for øvrig forslag 
til en ny bestemmelse om behandling av person-
opplysninger. 

Kapittel 20 Behandling av saker i barneverns- 
og helsenemnda: Departementet foreslår at fylkes-
nemnda for barnevern og sosiale saker endrer 
navn til barneverns- og helsenemnda. Departe-
mentet foreslår å videreføre et eget kapittel om 
behandling av saker i barneverns- og helsenem-
nda, se lovforslaget kapittel 14. Departementet 
foreslår videre å lovfeste nemndas uavhengighet 
og upartiskhet. Departementet foreslår å endre 
tidsangivelsen for når saker i nemnda skal 
behandles. Det foreslås at saken skal behandles 
så raskt som hensynet til en forsvarlig saksbe-
handling gjør mulig. Det foreslås videre at depar-
tementet kan gi forskrift om utvalg av en bestemt 
gruppe advokater som kan oppnevnes for private 
parter.

Med henvisning til EMDs avgjørelser mot 
Norge og Høyesteretts storkammeravgjørelser i 
den senere tid, gis nærmere føringer til hva som 
forventes av barnevernstjenesten for å oppfylle 
kravet om at begjæringen skal gi grunnlag for en 
forsvarlig behandling av saken. Det gis en grun-
dig redegjørelse av de krav som følger av EMDs 
og Høyesteretts avgjørelser. Departementet fore-
slår videre enkelte presiseringer av krav til nemn-
das avgjørelsesgrunnlag og begrunnelser. Det 
foreslås presisert i loven at det stilles krav om at 
det i nemndas vedtak skal fremgå hvordan hensy-
net til familiebånd er vurdert. 

Departementet foreslår også at klager over 
akuttvedtak skal kunne behandles grundigere ved 
at også slike saker skal kunne behandles med 
ordinær nemnd i særlige tilfeller. Departementet 
foreslår å styrke barns rett til å bli hørt i saker for 
nemnda ved å tydeliggjøre i loven at barn skal 
kunne gis anledning til å forklare seg direkte til 
nemnda. Departementet foreslår også å gi større 
adgang til å forene saker som gjelder foreldrenes 
felles barn og at betalingsansvaret for utgifter til 
sakkyndig og tolk i møter i nemndene overføres 
fra kommunene til nemndene. Samtaleprosess ble 
innført som varig ordning 1. juli 2020 i samsvar 
med Stortingets behandling av Prop. 84 L (2019–
2020). 

Kapittel 21 Kommunens og barnevernstje-
nestens ansvar og oppgaver: Dette kapittelet samler 
reglene om kommunens og barnevernstjenestens 
ansvar og oppgaver og inneholder også organisa-
toriske bestemmelser. Departementet foreslår å 
tydeliggjøre at det er kommunen, og ikke barne-
vernstjenesten, som har ansvar for å forebygge 

omsorgssvikt og atferdsproblemer, og det foreslås 
et krav om at kommunestyret selv skal vedta en 
plan for det forebyggende arbeidet. Det foreslås 
samtidig å tydeliggjøre barnevernstjenestens 
ansvar etter loven. Kommunestyret skal avgjøre 
hvilken rolle barnevernstjenesten skal ha i fore-
byggende arbeid, ut over de oppgavene 
barnevernsloven legger til barnevernstjenesten. 
Forslagene skal samlet sett bidra til at kommu-
nene styrker det helhetlige forebyggende arbei-
det, samtidig som barnevernstjenestens innsats 
rettes mot barna og familiene som trenger dette 
mest. Forslagene har nær sammenheng med 
målene i barnevernsreformen, jf. Prop. 73 L 
(2016–2017), som gir økt ansvar til kommunene. 

Departementet foreslår videre å innarbeide i 
ny barnevernslov endringer i samarbeidsplikten 
som foreslås i Prop. 100 L (2020–2021).4 Proposi-
sjonen er utarbeidet i et samarbeid mellom flere 
departementer.5 Endringene gjelder enkelte pre-
siseringer av samarbeidsplikten, samt at kommu-
nen skal ha ansvar for å samordne tjenestetilbudet 
til det enkelte barn. Videre omfatter det en tydelig 
plikt til samarbeid ut over enkeltsaker og en har-
monisering av reglene om individuell plan. 

Departementet foreslår å ta ut presiseringen i 
dagens lov om at det er barnevernstjenestens 
leder som har ansvaret for de oppgavene som i 
loven er lagt til kommunene. Etter departemen-
tets vurdering kan forslaget bidra til bedre over-
ordnet kommunal styring av barnevernet, og en 
større grad av åpenhet om barnevernstjenestens 
virksomhet. Forslaget er en naturlig konsekvens 
av det ansvaret kommuneledelsen har for at kom-
munen oppfyller det ansvaret loven legger til kom-
munene, og for at barnevernstjenesten har den 
bemanningen og de ressursene som er nødven-
dige for å ivareta dette ansvaret. Departementet 
legger for øvrig til grunn at forslaget vil gjøre den 
overordnede styringen av barnevernet mer likt 
det som gjelder på andre velferdsområder. Videre 
foreslås det å lovfeste at barnevernstjenestene 
skal ha en akuttberedskap. 

Departementet foreslår å lovregulere kommu-
nens adgang til å benytte private tjenesteytere. 
Det foreslås å regulere barnevernstjenestens 
adgang til å la seg bistå av private tjenesteytere 
samt å lovfeste et forbud mot å la seg bistå av pri-
vate tjenesteytere til enkelte oppgaver. Videre 

4 Prop. 100 L (2020–2021) Endringer i velferdstjenestelovgiv-
ningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator).

5 Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartemen-
tet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familie-
departementet og Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet.
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foreslås det at barnevernstjenesten ikke skal ha 
adgang til å plassere barn i ordinære fosterhjem 
tilknyttet private tjenesteytere. 

Departementet foreslår å innføre kompetanse-
krav i det kommunale barnevernet, og det fore-
slås å innføre krav om barnevernsfaglig master-
grad eller annen relevant utdanning på tilsvarende 
nivå for personell i barnevernstjenesten som skal 
utføre visse kjerneoppgaver. Kravet gjelder også 
barnevernstjenestens leder og stedfortredende 
leder. I bestemmelsen fremgår det at kompetanse-
kravene gjelder fra 2031. Frem til dette tidspunk-
tet foreslås det en overgangsordning der kompe-
tansekravet også skal kunne oppfylles gjennom en 
kombinasjon av utdanning og erfaring. Det fore-
slås også at det i visse tilfeller kan gis midlertidig 
dispensasjon og varig unntak fra kravet om mas-
tergrad. 

Departementet foreslår å innføre krav om vei-
ledning av ansatte i barnevernstjenesten, samt å 
gi kommunen en plikt til å ta imot praksisstuden-
ter. Dette er et forslag som skal bidra til at nyut-
dannede skal være godt forberedt på oppgavene 
som venter dem. Kompetansekrav som gjelder 
institusjon foreslås inntatt i lovens kapittel 10. 

Kapittel 22 Statlig barnevernsmyndighet: Kapit-
telet omhandler lovforslaget kapittel 16 og gjelder 
statlige barnevernsmyndigheters oppgaver og 
ansvar. Med statlige barnevernsmyndigheter 
menes departementet, Bufetat og statsforval-
terne.6 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er 
sentralt nivå i Bufetat og leder Bufetats virksom-
het. I tillegg er Bufdir fagdirektorat for både stat-
lig og kommunalt barnevern. Bufdirs oppgave 
som fagdirektorat fremgår ikke av loven, men er 
delegert fra departementet. Departementet fore-
slår enkelte presiseringer for å bidra til økt forut-
sigbarhet om Bufetats tjenester og tiltak. 

Prop. 73 L (2016–2017) inneholder enkelte lov-
endringer som gjelder Bufetats ansvar og opp-
gaver med vekt på at Bufetats tilbud til kommu-
nene skal bli mest mulig forutsigbart. Funn fra 
landsomfattende tilsyn og Riksrevisjonen viser 
behov for ytterligere presiseringer av rammene 
for Bufetats ansvar. Departementet foreslår blant 
annet å lovfeste at Bufetat skal ha et tiltaksapparat 
som er tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert 
som en forutsetning for å oppfylle bistandsplikten. 
Det signaliseres videre at departementet vil utar-
beide en forskrift om saksbehandlingen i Bufetat 
med vekt på samhandlingen mellom Bufetat og 
kommunene. Bufetats bruk av spesialiserte fos-
terhjem og beredskapshjem tilknyttet private 
aktører, drøftes. Det foreslås ikke å lovfeste 
begrensninger i Bufetats adgang til å bruke spesi-
aliserte fosterhjem og beredskapshjem tilknyttet 
private aktører. Videre omtales ansvarsdelingen 
ved valg av institusjonsplass, herunder oppfølgin-
gen av anmodningsvedtak nr. 181 av 12. desember 
2017. Det foreslås for øvrig enkelte presiseringer 
av rammene for Bufetats betalingsansvar når 
saker behandles hos barneverns- og helsenem-
nda. Departementet foreslår også å stille krav til 
Bufetat om å ta imot praksisstudenter, noe som er 
en oppfølging av forslag fra høringsnotatet om 
kompetansekrav.

Kapittel 23 Statlig tilsyn: Statens helsetilsyn 
har det overordnede faglige tilsynet med barne-
vernet. Statsforvalterne utøver tilsynet. Departe-
mentet foreslår at reglene om statlig tilsyn med 
både kommunalt og statlig barnevern, samles i et 
eget kapittel 17 i lovforslaget. Det foreslås å ta inn 
en ny bestemmelse om formålet med tilsynet. 
Bestemmelsen formuleres slik at formålet med til-
synet er å bidra til å styrke rettssikkerheten og 
kvaliteten i barnevernet og å styrke befolkningens 
tillit.

I kapittel 24 gjennomgås økonomiske og 
administrative konsekvenser av lovforslaget. 
Merknader til den enkelte bestemmelse fremgår 
av kapittel 25.

6 Fylkesmannen endret navn til statsforvalteren 1. januar 
2021. Proposisjonen benytter gjennomgående navnet stats-
forvalteren, unntatt i enkelte sitater. Det vises for øvrig til 
Prop. 77 L (2020–2021) Endringer i lovgjevinga som følgje av 
innføring av kjønnsnøytral tittel på fylkesmannen. 
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2  Bakgrunn

2.1 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov – 
Sikring av barnets rett til omsorg 
og beskyttelse

2.1.1 Barnevernslovutvalgets innstilling – 
NOU 2016: 16

Forslaget til ny barnevernslov bygger på flere for-
utgående prosesser, med hovedvekt på Barne-
vernslovutvalgets utredning i NOU 2016: 16. Bar-
nevernslovutvalgets forslag ble lagt frem i NOU 
2016: 16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett 
til omsorg og beskyttelse. Barnevernslovutvalget 
fikk i mandat å foreta en fullstendig språklig, tek-
nisk og strukturell gjennomgang av loven og utar-
beide utkast til ny barnevernslov. I tillegg ble 
utvalget bedt om å vurdere åtte nærmere angitte 
temaer: rettighetsfesting, barnevernets ansvars-
område, forebyggende arbeid, regulering av fag-
lige prinsipper, tidsriktig barnevernslov, tiltakene 
i barnevernet, partsrettigheter og samvær. 

Utvalgets mandat var avgrenset mot andre 
pågående prosesser, herunder ansvarsdelingen 
mellom stat og kommune som er behandlet i 
Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernlo-
ven (barnevernsreform), og saksbehandlingsre-
glene i fylkesnemnda som er tema i NOU 2017: 8 
Særdomstol på nye områder? Vurdering av nye 
domstolsordninger for foreldretvister, barnevernsa-
ker og utlendingssaker. 

Barnevernslovutvalgets innstilling ble levert 
29. september 2016. Enkelte av utvalgets forslag 
er fulgt opp gjennom lovendringer som trådte i 
kraft 1. juli 2018, se nærmere omtale av Prop. 169 
L (2016–2017) nedenfor. Barnevernslovutvalgets 
øvrige forslag omtales i forbindelse med de ulike 
endringsforslagene i proposisjonens etterføl-
gende kapitler.

Barnevernslovutvalgets innstilling ble sendt 
på bred høring 7. november 2016 med frist 30. 
januar 2017. I alt 160 instanser avga realitetsut-
talelse. En summarisk gjennomgang av uttalelser 
fra høringen er tatt inn i forbindelse med de 
enkelte forslagene. 

2.1.2 Prop. 169 L (2016–2017)

I forbindelse med oppfølgingen av høringen ble 
det besluttet at Barnevernslovutvalgets innstilling 
skulle følges opp i to løp. Det ble besluttet å utar-
beide et høringsnotat med forslag til ny barne-
vernslov med utgangspunkt i Barnevernslovutval-
gets forslag. 

Samtidig ble det besluttet å følge opp enkelte 
av utvalgets forslag i en proposisjon om endringer 
i gjeldende barnevernlov slik at disse endringene 
kunne tre i kraft tidligere. Flere av Barnevernlov-
utvalgets forslag som bidrar til å øke rettssikker-
heten til barn og foreldre, bedrer barnevernstje-
nestens saksbehandling og styrker barneperspek-
tivet i loven, ble lagt frem høsten 2017 i Prop. 169 
L (2016–2017) Endringer i barnevernloven mv. 
(bedre rettssikkerhet for barn og foreldre). Stortin-
get sluttet seg til forslagene i mars 2018. Lov-
endringene trådte i kraft fra 1. juli 2018. 

Sentrale endringer var at barnevernloven ble 
en rettighetslov for barn og at barns rett til med-
virkning ble styrket. Det ble lovfestet at barn har 
rett til nødvendige barnevernstiltak når vilkårene 
for tiltaket er oppfylt. Barn ble gitt en tydelig rett 
til medvirkning og det ble lovfestet at det skal 
fremgå av barnevernstjenesten og fylkesnemn-
das vedtak hva som var barnets synspunkt, hvil-
ken vekt barnets mening er tillagt og hvordan bar-
nets beste er vurdert. 

Flere krav ble inntatt for å bedre dokumenta-
sjonen i barnevernet. Det er presisert i loven at 
henleggelser av meldinger skal begrunnes skrift-
lig og at henleggelser av undersøkelser er enkelt-
vedtak som innebærer at avgjørelsen kan påkla-
ges. Det ble inntatt i lovens formålsbestemmelse 
at loven skal bidra til at barn møtes med trygghet, 
kjærlighet og forståelse. Videre er det lovfestet at 
barnevernstjenesten alltid skal vurdere om noen i 
barnets familie eller nære nettverk kan velges 
som fosterhjem og at barnevernstjenesten i denne 
vurderingen skal legge til rette for bruk av verk-
tøy og metoder for nettverksinvolvering, dersom 
det er hensiktsmessig. Reglene om opplysnings-
plikt til barnevernet, både i barnevernloven og i 
andre særlover, er forenklet for å gjøre regelver-
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ket lettere å anvende for dem som er omfattet av 
plikten. Omsorgsovertakelser er i utgangspunktet 
midlertidige og det er inntatt i loven at barne-
vernstjenesten skal legge til rette for at foreldrene 
kan få tilbake omsorgen for barnet, hvis ikke hen-
synet til barnet taler mot det.

2.2 Høringsnotat om forslag til ny 
barnevernslov

2.2.1 Høringen

Departementet sendte forslag til ny barneverns-
lov på høring våren 2019. Forslaget tok utgangs-
punkt Barnevernslovutvalgets utredning. 

Videre henviste departementet til Prop. 73 L 
(2016–2017) Endringer i barnevernloven (barne-
vernsreform) som gir økt faglig og økonomisk 
ansvar til kommunene med mål om økt vekt på 
forebygging og tidlig innsats. Lovendringene som 
ble vedtatt ved behandlingen av proposisjonen, 
ble innarbeidet i forslaget til ny barnevernslov. 
Høringsnotatet fulgte opp enkelte spørsmål fra 
denne proposisjonen, blant annet om det bør gis 
hjemmel til å pålegge utredning i senter for for-
eldre og barn. 

Høringsnotatet om forslag til ny barnevernslov 
bygget i tillegg på flere eksterne utredninger, 
blant annet NOU 2017: 12 Svikt og svik og Statens 
helsetilsyns rapport fra 2019 «Det å reise vasker 
øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker.» 
Departementet bestilte for øvrig to eksterne 
utredninger; «Kontakt og samvær etter omsorgs-
overtakelse, en barnefaglig og juridisk utredning» 
(OsloMet Rapport 2018 nr. 10) og «Kommunale 
botiltak for barn og unge. En hvit flekk i velferdssta-
ten» (Institutt for samfunnsforskning, 2018). 
Videre ga Oxford Research i januar 2019 ut rap-
porten «Kompetanse og dialog. Evaluering av 
utprøving av samtaleprosess i fylkesnemndene for 
barnevern og sosiale saker.»

Departementet foretok i samarbeid med 
Språkrådet, en omfattende språklig og redaksjo-
nell omarbeiding av utvalgets forslag til ny barne-
vernslov. 

Forslag til ny barnevernslov ble sendt på 
høring 4. april 2019 til følgende høringsinstanser:

  
Arbeids- og sosialdepartementet 
Finansdepartementet 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Kulturdepartementet 
Kunnskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
  
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) 

region Midt-Norge
Bufetat region nord
Bufetat region sør
Bufetat region vest
Bufetat region øst
Barneombudet 
Datatilsynet 
Diakonhjemmet Høgskole
Domstoladministrasjonen
Folkehelseinstituttet 
Helsedirektoratet 
Helseregionene (5)
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskulen på Vestlandet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Kompetanse Norge
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 

stress  
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 

(NUBU)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet 

i utdanningen
Nord universitet
Norges forskningsråd 
Norges institusjon for menneskerettigheter 

(NIM) 
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet 

(NTNU) 
Norsk senter for barneforskning  
Norsk senter for menneskerettigheter
OsloMet – storbyuniversitetet
Pasient- og brukerombudene
Politidirektoratet
Regionale kunnskapssentre for barn og unge 

(RKBU) 
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, 

Helseregion Øst og Sør (RBUP)
Regjeringsadvokaten
Samisk høgskole
Sekretariatet for konfliktrådene
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Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern 
og sosiale saker 

Statens barnehus Bergen
Statens barnehus Bodø
Statens barnehus Hamar 
Statens barnehus Kristiansand
Statens barnehus Moss
Statens barnehus Oslo 
Statens barnehus Sandefjord
Statens barnehus Stavanger
Statens barnehus Trondheim
Statens barnehus Tromsø
Statens barnehus Ålesund
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede 
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå 
Statsforvalterne1

Sysselmannen på Svalbard
Trygderetten
Universitetet i Agder 
Universitetet i Bergen 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Sørøst-Norge
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 

universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet
VID vitenskapelige høgskole
Riksrevisjonen
Sametinget 
Sivilombudsmannen
  
Alle landets kommuner 
Alle landets fylkeskommuner 
Longyearbyen lokalstyre
  
Abelia
Akademikerne 
Antirasistisk senter 
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barn av rusmisbrukere – BAR 
Batteriet Oslo 
Den Norske Advokatforening 
Den norske dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening 
Den norske tannlegeforening

Elevorganisasjonen
Fagforbundet 
Familiekanalen
Fellesorganisasjonen (FO) 
Forandringsfabrikken 
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen 
Foreningen Romanifolkets Kystkultur
Frelsesarmeen
Forum for barnekonvensjonen 
Hovedorganisasjonen Virke 
Ideelt Barnevernsforum (IB)
Innvandrernes landsorganisasjon
Juridisk rådgivning for kvinner 
Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon 
Jussformidlingen i Bergen 
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge 
Kirkens Bymisjon
Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern 

(KIB) 
Kristne friskolers forbund 
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) 
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsorganisasjonen for Romanifolket 
Lærernes Yrkesforbund
Mental Helse Ungdom
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritets-

bakgrunn
Norges Juristforbund 
Norges Kvinne- og familieforbund 
Norges Røde Kors 
Norges Røde Kors Ungdom
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) 
Norsk Barnevernsamband 
Norsk Folkehjelp 
Norsk Fosterhjemsforening 
Norsk Innvandrerforum 
Norsk lektorlag
Norsk Montesorriforbund
Norsk Psykologforening 
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag 
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for Private Barneverntiltak 
OMOD – Organisasjonen Mot Offentlig Diskrimi-

nering
Press – Redd Barna Ungdom 
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Redd Barna 

1 Fra 1. januar 2021 endret fylkesmennene navn til statsfor-
valteren. Navneendringen er gjennomgående innarbeidet i 
proposisjonen.
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Rådet for psykisk helse
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger 
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SOS-barnebyer
Steinerskoleforbundet
Stendi
Stiftelsen Fontene
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset 
Stiftelsen Rettferd for taperne 
Taternes landsforening 
Uni Research 
UNICEF Norge 
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og 

høyskoleutdannede 
Universitets- og høgskolerådet (UHR-HS)
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen 
Voksne for Barn 
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsfristen var 1. august 2019. Følgende 
instanser har uttalt seg: 

Helse- og omsorgsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Utenriksdepartementet
  
Arbeids- og velferdsdirektoratet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets 

Eksterne kompetansegruppe for dialog og 
mangfoldsensitivitet

Bufetat region Midt-Norge
Bufetat region nord
Bufetat region sør
Bufetat region vest
Bufetat region øst
Barneombudet 
Barnesakkyndig kommisjon 
Barnevernvakten Romerike – Øst politidistrikt
Bergen tingrett
Direktoratet for e-helse
Domstoladministrasjonen
Follo tingrett
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 

(fylkesnemndene) 
Helsedirektoratet 
Helse Midt-Norge RHF
Høgskolen i Innlandet
Høgskulen i Volda
Kristiansand tingrett
Kompetanse Norge
NUBU

NIM 
NTNU 
Oslo tingrett
Oslo universitetssykehus HF
OsloMet – storbyuniversitetet
Politidirektoratet
Riksadvokaten
RKBU Nord 
Skattedirektoratet 
Statens helsetilsyn
Statens sivilrettsforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Statsforvalteren i Agder
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Vestland
Stiftelsen RBUP Øst og Sør2

Sysselmannen på Svalbard
Universitetet i Agder 
Universitetet i Oslo 
Universitetet i Stavanger 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 

universitet
UHR-HS
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
VID vitenskapelige høgskole
Sivilombudsmannen
Sysselmannen på Svalbard
  
Asker kommune
Bamble kommune
Bergen kommune
Bærum kommune
Barnevernstjenesten i Trysil og Engerdal
Drammen kommune
Gjesdal kommune
Grong kommune
Fredrikstad kommune
Færder kommune
Horten kommune
Hå kommune
Klepp kommune
Kristiansand kommune
Lier kommune
Marker kommune
Narvik kommune

2 Omfatter RBUP, RVTS Øst og Regionalt ressurssenter om 
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – region 
Sør (RVTS Sør). 
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Numedal kommune
Oslo kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Snåsa kommune
Sokndal kommune
Stavanger kommune
Time kommune3

Trondheim kommune
Tromsø kommune
Tysnes kommune
Longyearbyen lokalstyre
  
ADHD Norge 
Adopterte
Barn av rusmisbrukere – BAR
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforenings fagutvalg  

for offentlig rett
Den norske legeforening
DigiBarnevern, kommunal del
Fagforbundet 
Familiekanalen
FO 
Finans Norge
Fokus på Barnevernet
Forandringsfabrikken 
Foreningen 2 Foreldre
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitets-

mangfold
IB
Islamsk Råd Norge
Kirkens Bymisjon
Klokkergårdstiftelsen
KIB
KS
Landsforbundet for utviklingshemmede og 

pårørende
LFB 
Landsforeningen for Rettssikkerhet
LO
MiRA  ressurssenter for kvinner med minoritets-

bakgrunn 
Muslimsk Dialognettverk
Norges Røde Kors 
NOBO 
Norsk Barnevernsamband 
Norsk Fosterhjemsforening 
Norsk Innvandrerforum 

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og 
Norsk Journalistlag4

Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Norske kveners forbund
NHO Service og Handel 
OMEP Norge (Verdensorganisasjonen for små 

barns oppvekst og danning)
OBF
Redd Barna
Rettspolitisk forening 
Rådet for psykisk helse
Sex og samfunn
SOS-barnebyer
Stiftelsen Barnas Rettigheter
Stine Sofies Stiftelse
UNICEF Norge 
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og 

høyskoleutdannede 
Voksne for Barn 

I tillegg er det kommet enkelte innspill fra privat-
personer.

Innholdet i høringsinstansenes syn gjennom-
gås i forbindelse med hvert enkelt forslag. 

Det har for øvrig kommet inn synspunkter på 
samarbeid barnevern og helse. Disse innspillene 
omtales ikke eksplisitt, men er særskilt vurdert i 
forbindelse med arbeidet med helsekartlegging 
se kapittel 1.3. Det vises også til kapittel 5 om 
institusjonstilbudet.

2.2.2 Oppfølging av høringsnotatet om ny 
barnevernslov – menneskerettslige 
vurderinger

Et stort flertall av høringsinstansene ga overord-
net støtte til forslaget til ny barnevernslov. 
Høringsinstansene hadde likevel en rekke innspill 
både til innholdet i og omtalen av ulike forslag. 
Flere fremhevet at det er behov for grundigere 
menneskerettslige vurderinger. Den europeiske 
menneskerettsdomstolen (EMD) har i samme 
tidsrom tatt en lang rekke barnevernssaker til 
behandling. Videre har Høyesterett avgjort flere 
barnevernssaker etter EMDs storkammersak 
Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019). Departe-
mentet har i den videre oppfølgingen lagt stor 
vekt på menneskerettslige vurderinger. Avgjørel-
ser fra EMD og Høyesterett er sentralt i dette 
arbeidet. Departementet har hatt et samarbeid 
med professor Karl O. Søvig ved Universitetet i 
Bergen og NIM i arbeidet om menneskerettslige 3 Høringsuttalelsen er utarbeidet i et samarbeid mellom 

Sandnes og Time kommune. Kommunene Klepp, Gjesdal, 
Hå, Sola og Randaberg stiller seg bak høringssvaret. 4  Felles uttalelse
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vurderinger. Det vises til nærmere omtale i kapit-
tel 3.1. 

2.2.3  Prop. 84 L (2019–2020)

Departementet la våren 2020 frem enkelte av for-
slagene fra høringsnotatet, jf. Prop. 84 L (2019–
2020), for å gi disse endringene et kortere tidsløp 
enn det samlede forslaget til ny barnevernslov. 
Dette var forslag som kan behandles uavhengig av 
helheten i forslaget til ny barnevernslov og som 
ble fremmet som forslag til endringer i gjeldende 
barnevernlov. Stortinget sluttet seg til forslagene, 
jf. Innst. 310 L (2019–2020). Endringene omfattet 
blant annet innføring av samtaleprosess i fylkes-
nemnda som varig ordning. Endringen trådte i 
kraft 1. juli 2020. Videre ble aldersgrensen for rett 
til ettervern utvidet til 25 år og det ble innført krav 
om årlig tilstandsrapportering om barnevernstje-
nesten til kommunestyret. Disse endringene 
trådte i kraft 1. januar 2021. For øvrig ble det ved-
tatt endringer som gir større fleksibilitet i fylkes-
nemndenes virkeområde samt endringer som vil 
bidra til bedre beskyttelse av trusselutsatte barn. 

2.3 Høring av forslag til endringer i 
rammevilkårene for private 
tjenesteytere i barnevernet

Departementet sendte 30. mars 2020 på høring 
forslag til endringer i rammevilkårene for private 
tjenesteytere i barnevernet. 

Høringsnotatet ble sendt til de samme 
høringsinstansene som høringsnotatet om ny bar-
nevernslov jf. kapittel 2.2.1, med unntak av Kir-
kens bymisjon, Frelsesarmèen og Stendi. 
Høringsnotatet ble i tillegg sendt til Samfunnsvi-
terne. Høringsfristen var 29. juni 2020. Følgende 
instanser har uttalt seg:

  
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet 
Barnesakkyndig kommisjon 
Datatilsynet 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Kompetanse Norge 
OsloMet – storbyuniversitetet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, 

Helseregion Øst og Sør
Statens helsetilsyn
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Sykehuset Telemark HF 
Sykehuset Østfold HF 

VID vitenskapelige høgskole
  
Asker kommune
Barnevernstjenesten i Trysil og Engerdal
Bergen kommune
Drammen kommune
Færder kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Røros kommune 
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Stavanger kommune
Trondheim kommune

Nordland fylkeskommune 
  
Aberia AS 
Barnevernkompetanse AS 
Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet 
Den Norske Advokatforening 
Diakonhjemmet Omsorg, Steg Norge 
Fagforbundet 
Fellesorganisasjonen 
Forandringsfabrikken 
Haraldsplass Diakonale Stiftelse 
Hovedorganisasjonen Virke 
Ideelt Barnevernsforum
Kirkens bymisjon
KS
Landsorganisasjonen i Norge 
Landsforeningen for barnevernsbarn 
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritets-

bakgrunn
Norsk barnevernsamband 
Norsk Fosterhjemsforening 
Norsk Sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon 
Organisasjonene for barnevernsforeldre
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og 

høyskoleutdannede 

Oppsummering av høringen og nærmere vurde-
ring av de enkelte forslagene, fremkommer i pro-
posisjonens kapittel 21 og 22. 

2.4 Høring av forslag til 
kompetansekrav, varslingsregler 
og krav til sakkyndige

Departementet sendte 30. mars 2020 tre hørings-
notater på samlet høring med frist 30. juni 2020. 
Høringsnotatene inneholdt forslag til krav om kom-
petanse og veiledning i barnevernet, regler om 
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varsling til fornærmede eller etterlatte, og regule-
ring av bruk av sakkyndige i barnevernet.

Høringsnotatene ble sendt på høring til de 
samme instansene som høringsnotatet med for-
slag til ny barnevernslov. I tillegg ble notatene 
sendt på høring til:

  
Barnesakkyndig kommisjon (BSK) 
Høgskolen i Molde
Høgskolen Sørøst Norge 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Universitets- og høgskolerådet 
Romsk kultursenter
Stiftelsen Barnas Rettigheter 
Stine Sofies Stiftelse 
Yrkesorganisasjonens sentralforbund

Følgende høringsinstanser har uttalt seg til 
høringsnotat om kompetanse i barnevernet:

Helse- og omsorgsdepartementet 
Justis- og beredskapsdepartementet 
Utenriksdepartementet
  
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) 

region nord
Bufetat region sør
Bufetat region vest
Bufetat region øst
Barneombudet
BSK
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 

(Fylkesnemndene)
Helsedirektoratet
Høgskolen i Molde
Høgskulen på Vestlandet
Høgskulen i Volda
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

(NAFO)
NORCE AS, Regionalt kunnskapssenter for barn 

og unge (RKBU Vest)
Norges institusjon for menneskerettigheter 

(NIM)
Nord Universitet
NTNU
Oslo Universitetssykehus HF
OsloMet  
Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk 

helsevern og rus (SANKS), Sámi Klinihkka, 
Finnmarkssykehuset HF

Statistisk sentralbyrå (SSB)
Statens helsetilsyn
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Statsforvalteren i Innlandet
Statsforvalteren i Trøndelag
Statsforvalteren i Vestland
Sykehuset i Østfold
Sykehuset Telemark (BUK)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
VID vitenskapelige høgskole
Universitetet i Stavanger
  
Alta Kommune
Barnevernforum for Midt- og Sør-Troms
Bergen kommune
Bærum kommune
Drammen kommune
Engerdal kommune
Horten kommune
Indre Østfold kommune
Karmøy kommune
Kristiansand kommune
Marker kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Solør kommune
Trondheim kommune
Trysil kommune 
  
Akademikerforbundet
BarnsBeste – nasjonalt kompetansenettverk for 

barn som pårørende
Den Norske Advokatforening 
Den norske legeforening
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fokus på barnevernet
Forening for Sosialt Arbeid
Foreningen For Flerkulturelle Minoriteter
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritets-

bakgrunn
NHO Service og handel
Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Pilar
Polonia
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PBL (Private Barnehagers Landsforbund)
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Skeiv ungdom og FRI – Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stine Sofies Stiftelse
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og 

høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Voksne for barn

Følgende høringsinstanser uttalte seg om forsla-
get om varsling til fornærmede eller etterlatte:

  
Justis- og beredsskapsdepartementet
Bufdir
Bufetat region nord
Bufetat region sør 
Bufetat region øst
Barneombudet
Fylkesnemndene
IMDi
NIM
Oslo Universitetssykehus5

SANKS, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Statsforvalteren i Oslo og Viken 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
Statsforvalteren i Vestland
Statens barnehus Trondheim
Sykehuset Østfold
Universitetet i Stavanger
VID vitenskapelige høgskole
  
Alta kommune
Bergen kommune
Fredrikstad kommune
Horten kommune
Kristiansand kommune
Oslo kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Trondheim kommune
  
Akademikerforbundet
Barns Beste – nasjonalt kompetansenettverk for 

barn som pårørende
Den Norske Advokatforening
Den norske legeforening
Fagforbundet

FO
Fokus på barnevernet
KS
LFB
Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Sykepleierforbund
OBF
OsloMet
Pilar – kompetansetjenesten for psykisk helse og 

barnevern 
Redd Barna
Rettspolitisk forening
Stine Sofies Stiftelse 
Voksne for Barn

Følgende høringsinstanser uttalte seg om forsla-
get om regulering av bruk av sakkyndige i barne-
vernet:

  
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Bufdir
Bufetat region øst
Barneombudet
BSK
BUK
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Drammen tingrett
Fylkesnemndene
Helsedirektoratet
Oslo universitetssykehus
SANKS, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Statens barnehus
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Sykehuset Østfold
Universitetet i Stavanger
VID vitenskapelige høgskole
  
Asker kommune
Bergen kommune
Horten kommune
Karmøy kommune
Sandefjord kommune
Sarpsborg kommune
Trondheim kommune
  
Den Norske Advokatforening
  
Akademikerforbundet
Den norske legeforening
Fagforbundet
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen
Fokus på barnevernet5  To uttalelser
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Foreningen for flerkulturelle minoriteter
KS
LFB
NOBO
Norsk Barnevernsamband
Norsk Psykologforening
Norsk Sykepleierforbund
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
OFB
Polonia
Redd Barna
Rettspolitisk forening
RKBU Vest
RVTS
Skeiv ungdom og FRI – Foreningen for kjønns- og 

seksualitetsmangfold
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stine Sofies Stiftelse
Voksne for Barn

En gjennomgang av høringsuttalelsene og nær-
mere vurdering av departementets forslag, er inn-
tatt i etterfølgende kapitler som gjelder det aktu-
elle kapittelet i loven. 

Når det gjelder forslagene om kompetanse-
krav, gis en samlet oversikt i kapittel 4. Videre er 
det i kapittel 5 gitt en nærmere omtale av arbeidet 
med å styrke kompetansen i barneverninstitusjo-
ner. En nærmere gjennomgang av forslagene fore-
tas i kapittel 16, 17, 21 og 22. Forslagene om vars-
lingsregler omtales i kapittel 12.2. Forslagene om 
regulering av bruk av sakkyndige, er omtalt i 
kapittel 18.6.

2.5 Konsultasjoner med Sametinget

Urfolk har rett til å bli konsultert i saker som 
berører dem, jf. ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk 
og stammefolk i selvstendige stater artikkel 6. 
Departementet har i forbindelse med arbeidet 
med forslag til ny barnevernslov gjennomført kon-
sultasjoner med Sametinget i samsvar med Prose-
dyrer for konsultasjoner mellom statlige myndig-
heter og Sametinget, fastsatt ved kongelig resolu-
sjon 1. juni 2005.

Sametinget har i konsultasjonene hatt som mål 
at samiske barns rettigheter som urfolk skal syn-
liggjøres og ivaretas i lovens overordnede del. 
Samtidig har det vært viktig at samiske barns ret-
tigheter omtales i proposisjonen og i merknadene 
til enkelte bestemmelser. 

Gjennom konsultasjonene er det kommet til 
enighet med Sametinget om forslaget til § 1-8, der 
det fremgår at samiske barns særskilte rettigheter 

skal ivaretas. Videre støtter Sametinget forslaget 
om å lovfeste at barnevernet i sitt arbeid skal ta 
hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige og 
religiøse bakgrunn i alle faser av saken. Innspill 
fra Sametinget for øvrig er innarbeidet i proposi-
sjonen og merknadene til flere av lovens bestem-
melser.

2.6 Nøkkeltall om barnevernet6

Om lag fire prosent av befolkningen i alderen 0–
22 år, mottar tiltak fra barnevernstjenesten. Dette 
utgjør cirka 55 000 barn og unge. Flertallet av 
disse barna mottar hjelpetiltak i hjemmet. Per 
utgangen av 2019 var 72 prosent av barna under 
18 år i barnevernet mottakere av hjelpetiltak7. Sett 
i forhold til befolkningen er det flest ungdom i 
alderen 13–17 år som mottar tiltak (5,3 prosent), 
og færrest blant de yngste under to år (1,7 pro-
sent). 

I løpet av 2019 mottok barnevernstjenesten 
58 000 bekymringsmeldinger. Etter flere års 
økning i antall meldinger, har dette tallet de tre 
siste årene vært nokså uendret. Flertallet av mel-
dingene, 81 prosent i 2019, går videre til en under-
søkelsessak. I 2019 var det i underkant av 40 pro-
sent av undersøkelsene som ble avsluttet med at 
barnevernstjenesten gjorde vedtak om barnevern-
stiltak. Mindre enn 1 prosent av undersøkelsene 
endte med begjæring om tvangstiltak fra fylkes-
nemnda.

En trend de seneste årene, er at antall barn 
med tvangsvedtak er redusert. Antall nye barn og 
unge med vedtak om omsorgsovertakelse er fra 
2013 til 2019 redusert med 44 prosent, og bare fra 
2018 til 2019 var det en nedgang på 11 prosent i 
antall nye barn med vedtak om omsorgs-
overtakelse. I 2019 fattet fylkesnemndene vedtak 
om omsorgsovertakelse for om lag 900 barn. Ned-
gangen i antall nye barn under omsorg har pri-
mært skjedd blant barn i førskolealder. 

I overkant av 11 000 barn var plassert utenfor 
hjemmet ved utgangen av 2019. 83 prosent av 
disse barna bor i fosterhjem, og fem prosent i mid-
lertidig beredskapshjem. Åtte prosent bor i barne-
vernsinstitusjon, og de resterende barna bor i 
bolig med oppfølging.

6 Kilder: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. 
Fagsystemet ProSak. https://www.ssb.no/statbank/list/
barneverng

7 Av disse var 66 prosent mottakere av hjelpetiltak i hjem-
met, mens seks prosent var frivillig plassert utenfor hjem-
met, som et hjelpetiltak. 
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I løpet av de siste fem årene har antallet barn 
som bor i fosterhjem i familie eller nære nettverk 
økt jevnt med nesten 30 prosent. Om lag 50 pro-
sent av de nye fosterhjemmene i 2019 var rekrut-

terte blant slektninger eller det nære nettverket til 
barnet. Samlet sett bor 29 prosent av barna i fos-
terhjem hos sin familie eller nære nettverk.
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3  Menneskerettslige forpliktelser

3.1 Innledning

Barnevernet skal gi barn nødvendig hjelp, 
omsorg og beskyttelse til rett tid. I noen saker kan 
det være nødvendig å flytte barnet ut av hjemmet 
eller iverksette andre tiltak uten samtykke for å 
beskytte barnet. Barnevernloven gir derfor hjem-
mel til inngripende tiltak overfor både barn og for-
eldre. 

Både Grunnloven og folkerettslige forpliktel-
ser oppstiller rettslige skranker ved utforming og 
anvendelse av barnevernloven. Det er særlig de 
menneskerettslige forpliktelsene som er sentrale, 
som statens plikt til å sikre barns behov for 
beskyttelse og omsorg, barnets beste og barn og 
foreldres rett til familieliv og privatliv. Også andre 
menneskerettighetsforpliktelser, som vernet mot 
vilkårlig frihetsberøvelse, bevegelsesfrihet, forbu-
det mot umenneskelig og nedverdigende behand-
ling, diskrimineringsforbud og religionsfrihet kan 
ha betydning i barnevernssaker. Først og fremst 
vil menneskerettighetsspørsmål oppstå overfor 
barn og foreldre, men tidvis vil de også angå 
andre, slik som søsken, fosterforeldre eller beste-
foreldre.

Det er særlig to konvensjoner som er viktige 
på barnevernsfeltet, FNs barnekonvensjon (BK) 
og den europeiske menneskerettskonvensjon 
(EMK). Begge konvensjoner er inkorporert i 
norsk rett gjennom menneskerettsloven, jf. § 2, og 
skal ved motstrid gå foran annen lovgivning, jf. 
§ 3. Av Norges folkerettslige forpliktelser, er såle-
des BK og EMK viet størst oppmerksomhet i 
denne proposisjonen. I tillegg vil også andre kon-
vensjoner være relevante, slik som FNs konven-
sjon om sivile og politiske rettigheter (SP).1 Også 
SP er inkorporert i norsk rett gjennom 
menneskerettsloven. 

Den europeiske menneskerettsdomstol i 
Strasbourg (EMD) har fra 2015 tatt til behandling 
392 saker mot Norge som gjelder ulike barnevern-

stiltak. Åtte av hittil ti dommer3 har konstatert 
krenkelse av EMK artikkel 8 om retten til familie-
liv. En av domfellelsene er avsagt i EMDs stor-
kammer, Strand Lobben m.fl. mot Norge, 10. sep-
tember 2019.4 

Høyesterett har på bakgrunn av avgjørelsene 
fra EMD tatt flere barnevernssaker til behandling. 
Høyesterett avsa 27. mars 2020 avgjørelser i tre 
barnevernssaker.5 Avgjørelsene ble avsagt i Høy-
esteretts storkammer, og var enstemmige. Avgjø-
relsene gjaldt ulike spørsmål knyttet til norsk bar-
nevernslovgivning og forholdet til EMK artikkel 
8. I avgjørelsene kom Høyesterett med føringer 
om hvordan norske barnevernsmyndigheter og 
domstoler skal forholde seg til domstolpraksis fra 
EMD. 

Høyesterett har, innenfor de spørsmål som ble 
vurdert i storkammeravgjørelsene, konstatert at 
det ikke er motstrid mellom norsk barnevernslov-
givning og EMK artikkel 8, men at det er behov 
for en justering av praksis i barnevernssaker. Høy-
esterett presiserte kravene til barnevernets saks-
behandling når det gjelder vurderinger og 
begrunnelser i saker om adopsjon, omsorgs-
overtakelser og samvær. Departementet sendte 
10. juni 2020 ut et informasjonsskriv til alle landets 
kommuner og fylkesmenn om føringene som føl-
ger av Høyesteretts tre storkammeravgjørelser. 

Høyesterett har også etter avgjørelsene i stor-
kammer tatt inn flere barnevernssaker til over-

1 Det er imidlertid i stor grad sammenfall mellom innholdet i 
forpliktelsene etter SP, BK og EMK. SP behandles derfor 
ikke særskilt.

2 Per 22. mars 2021.

3 Per 22. mars 2021 er det avsagt dom i følgende saker: M.L. 
mot Norge (43701/14) – 7. sept. 2017, Mohamed Hasan mot 
Norge (27496/15) – 26. april 2018, J. mot Norge (2822/16) – 
6. sept. 2018, Strand Lobben m.fl. mot Norge (Storkammer 
37283/13) – 10. sept. 2019, K.O. og V.M. mot Norge (64808/
16) – 19. nov. 2019, Abdi Ibrahim mot Norge (15379/16) – 
17. des. 2019 (ikke rettskraftig, behandlet i EMDs storkam-
mer 27. januar 2021 og gjelder spørsmål om brudd på EMK 
artikkel 8 og artikkel 9.), A.S. mot Norge (60371/15) – 17. 
des. 2019, Pedersen m.fl. mot Norge (39710/15) – 10. mars 
2020, Hernehult mot Norge (14652/16) – 10. mars 2020, 
M.L. mot Norge (64639/16) 22. des. 2020.

4 Saken gjaldt spørsmål om fratakelse foreldreansvar og 
samtykke til adopsjon av et barn var i strid med EMK artik-
kel 8. Storkammeret kom, under dissens 13-4, til at norske 
myndigheter hadde brutt mor og barns rett til familieliv. 
Syv av de 13 dommerne i flertallet mente det var svakheter 
ved den norske beslutningsprosessen i adopsjonssaken.

5 HR-2020-661-S, HR-2020-662-S, HR-2020-663-S.
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prøving.6 Videre har Høyesteretts ankeutvalg i en 
rekke avgjørelser opphevet beslutninger fra lag-
mannsretten om ikke å samtykke til fremme av 
anker i barnevernssaker.

Både EMDs og Høyesteretts avgjørelser har 
vært sentrale i departementets lovarbeid. I forbin-
delse med Barnevernslovutvalgets arbeid ble det 
foretatt en grundig utredning av Norges mennes-
kerettslige forpliktelser som også ligger til grunn 
for departementets lovarbeid. Utredningen, 
Barnevern og menneskerettigheter, ble foretatt av 
tidligere fylkesnemndsleder og universitetslektor 
II Christian Børge Sørensen, og er publisert som 
vedlegg 4 til NOU 2016: 16 Ny barnevernslov. 

Gjennomgangen nedenfor gir en overordnet 
fremstilling av de sentrale forpliktelsene som føl-
ger av både Grunnloven, FNs barnekonvensjon 
og den europeiske menneskerettskonvensjon. 
Det henvises til de enkelte kapitler i proposisjo-
nen for en mer detaljert drøftelse av forholdet til 
de menneskerettslige forpliktelsene. Dette omfat-
ter også føringer fra EMD og Høyesterett. Depar-
tementet gir i de enkelte kapitler nærmere ret-
ningslinjer for hvordan ny barnevernslov skal 
praktiseres innenfor rammene av våre menneske-
rettslige forpliktelser. Flere høringsinstanser har 
påpekt behov for mer omfattende vurderinger av 
menneskerettslige spørsmål. Høringsinstansenes 
innspill blir nærmere vurdert i de enkelte kapitler 
i proposisjonen. 

3.2 Grunnloven

Enkelte av Grunnlovens bestemmelser er sentrale 
for barnevernsområdet. Det gjelder blant annet 
§ 93 om forbudet mot tortur og annen 
umenneskelig eller nedverdigende behandling 
eller straff, § 95 om retten til en rettferdig retter-
gang, § 102 om retten til privat- og familieliv, § 104 
om barns rettigheter, § 106 om bevegelsesfriheten 
og § 113 om legalitetsprinsippet. 

Etter Grunnloven § 102 første ledd har enhver 
rett til respekt for sitt privatliv og familieliv. Til for-
skjell fra EMK artikkel 8 sier ikke grunnlovsbe-
stemmelsen noe om adgangen til å begrense ret-
tighetene. Høyesterett har imidlertid i Rt. 2014 s. 
1105 avsnitt 28 og Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60 lagt til 
grunn at det er tillatt å gripe inn i rettighetene 
etter første ledd første punktum, dersom inngre-

pet har tilstrekkelig hjemmel, forfølger et legitimt 
formål og er forholdsmessig. Høyesterett la i 
avsnitt 66 også til grunn at §§ 102 og 104 er «kom-
plementære, slik at barnets beste inngår som et 
tungtveiende element ved forholdsmessighetsvurde-
ringen etter Grunnloven § 102». 

Grunnloven oppstiller særskilte rettigheter til 
barn som er av stor betydning i barnevernssaker, 
jf. § 104. I bestemmelsens første ledd fremgår at 
barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. 
Videre er barns rett til å bli hørt lovfestet i første 
ledd. Det fremgår at barn har rett til å bli hørt i 
spørsmål som gjelder dem selv, og at deres 
mening skal tillegges vekt i overensstemmelse 
med deres alder og utvikling. I annet ledd fastset-
tes det at ved «handlinger og avgjørelser som 
berører barn, skal barnets beste være et grunn-
leggende hensyn.»7 I Innst. 186 S (2013–2014) 
fremhever Kontroll- og konstitusjonskomiteen på 
side 30 at den vekt hensynet til barnets beste skal 
tillegges, vil avhenge av hvor sterkt berørt barnet 
er og hvor alvorlig beslutningen er for barnet.

I tredje ledd er barn gitt et særskilt vern om 
sin personlige integritet. Retten til vern om den 
personlige integritet er i Grunnloven formulert 
som en individuell rettighet for barnet og omfatter 
rett til beskyttelse mot alvorlige integritetskren-
kelser som vold, mishandling og seksuell utnyt-
telse. Bestemmelsen kan også leses som et vern 
mot omsorgssvikt.8 Barnets personlige integritet 
skal ivaretas uavhengig av hvor barnet bor, og 
omfatter også barn i fosterhjem og institusjon. 
Bestemmelsen pålegger staten en plikt til å sørge 
for et regelverk og for håndhevelse av et regel-
verk som på best mulig måte kan verne barnet 
mot utnyttelse, vold og mishandling.9 Videre 
fremgår det av tredje ledd at staten skal «legge 
forholdene til rette for barnets utvikling, herunder 
sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, 
sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i 
egen familie». Dette er et utslag av retten til fami-
lieliv, og innebærer at barn i utgangspunktet har 
rett til å få omsorg og vokse opp i sin familie. 

Departementet legger til grunn at Grunnloven 
ikke pålegger staten ytterligere skranker enn de 
som allerede følger av folkeretten. Departementet 
viser til Kontroll- og konstitusjonskomiteens inn-
stilling, Innst. 186 S (2013–2014) s. 20, der det 

6 I september 2020 ble to saker avgjort: HR-2020-1788-A og 
HR-2020-1789-A. I oktober 2020 ble fire saker avgjort: HR-
2020-2081-A, HR-2020-1967-A, HR-2020-1968-A og HR-2020-
1929-A. I mars 2021 ble tre saker avgjort: HR-2021-474-A, 
HR-2021-475-A og HR-2021-476-A.

7 Bestemmelsen har sin parallell i FNs barnekonvensjon 
artikkel 3, og må forstås på bakgrunn av denne bestemmel-
sen, se nærmere omtale nedenfor i kapittel 3.3 og kapittel 
7.1 om barnets beste.

8 Se Innst.186 S (2013–2014) s. 29.
9 Se Innst.186 S (2013–2014) s. 30.
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fremgår at grunnlovsfestingen av de sivile og poli-
tiske rettighetene ikke er «ment å forandre det 
som allerede er gjeldende rett i Norge, men å gi 
én del av denne retten – de mest sentrale mennes-
kerettighetene – grunnlovs rang». 

3.3 FNs barnekonvensjon

FNs barnekonvensjon (BK) artikkel 3 nr. 1 fast-
slår at prinsippet om barnets beste skal være et 
grunnleggende hensyn ved alle handlinger som 
berører barn. Prinsippet gjelder både i konkrete 
saker om et enkelt barn, og for avgjørelser på mer 
overordnet nivå, som ved utforming av lover. Det 
innebærer en rettslig plikt til å tillegge barnets 
beste den nødvendige vekt, både ved gjennomfø-
ringen av andre rettigheter og ved skjønnsutøvel-
sen for lovbestemmelser som berører barn.10

FNs barnekomité har utarbeidet en generell 
kommentar nr. 14 om barnets beste.11 

Prinsippet om barnets beste er ett av fire gene-
relle prinsipper i konvensjonen. De tre andre er 
retten til ikke-diskriminering i artikkel 2, retten til 
liv, overlevelse og utvikling i artikkel 6 og retten 
til å bli hørt etter artikkel 12. Prinsippene får 
betydning for tolkningen av andre bestemmelser i 
konvensjonen.

Barnets beste er også inntatt som vilkår i flere 
bestemmelser i konvensjonen, blant annet BK 
artikkel 9 nr. 1 og 3 om omsorgsovertakelse og 
kontakt mellom barn og foreldre etter en 
omsorgsovertakelse, artikkel 20 nr. 1 om alterna-
tiv omsorg, samt artikkel 21 bokstav a) som regu-
lerer adopsjon. 

Barnets behov for beskyttelse og omsorg 
fremgår av flere bestemmelser i konvensjonen. 
Retten til omsorg fremgår tydeligst av BK artikkel 
3 nr. 2. Bestemmelsen pålegger statene å sikre 
barnet den beskyttelse og omsorg som er nødven-
dig for barnets trivsel. Barnevernets oppgaver er 
sentrale for oppfyllelsen av denne forpliktelsen. 
Etter BK artikkel 19 skal barn sikres rett til 
beskyttelse mot alle former for overgrep. Over-
grep omfatter i denne sammenhengen alle former 
for vold og omsorgssvikt, inkludert fysisk eller 
psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel 
eller forsømmelig behandling, mishandling eller 
utnytting, herunder seksuelt misbruk. Det forut-
settes at slik beskyttelse helst bør skje ved bistand 

til forebygging og veiledning for å unngå over-
grep, samt ved effektive virkemidler for avdek-
king og oppfølging av slike forhold. Barnevernet 
står, sammen med kommunenes øvrige tjenester 
for forebygging, sentralt i oppfyllelsen av disse 
pliktene. Artikkel 19 omfatter også mindre alvor-
lige mangler ved omsorgen som kan gi grunnlag 
for hjelpetiltak. Artikkelen får derfor også betyd-
ning for tolkning og praktisering av reglene om 
både tvangstiltak og hjelpetiltak i barneverns-
loven. Etter BK artikkel 18 nr. 2 har statene en 
plikt til å yte egnet bistand til foreldrene i deres 
utøvelse av plikten til å sørge for barnets utvikling 
og oppdragelse.

BK artikkel 9 nr. 1 gir barn beskyttelse mot å 
bli skilt fra foreldrene mot deres vilje. Begrepet 
«deres vilje» skal forstås både som foreldrenes og 
barnets vilje. Atskillelse kan bare skje når myndig-
heter som har kompetanse til det beslutter slik 
atskillelse i samsvar med gjeldende lover og saks-
behandlingsregler. I tillegg må slik atskillelse 
være nødvendig av hensyn til barnets beste. Det 
skal legges vekt på familiens betydning for barnet, 
og inngrepet må ikke være mer omfattende enn 
nødvendig. Det er et krav at det foreligger formali-
serte kriterier for inngrep i familien, og saksbe-
handlingen må være betryggende og ivareta retts-
sikkerheten. Etter BK artikkel 9 nr. 3 skal staten 
respektere den rett et barn som er atskilt fra en 
eller begge foreldre har til å opprettholde person-
lig forbindelse og direkte kontakt med begge for-
eldrene regelmessig, med mindre dette er i strid 
med barnets beste.

I konvensjonens artikkel 12 er barns rett til å 
bli hørt slått fast. Staten er forpliktet til å garan-
tere et barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse 
synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, 
og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet. Barnet skal 
særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig 
og administrativ saksbehandling som angår bar-
net, enten direkte eller gjennom en representant 
eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar 
med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett, jf. 
artikkel 12 nr. 2.

BK artikkel 37 bokstav b–d regulerer frihetsbe-
røvelse av barn. Pågripelse, frihetsberøvelse eller 
fengsling av et barn skal skje på lovlig måte og skal 
bare benyttes som en siste utvei og for et kortest 
mulig tidsrom, jf. bokstav b. Artikkel 37 bokstav c 
inneholder særskilte regler for gjennomføringen av 
frihetsberøvelsen og fastsetter at ethvert barn som 
er berøvet friheten, skal behandles med menneske-
lighet og med respekt for menneskets iboende ver-

10 Sørensen, Barnevern og menneskerettighetene, vedlegg 4 til 
NOU 2016: 16, side 315.

11 Generell kommentar nr. 14 (2013) Barnets rett til at hans 
eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn.



2020–2021 Prop. 133 L 37
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
dighet og på en måte som tar hensyn til barnets 
behov ut fra barnets alder. Barnekomiteen har blant 
annet fremhevet at barn skal tilbys et fullgodt under-
visnings- og opplæringstilbud under institusjonsopp-
hold, jf. også BK artikkel 28 og 29. Barnekomiteen 
har videre understreket at barn med ulike problem-
stillinger skal holdes atskilt, og straffedømte skal 
ikke plasseres i samme institusjon som barn med 
andre atferdsproblemer. 12 Bokstav c gir videre fri-
hetsberøvede barn et krav på å opprettholde forbin-
delsen med sin familie gjennom brevveksling og 
besøk. Retten kan innskrenkes ved «særlige 
omstendigheter». BK artikkel 37 d gir barn som er 
berøvet friheten rett til overprøving av vedtaket av 
en domstol eller annen uavhengig myndighet og 
setter også opp visse saksbehandlingskrav.

Den sentrale håndhevingsmekanismen etter 
BK er medlemsstatenes rapportering til FNs 
komité for barns rettigheter, jf. BK artikkel 43 og 
44. Barnekomiteen har utarbeidet en rekke gene-
relle kommentarer («General Comments») til 
utvalgte problemstillinger. Disse kommentarene 
er ikke rettslig bindende, men Høyesterett har 
lagt stor vekt på Barnekomiteens generelle kom-
mentarer ved anvendelsen av konvensjonen.13

Departementet viser for øvrig til at det gjennom 
en tredje valgfri protokoll til BK er etablert en 
individklageordning, men Norge er ikke tilsluttet 
denne tilleggsprotokollen.14

3.4 Den europeiske 
menneskerettskonvensjon

3.4.1 Innledning

Den europeiske menneserettskonvensjon (EMK) 
har flere sentrale bestemmelser som har betyd-
ning i barnevernssaker. Dette omfatter blant annet 
artikkel 3 om forbud mot tortur og umenneskelig 
eller nedverdigende behandling, artikkel 5 om ret-
ten til frihet og sikkerhet, artikkel 6 om retten til 
en rettferdig rettergang, artikkel 8 om retten til 
respekt for privatliv og familieliv, artikkel 9 om 
tanke-, samvittighets- og religionsfrihet og artikkel 
14 om forbud mot diskriminering.

Det rettslige innholdet i EMKs forpliktelser er 
fastlagt gjennom en omfattende praksis fra Den 
europeiske menneskerettsdomstol (EMD). EMD 
avsier folkerettslig bindende dommer i saker sta-
ten selv er part i, jf. EMK artikkel 46. EMD har 

avsagt en rekke dommer på barnevernsfeltet, her-
under i saker anlagt mot Norge.15

3.4.2 EMK artikkel 8 – retten til familieliv

Statens forpliktelser til å verne om familielivet

Etter EMK artikkel 8 nr. 1 har enhver rett til 
respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og 
sin korrespondanse. Bestemmelsen skal gi enkel-
tindividet vern mot vilkårlige inngrep fra myndig-
hetene. Dette kalles statens negative forpliktelse. 
EMK artikkel 8 omfatter også en positiv forplik-
telse til å sikre familielivet.16 Den positive forplik-
telsen innebærer ikke bare beskyttelse av materi-
elle rettigheter, men staten er også forpliktet til å 
sikre prosessuelle rettigheter. 

Familielivet

Noen forhold vernes uten videre av artikkel 8. 
EMD fastslo i Marckx mot Belgia (1979) at et fami-
lieliv mellom mor og barn oppstår når barnet blir 
født. For at forholdet mellom fedre og barn skal 
kunne anses som et familieliv ved fødsel kreves 
det i utgangspunktet at foreldrene er gift eller 
samboer med mor og at de bor sammen med bar-
net. I tillegg kreves at farskapet er erkjent eller 
registrert.

Et adopsjonsforhold er også i utgangspunktet 
et vernet familieliv etter EMK, se Pini m.fl. mot 
Romania (2004). Forholdet mellom adoptivfor-
eldre og adoptivbarn krever ikke sterke faktiske 
bånd før relasjonen anses som et vernet familieliv. 
En lovlig og genuin adoposjon vil være tilstrekke-
lig.

Om det foreligger et familieliv utover disse til-
fellene beror på en konkret vurdering, men det er 
gitt flere holdepunkter i EMDs praksis. EMD har 
uttalt at spørsmålet om det foreligger et familieliv 
må avgjøres på grunnlag av en vurdering av de 
faktiske forholdene og om det eksisterer nære 
personlige bånd.17 Hvorvidt personene rettslig og 
biologisk anses som familie, vil likevel være vek-
tige momenter i vurderingen. Om personen og 
barnet har bodd sammen er ofte et fremtredende 
moment i praksis, se for eksempel Boyle mot Stor-
britannia (1993). Andre momenter kan være hvor 
mye tid de har tilbrakt sammen tidligere, den 
følelsesmessige bindingen og hvor mye vedkom-
mende har engasjert seg i barnet.

12 Se Generell kommentar nr. 10 (2007) Rettighetene til barn 
som er i konflikt med loven, avsnitt 85 til 89.

13 Se HR-2020-661-S avsnitt 80.
14 Se Meld. St. 39 (2015–2016).

15 Se omtale i innledningen, kapittel 3.1.
16 Dette ble først stadfestet i Marckx mot Belgia (1979).
17 Se for eksempel K. og T. mot Finland (2001) avsnitt 150. 
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EMD har i konkrete saker slått fast at både 
søsken og besteforeldre har et etablert familieliv 
med barnet som er vernet av konvensjonen. Desto 
fjernere slektskap det er til barnet, desto større 
krav stilles det imidlertid til at det foreligger 
omfattende faktiske bånd mellom barnet og den 
aktuelle personen.18 Relasjoner uten biologiske 
bånd har blitt ansett vernet av EMK artikkel 8 
hvis det har eksistert et faktisk familieliv over en 
viss tid og det foreligger nære personlige bånd. 
Blant annet kan forholdet mellom fosterforeldre 
og fosterbarn etter omstendighetene utgjøre et 
familieliv, se for eksempel Kopf og Liberda mot Øst-
errike (2012) og V.D. m.fl. mot Russland (2019). 
Ved vurderingen må det ses hen til plasseringens 
karakter, varighet og den rolle fosterforeldrene 
har hatt overfor barnet.19 I Nazarenko mot Russ-
land (2015) kom EMD til at det forelå familieliv 
mellom barnet og vedkommende mann som bar-
net var vokst opp med, selv om en DNA-test viste 
at han ikke var biologisk far. 

Personkretsen som har et familieliv etter EMK 
har imidlertid ikke nødvendigvis de samme rettig-
hetene. Det kan legges til grunn at barn og for-
eldre har mer omfattende rettigheter enn mer 
perifere familieliv.20

Vilkår for inngrep i familielivet

Retten til familieliv er ikke absolutt. Det fremgår 
av EMK artikkel 8 nr. 2 at staten kan gjøre inn-
grep i familielivet hvis det er i samsvar med loven 
og nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn 
til blant annet å beskytte helse eller for å beskytte 
andres rettigheter og friheter.

Vilkåret om at inngrep i familielivet må være i 
samsvar med loven innebærer at inngrepet må ha 
grunnlag i nasjonal rett. Videre innebærer det at 
rettsregelen må være tilgjengelig og utformet slik 
at det er mulig å forutberegne sin rettsstilling, og 
dermed gi beskyttelse mot vilkårlig inngrep. En 
skjønnsmessig lovhjemmel er ikke i seg selv 
uforenelig med dette kravet. Kravet til lovhjemmel 
har sjelden vært problematisk i EMD-saker om 
barnevern. EMD har blant annet uttalt i Olsson 
mot Sverige (1988) at det knapt nok er mulig å 
konkretisere alle situasjoner som kan danne 
grunnlag for omsorgstiltak. Det er imidlertid vik-
tig at grunnlaget for inngrep fremgår av nasjonalt 
rettsgrunnlag som åpner for rettslig prøving. 
Muligheter for rettslig prøving reduserer farene 

for vilkårlighet. Ved skjønnsmessige lovhjemler er 
det også viktig at de kan utfylles med retningslin-
jer i forarbeider og rettspraksis.21 I M.L mot Norge
(2014) hevdet klager at nasjonale domstoler ikke i 
tilstrekkelig grad hadde vurdert muligheten for 
familieplassering og derfor hadde sett bort fra fos-
terhjemsforskriften § 4 annet ledd. EMD forkastet 
påstanden om brudd på lovskravet i EMK artikkel 
8, og viste til at det først og fremst er opp til nasjo-
nale domstoler å tolke og anvende nasjonale 
regler.

Beskyttelse av barnets helse, rettigheter og fri-
heter er legitime formål etter EMK artikkel 8 nr. 
2. Formålet med barnevernstiltak er å beskytte 
barnet. Dette innebærer at tiltakene etter barne-
vernloven også vil ha formål som er legitime etter 
artikkel 8 nr. 2. 

Når det gjelder nødvendighetskravet, følger 
det av EMDs praksis at kravet innebærer at sterke 
samfunnsmessige hensyn må tilsi at det gjøres 
inngrep. Myndighetene må ha relevante og til-
strekkelige grunner for å gripe inn i familielivet. I 
nødvendighetskravet er det også innfortolket et 
krav om forholdsmessighet mellom inngrepets 
formål og inngrepet. Tiltaket må stå i et rimelig 
forhold til formålet. Det må foretas en rimelig 
avveining mellom de motstridende interessene i 
saken. EMD har uttalt dette slik i Strand Lobben 
m.fl. mot Norge (2019):

«(…) the Court will consider whether, in the 
light of the case as a whole, the reasons addu-
ced to justify that measure were relevant and 
sufficient for the purposes of paragraph 2 of 
Article 8. (..) The notion of necessity further 
implies that the interference corresponds to a 
pressing social need and, in particular, that it is 
proportionate to the legitimate aim pursued, 
regard being had to the fair balance which has 
to be struck between the relevant competing 
interests.»22 

Domstolen har i flere avgjørelser uttalt at hensy-
net til barnets beste er av overordnet betydning, 
«of paramount importance», se blant annet Strand 
Lobben-dommen avsnitt 204. Det skal legges sær-
lig vekt på barnets interesser, og bestemmelsen 
gir ikke foreldre rett til tiltak som vil skade bar-
nets helse og utvikling.23

Staten er gitt en viss skjønnsmargin ved nød-
vendighetsvurderingen, såkalt «margin of appreci-

18 Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, side 336.
19 Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, side 337.
20 Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, side 338.

21 Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, side 340.
22 Se avsnitt 203.
23 Se blant annet Strand Lobben m.fl. mot Norge avsnitt 207.



2020–2021 Prop. 133 L 39
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
ation». Skjønnsmarginen avhenger av arten og 
alvoret i de interessene som skal vernes. I 
utgangspunktet er statene gitt en vid skjønnsmar-
gin når det gjelder vurderingen av om omsorgs-
overtakelse er nødvendig. EMD utøver imidlertid 
en mer inngående kontroll av ytterligere begrens-
ninger, som begrensninger i samvær, fratakelse av 
foreldreansvar og adopsjon.24

Retten til familieliv opphører ikke selv om det 
offentlige overtar omsorgen for et barn. Det føl-
ger av EMDs praksis at staten er positivt forpliktet 
til å beskytte familielivet også etter en omsorgs-
overtakelse. Omsorgsovertakelsen er i utgangs-
punktet midlertidig og skal opphøre så snart vil-
kårene for den ikke lenger er til stede. Det over-
ordnede målet er gjenforening av barn og for-
eldre, og alle tiltak etter omsorgsovertakelsen 
skal være i overensstemmelse med dette formål.25

Dette innebærer at myndighetene kontinuerlig 
følger utviklingen og må legge til rette for at gjen-
forening kan skje. Samvær med foreldre og andre 
familiemedlemmer vil kunne lette gjenforeningen 
og være en forutsetning for at den blir vellykket.26

EMD har, blant annet i Strand Lobben-dommen, 
uttalt at målsettingen om gjenforening av foreldre 
og barn kan oppgis i visse tilfeller. Gjenforenings-
målsettingen kan oppgis dersom foreldrene er 
særlig uegnet («particularly unfit») og dersom til-
taket vil skade barnets helse eller utvikling 
(«harm the child’s health and development»).27

Gjenforening kan i tillegg oppgis når det har gått 
betydelig tid siden omsorgsovertakelsen, slik at 
barnets behov for stabilitet veier tyngre enn hen-
synet til gjenforening:

«(…)when a considerable period of time has 
passed since the child was originally taken into 
public care, the interest of a child not to have 
his or her de facto family situation changed 
again may override the interests of the parents 
to have their family reunited.» 28

EMD har oppstilt både materielle og prosessuelle 
krav etter EMK artikkel 8. De prosessuelle krav 
etter EMK artikkel 8 overlapper til en viss grad 

EMK artikkel 6 om retten til rettferdig rettergang. 
Artikkel 8 rekker imidlertid lengre ved at den 
også stiller krav til barnvernstjenestens (forvalt-
ningens) saksbehandling og beslutningsproses-
ser.29 

3.4.3 EMK artikkel 6 – retten til rettferdig 
rettergang

Det følger av EMK artikkel 6 nr. 1 at enhver har 
rett til en rettferdig og offentlig rettergang innen 
rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol 
opprettet ved lov, for å få avgjort sine borgerlige 
rettigheter og plikter. Kjerneområdet for bestem-
melsen er tvister om rettsforhold mellom private 
parter. Saker som gjelder offentlig myndighetsut-
øvelse omfattes i utgangspunktet ikke av bestem-
melsen. EMD har imidlertid lagt til grunn at saker 
som griper direkte inn i private rettigheter, for 
eksempel familierettslige forhold, anses å være av 
borgerlig art. Dette innebærer at saker om tvang 
etter barnevernloven, for eksempel saker om 
omsorgsovertakelse, faller inn under anvendelses-
området til bestemmelsen.

EMD har slått fast at bestemmelsen omfatter 
en rett til å bringe tvisten inn for en domstol, og få 
den avgjort der («access to court»). Det er et krav 
at domstolsbehandlingen – betraktet som en hel-
het – må være rettferdig. Dette omfatter rett til å 
bli hørt, rett til kontradiksjon, likestilling mellom 
partene, adgang til å legge frem opplysninger og 
føre bevis, og at avgjørelsen er begrunnet. Det 
skal normalt holdes muntlige og offentlige for-
handlinger, og dommen skal være tilgjengelig for 
allmennheten.

EMD har gjennom praksis utdypet domstols-
begrepet. Et organ kan anses som domstol i kon-
vensjonenes forstand selv om den ikke er klassifi-
sert som domstol i nasjonal rett. Det avgjørende 
er at organet har en judisiell funksjon, med myn-
dighet til å avgjøre tvister på grunnlag av rettsre-
gler og etter en fastsatt saksbehandling, samt at 
organer er uavhengige og upartiske. For å anses 
som uavhengig kan ikke domstolen instrueres 
eller på annen måte påvirkes av de øvrige 
statsmaktene. For å tilfredsstille kravet om upar-
tiskhet er det ikke tilstrekkelig at dommeren sub-
jektivt sett ikke er partisk. Det kreves også at par-
tiskhet på mer objektivt grunnlag kan utelukkes. 
Det har på denne bakgrunn blitt lagt til grunn at 
fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker opp-

24 Se blant annet Strand Lobben m.fl. mot Norge avsnitt 211.
25 Se for eksempel K. og T. mot Finland avsnitt 178 og Strand 

Lobben m.fl. mot Norge avsnitt 205 og 208.
26 Olsson mot Sverige avsnitt 81. Uttalelser om samværets 

betydning for familiebåndene er også omtalt i flere avgjø-
relsene mot Norge, blant annet J. mot Norge, A.S. mot 
Norge og K.O. og V.M. mot Norge. Disse er nærmere omtalt 
i kapittel 13 om samvær.

27 Se avsnitt 207.
28 Avsnitt 208, se også K. og T. mot Finland, avsnitt 155.

29 Se Strand Lobben m.fl. mot Norge, avsnitt 212 og 213. Se 
også Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, side 342.
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fyller kravene for å anses som en domstol etter 
EMK artikkel 6.30

EMD har lagt til grunn at retten til domstols-
prøving ikke er absolutt. Se EMDs avgjørelse i 
Ashingdane mot Storbritannia (1985) avsnitt 57. 
Staten kan gjøre begrensninger i retten til dom-
stolsprøving når tre grunnkriterer er oppfylt: 
1. et inngrep i borgerens rett må ikke gå så langt 

at det kan sies å gripe inn i kjernen i retten til 
domstolsprøving.

2. begrensningen må fremme et legitimt formål i 
konvensjonens forstand

3. det må ikke være uforholdsmessig.

Forholdet mellom barnevernstjenestens rett til å 
sette i verk undersøkelsessak og foreldrenes rett 
til å angripe avgjørelsen var oppe for EMD i K.T. 
mot Norge (2008). Her kom EMD under dissens 6-
1 til at den begrensede domstolsprøvingen som 
Høyesterett åpnet for i Rt. 2003 s. 301 var konven-
sjonsmessig. EMD tok ikke stilling til om iverkset-
telse av en undersøkelsessak falt innenfor virke-
området til artikkel 6, men fant at saksbehandlin-
gen uansett var i tråd med de krav som følger av 
artikkel 6. 

Retten til rettferdig rettergang gjelder for 
«enhver», men med hensyn til hvordan rettighe-
ten skal utøves, har EMD uttalt at de aksepterer 
nasjonale ordninger som kan begrense barns rett 
til å reise sak, se Golder mot Storbritannia (1975) 
avsnitt 39. Slike ordninger må likevel ikke under-
grave essensen i barnets rett til å reise sak. 

3.4.4 EMK artikkel 5 – retten til frihet og 
sikkerhet

EMK artikkel 5 gir borgerne vern mot vilkårlig 
frihetsberøvelse («deprivation of liberty»). Vernet 
er imidlertid ikke absolutt. Det kan gjøres inngrep 
i retten til frihet på visse vilkår. Bestemmelsen stil-
ler krav om lovhjemmel, både med hensyn til 
saksbehandlingen og i hvilke situasjoner myndig-
heten kan gripe inn. I tillegg spesifiseres hvilke 
formål som er legitime som begrunnelse for en fri-
hetsberøvelse, se bokstav a til f. Etter bokstav d 
tillates ved lovlig pålegg frihetsberøvelse av min-
dreårige for å føre tilsyn med barnets oppdra-
gelse. Formålene som listes opp er uttømmende 
og skal tolkes snevert, jf. praksis fra EMD. EMD 
har gjennom praksis stilt opp ytterligere begrens-
ninger for frihetsberøvelse. EMD har innfortolket 

et krav om sammenheng mellom plasseringsgrun-
nen og plasseringsstedet og stiller krav om at tilta-
ket må være forholdsmessig.

Hva som ligger i frihetsberøvelse etter EMK 
artikkel 5 er ikke nærmere definert i artikkelen, 
men inngrepets art, virkning, varighet og gjen-
nomføringsmåte er sentrale momenter i vurderin-
gen, jf. Engel m.fl. mot Nederland (1979), avsnitt 
59. Frihetsberøvelse avgrenses nedad mot 
begrensninger i bevegelsesfriheten, som er nær-
mere regulert i artikkel 2 i tilleggsprotokoll nr. 4 
til EMK.

3.5 Urfolk, nasjonale minoriteter og 
andre etniske, religiøse eller 
språklige minoriteter sine 
rettigheter

Grunnloven § 108 angir statens forpliktelse til å 
legge forholdene til rette for at den samiske folke-
gruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur 
og sitt samfunnsliv. Samiske barn har, som urfolk, 
rettigheter som er gitt dem også gjennom nasjo-
nal lov. Sameloven gir blant annet en utvidet rett 
til bruk av samisk språk i rettsvesenet og i helse- 
og sosialsektoren i forvaltningsområdet for 
samisk språk.

Etter FNs barnekonvensjon (BK) artikkel 30 
skal barn som tilhører etniske, religiøse eller 
språklige minoriteter eller en urbefolkning, ikke 
nektes retten til sin kultur, sitt språk og sin reli-
gion i samvær med andre medlemmer av sin 
gruppe. BK artikkel 20 omhandler statens plikt til 
å sørge for at barn som av ulike årsaker ikke kan 
tas vare på av familien, får et alternativt omsorgs-
tilbud. I henhold til artikkel 20 nr. 3 skal det, når 
mulige løsninger overveies, tas tilbørlig hensyn til 
ønskeligheten av kontinuitet i barnets oppdra-
gelse og til barnets etniske, religiøse, kulturelle 
og språklige bakgrunn. Nasjonale minoriteter og 
urfolk er også gitt vern gjennom FNs konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.

Urfolk er gitt et særskilt vern gjennom ILO-
konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i 
selvstendige stater. FNs erklæring om urfolks ret-
tigheter legger viktige føringer for forståelsen av 
rettighetene. Nasjonale minoriteter er gitt vern 
gjennom Europarådets rammekonvensjon om 
beskyttelse av nasjonale minoriteter. For nær-
mere omtale av rettigheter til urfolk, nasjonale 
minoriteter og andre etniske, religiøse eller språk-
lige minoriteter, se kapittel 7.4. 30 Se Ot.prp. nr. 29 (1990–91) kapittel 9.2, Ot.prp. nr. 44 

(1991–92) kapittel 7.1, samt Rt. 2010 side 274, avsnitt 58. 
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4  Krav til kompetanse i barnevernet

4.1 Bakgrunn

Barnevernets viktigste ressurs er motivasjonen 
og kunnskapen til de som jobber i tjenestene. 
Ansatte i det kommunale og statlige barnevernet 
har en svært viktig og krevende jobb. De skal ta 
vare på noen av de mest sårbare i samfunnet. Bar-
nevernssaker er ofte kompliserte og innebærer 
utøvelse av offentlig myndighet og iverksetting av 
tiltak som kan være svært inngripende og med 
stor betydning for barn og familier. I tillegg kan 
feil og mangler i tjenestetilbudet få store og uopp-
rettelige konsekvenser for dem det gjelder. Dette 
stiller høye krav til den enkeltes kompetanse og til 
barnevernets faglige skjønnsutøvelse. De ansatte 
kommer tett på barn som er i en svært sårbar livs-
situasjon og må håndtere saker som kan ha et 
høyt konfliktnivå. Arbeid i barnevernet kan derfor 
også være følelsesmessig krevende. 

Alvorlighetsgraden og kompleksiteten i barne-
vernets beslutninger innebærer at tjenesten 
regelmessig blir utsatt for kritikk, både for iverk-
satte undersøkelser og tiltak og for manglende 
undersøkelser og fravær av tiltak. Samtidig er bar-
nevernet avhengig av tillit og legitimitet for å 
kunne ivareta sitt samfunnsoppdrag på en god 
måte. I en undersøkelse av befolkningens tillit til 
norske institusjoner ga 16 prosent av de spurte 
uttrykk for at de har et dårlig inntrykk av barne-
vernet.1 Blant disse svarte 26 prosent at de ikke 
ville meldt fra til barnevernstjenesten dersom de 
var bekymret for om et barn ble utsatt for 
omsorgssvikt. Også internasjonal kritikk gjennom 
demonstrasjoner i flere europeiske land og 
behandling av saker i Den Europeiske menneske-
rettsdomstolen (EMD) kan bidra til å svekke legi-
timiteten og tilliten til barnevernet. 

Selv om det utøves mye barnevernsfaglig godt 
arbeid, tyder flere forsknings- og tilsynsrapporter 
og offentlige utredninger fra de siste årene, på at 

både kommunene og det statlige barnevernet har 
utfordringer med å tilby tjenester med god nok 
kvalitet til de barna og familiene som trenger 
hjelp. Det er særlig pekt på manglende analyser, 
barnevernsfaglig vurderinger og begrunnelser i 
barnevernets arbeid.2 Det formelle utdanningsni-
vået i barnevernet er også lavt, både sammenlig-
net med barnevernet i andre nordiske land,3 og 
med andre yrkesgrupper som barnevernet 
regelmessig samarbeider med, som psykologer, 
lærere og advokater. Mange ansatte i barnevernet 
gir uttrykk for at de ikke har nok kompetanse til å 
utøve sentrale kjerneoppgaver i yrket. I en under-
søkelse foretatt av NIFU ga 21 prosent av ansatte i 
den kommunale barnevernstjenesten uttrykk for 
at de i liten eller i noen grad kan identifisere 
omsorgssvikt og vurdere konsekvenser for det 
enkelte barn.4

1 Sentio Research Norge (2020).Befolkningens holdninger 
til barnevernet.

2 Se blant annet Barneombudet (2020). «De tror vi er shit-
kids». Rapport om barn som bor på barnevernsinstitusjon – 
2020. Oslo: Barneombudet, Christiansen, Ø. m. fl. (2019). 
Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til 
beslutning. Delrapport 4. Når barnevernet undersøker. 
Rapport 4:2019, Statens helsetilsyn (2019). Det å reise vas-
ker øynene. Gjennomgang av 106 barnevernssaker om 
akuttiltak eller omsorgsovertakelse. Oslo: Statens helsetil-
syn, Statens helsetilsyn (2019). Barnas hjem. Voksnes 
ansvar. Oppsummering av landsomfattende tilsyn med bar-
nevernsinstitusjoner 2018, Rapport fra Helsetilsynet 3/
2019, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (2018). Gjen-
nomgang av institusjoner – del 1 og 2, Statens helsetilsyn 
(2017). Bekymring i skuffen – Oppsummering av landsom-
fattende tilsyn i 2015 og 2016 med barnevernets arbeid 
med meldinger og tilbakemelding til den som har meldt. 
Rapport fra Helsetilsynet 1/2017, NOU 2017: 12. Svikt og 
svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for 
vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Oslo: Departe-
mentenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Barne- og 
likestillingsdepartementet.

3 Sverige og Danmark har kun et halvt år lenger utdanning 
enn Norge, mens Island og Finland (som hovedregel) har 
femårig utdanning for arbeid i barnevernet. Flere av disse 
landene har også formelle kompetansekrav og autorisa-
sjonsordning som omfatter sosialarbeidere. Norge er imid-
lertid det eneste landet med en egen utdanning rettet mot 
arbeid i barnevernet (barnevernspedagog). 

4 Røsdal, T. m.fl. (2017). Kompetanse i den kommunale bar-
neverntjenesten. Kompetansekartlegging og gjennom-
gang av relevante utdanninger. NIFU-rapport 2017: 28.
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Regjeringen la høsten 2017 frem en kompetan-
sestrategi for det kommunale barnevernet. Strate-
gien inngår som en del av barnevernsreformen, 
blant annet for å ruste kommunene for et økt 
ansvar på barnevernsområdet.5 Strategien inklu-
derer økt tilbud av etter- og videreutdanning, eta-
blering av kommunale læringsnettverk og veiled-
ningsteam som skal tilby lederstøtte og veiledning 
til kommuner. Det er også utviklet nye nasjonale 
retningslinjer for relevante bachelorutdanninger, 
som definerer sluttkompetansen for hver utdan-
ning og som utgjør en minstestandard for kompe-
tanse.6 Strategien varslet også at regjeringen vil 
innføre kompetansekrav i det kommunale barne-
vernet. Forslag til kompetansekrav ble sendt på 
høring våren 2020 (se omtale i kapittel 2). Samlet 
sett har i overkant av 100 instanser uttalt seg om 
forslagene i høringsnotatet. Det generelle inntryk-
ket er at forslagene støttes av mange instanser. 
Omlag halvparten er tydelige på at de helt eller 
delvis støtter omtalen av kompetansebehovet i 
barnevernet og forslagene som ble sendt på 
høring.  I tillegg har en del høringsinstanser også 
kommet med innspill som ikke går direkte på 
utformingen av forslagene, men som mer er gene-
relle synspunkter om hvilken kompetanse som er 
viktig i barnevernet, innretning og innhold i 
utdanningene og andre forhold av betydning for 
implementering og innføring av forslagene i 
høringsnotatet. Oppfølgingen av høringen og 
endelige forslag til lovkrav blir nærmere omtalt i 
kapittel 16, 17 og 21.

Departementet foreslår blant annet å innføre 
krav om barnevernsfaglig eller annen relevant 
mastergradsutdanning for institusjonsledere og 
for ansatte i det kommunale barnevernet med 
lederfunksjoner, utredningsoppgaver og vedtaks-
myndighet. Kravet skal gjelde fra 2031. Kompe-
tansekravet i det kommunale barnevernet kan 
oppfylles gjennom videreutdanning og fire års 
erfaring for de som allerede er ansatt. Departe-
mentet foreslår videre å innføre krav om relevant 
bachelorutdanning for nyansatte i barnevernsin-
stitusjon. Forslagene er begrunnet med at høyere 
og tydeligere krav til kompetanse vil gi de ansatte 
bedre forutsetninger for å løse sine oppgaver og 
utøve godt barnevernsfaglig skjønn, samtidig som 
det vil anerkjenne alvorlighetsgraden i samfunns-

oppdraget og kompleksiteten i oppgavene som de 
ansatte skal utføre. 

Departementet legger opp til at de foreslåtte 
lovkravene skal kombineres med tiltak for å 
styrke de utdanningene som er mest relevante for 
barnevernet, slik at tjenestene skal få bedre til-
gang på kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Dette 
arbeidet omtales nærmere under kapittel 4.2.

4.2 Utdannings- og kompetansetiltak i 
barnevernet

4.2.1 Utforming av og innholdet i 
barnevernsfaglige masterutdanninger

Forslaget i kapittel 21 om å lovfeste krav til mas-
terutdanning for ansatte i det kommunale barne-
vernet og for institusjonsledere innebærer at det i 
fremtiden vil være behov for langt flere ansatte 
med slik utdanning. I dag har rundt 7 prosent av 
ansatte i det kommunale barnevernet masterut-
danning7, og det er begrensede muligheter for 
spesialisering innen barnevern på masternivå. 
Det eksisterende tilbudet av masterutdanninger i 
barnevern er samlet sett lite og utgjør om lag 130 
studieplasser. 

I samarbeid med Barne- og familiedeparte-
mentet satte Kunnskapsdepartementet høsten 
2019 i gang arbeidet med å utvikle nasjonale ret-
ningslinjer for to barnevernsfaglige masterutdan-
ninger, Master i barnevern og Master i barne-
vernsarbeid. Begge utdanningene er utformet 
med tanke på at de skal være relevante for arbeid i 
både det kommunale barnevernet og i barnevern-
sinstitusjon. Master i barnevern skal være for bar-
nevernspedagoger og bygge på bachelor i barne-
vern. Utdanningen skal gi grunnlag for faglig pro-
gresjon og fordypning gjennom både bachelor- og 
mastergraden. Master i barnevernsarbeid skal 
være åpen for flere utdanningsgrupper, men 
utdanningen skal særlig tilpasses kandidater med 
bachelor i sosialt arbeid og vernepleie. Dette er 
begrunnet med at sosionomer og vernepleiere, 
sammen med barnevernspedagogene, utgjør de 
dominerende utdanningsgruppene i barne-
vernstjenestene og i barnevernsinstitusjonene. 

Det er oppnevnt en programgruppe for hver av 
de to utdanningene som har hatt ansvaret for å 
utforme læringsutbyttebeskrivelsene. Flere 
instanser, blant annet Oslo kommune, har særlig 
understreket behovet for at masterutdanningene 
er tilstrekkelig praksisnære for at de skal være 

5 Barne- og likestillingsdepartementet (2017). Mer kunn-
skap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kom-
munale barnevernet 2018–2024. Q-1243. Se www.buf-
dir.no/barnevernskompetanse for mer informasjon. 

6 Se www.kd.dep.no/rethos for mer informasjon.
7 Statistisk Sentralbyrå (2020). 4 av 5 i det kommunale barne-

vernet har høyere utdanning.
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nyttige. Departementet er enig i behovet for prak-
sisnære utdanninger. For å sørge for at utdannin-
gene innrettes slik at de ivaretar det reelle kompe-
tansebehovet i sektoren, er programgruppene 
sammensatt av representanter både fra universi-
tets- og høgskolesektoren og fra praksisfeltet. Ved 
utformingen av utdanningene er det også lagt vekt 
på at utdanningene skal gi studentene nødvendig 
forvaltningskompetanse og analytisk kompetanse. 

Sametinget er særlig opptatt av at kompetan-
sen om samiske barns rettigheter må ivaretas i 
utdanningene. Det har derfor vært gjennomført 
konsultasjon med Sametinget underveis i proses-
sen. Retningslinjene om læringsutbytte i barne-
vernsfaglige masterutdanninger skal kunne tas i 
bruk fra og med høsten 2022.

Høringen på forslaget om kompetansekrav i 
barnevernet har vist at det i stor grad er enighet 
blant høringsinstansene om behovet for å utvide 
tilbudet om masterutdanning rettet mot arbeid i 
barnevernet. Samtidig viser høringen at det er 
ulike oppfatninger om hvordan utdanningene bør 
innrettes. Forslaget om en egen masterutdanning 
for barnevernspedagoger fikk støtte fra høringsin-
stanser som Fylkesnemndene, Bufdir, Sandnes 
kommune og forskere og undervisere tilknyttet 
bachelorstudiet i barnevern ved OsloMet. Andre 
instanser, som Foreningen for Sosialt Arbeid, VID 
vitenskapelige høgskole, NTNU, Universitetet i 
Stavanger og OsloMet ga på sin side uttrykk for at 
sosionomer og barnevernspedagoger bør ta 
samme mastergrad. Disse høringsinstansene 
viste særlig til at både bachelor i barnevern og 
sosialt arbeid gir et godt grunnlag for arbeid i bar-
nevernet og at de to utdanningene deler sosialfag-
lig kompetanse som det bør bygges videre på i en 
felles mastergrad. OsloMet viste til at en oppdeling 
i to mastergrader vil kunne gi en uheldig innsnev-
ring av det faglige innholdet i en master i barne-
vern som er kun for barnevernspedagoger, og en 
uheldig utvidelse av opptakskriteriene for master i 
barnevernsarbeid som vil kunne gjøre det vanske-
lig å legge til grunn et felles kunnskapsgrunnlag 
ved utforming av innholdet i utdanningen.

Enkelte høringsinstanser, som Barneombudet, 
Akademikerforbundet, Unio, Universitetet i Agder, 
Universitetet i Bergen, Kristiansand kommune, 
barnevernledere i Midt- og Sør-Troms og forskere og 
undervisere tilknyttet bachelorstudiet i barnevern ved 
OsloMet, tok til orde for en femårig integrert utdan-
ning i barnevern. Disse høringsinstansene viste 
særlig til kompleksiteten i barnevernets arbeid. 

Barneombudet ga uttrykk for at en femårig 
integrert utdanning best vil sikre at alle studenter 
opparbeider nødvendig kompetanse og får større 

muligheter for å integrere og utdype flere kompe-
tanseområder. Akademikerforbundet uttrykte på 
sin side at en femårig integrert utdanning er den 
eneste utdanningsmodellen som er egnet for å 
sikre en mer systematisk klinisk praksis, god 
kompetanse i analysearbeid og økt tillit til barne-
vernspedagogers kompetanse, noe som igjen vil 
styrke tilliten til fagfeltet. Universitetet i Bergen
pekte på at det etter deres syn er større mulighet 
til utdypning av flere kompetanseområder, kombi-
nasjon av praksis og teori, bedre skikkethetsvur-
deringer og større grad av legitimitet i en femårig 
utdanning. I tillegg mente de at et femårig løp vil 
sikre en større grad av integrering mellom fagfelt 
som psykologi og jus. 

Andre høringsinstanser, som Fellesorganisasjo-
nen (FO), Foreningen for Sosialt Arbeid, VID
vitenskapelige høgskole og NTNU støttet departe-
mentets forslag om toårig masterutdanning. VID 
vitenskapelige høgskole pekte på at en slik innret-
ning gir mulighet for å opprettholde 3-årige 
bachelorløp som det vil være behov for både i 
institusjonsbarnevernet og på andre felt som 
eksempelvis i NAV, uteseksjoner og som miljøte-
rapeuter i skolen. De viste også til at en 3+2-
modell vil gi mulighet for at studenter kan 
begynne på masterutdanning etter å ha arbeidet 
noen år. Det kan bidra til redusert frafall fordi stu-
dentene har større kjennskap til feltet når de 
begynner på studiet. I tillegg viste de til at det å ta 
en masterutdanning etter å ha fått erfaring fra 
yrkeslivet gir et særlig godt grunnlag for læring.

Departementet holder fast ved at det er behov 
for en egen masterutdanning for barnevernspeda-
goger. Brede bachelorutdanninger med spesiali-
sering på videreutdannings- og masternivå er 
hovedmodellen for de sosialfaglige profesjonsut-
danningene. Departementet legger opp til å øke 
antall studieplasser på masternivå. Det vil gjøre 
det både ønskelig og mulig å ivareta denne model-
len på barnevernsområdet. Bachelor i barnevern 
er den eneste utdanningen som primært retter 
seg mot arbeid i barnevernet. Disse studentene 
må få anledning til å fortsette en slik spesialise-
ring på masternivå. Det å sikre reell studieprogre-
sjon mellom bachelor- og masternivået er også et 
premiss i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 
høyere utdanning. Også bachelor i sosialt arbeid 
er viktig og relevant for barnevernet, og det er 
derfor lagt til rette for en spesialisering innen bar-
nevernsarbeid på mastergradsnivå for de med 
denne utdanningen.

Etter departementets syn er en treårig 
bachelorgrad etterfulgt av en toårig masterut-
danning best egnet til å tilfredsstille kompetanse-
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behovet i barnevernet. En slik modell vil gi en 
mer fleksibel, differensiert og tilpasset kompe-
tanse for arbeid i de ulike delene av barnevernet. 
I kapittel 21 foreslår departementet å stille krav 
om at enkelte kjerneoppgaver i det kommunale 
barnevernet bare skal kunne utføres av personell 
med relevant utdanning på mastergradsnivå, 
mens det i kapittel 16 foreslås krav om bachelor-
grad for nyansatte i barnevernsinstitusjon. Bar-
nevernspedagoger med treårig utdanning er den 
største yrkesgruppen i barnevernsinstitusjo-
nene og bidrar med svært relevant kompetanse 
innen blant annet miljøterapi. Det må tas hensyn 
til at barnevernsinstitusjonene, men også det 
kommunale barnevernet, fortsatt vil ha behov for 
kandidater med bachelor i barnevern.

Modellen gir også best fleksibilitet for studen-
tene, mulighet for ulike kombinasjoner av 
bachelor og mastergrader og erfaringsvis også 
mindre frafall fra utdanningen. Det vil også kreve 
mindre omstillinger i universitets- og høgskole-
sektoren, og det vil ta kortere tid å få gjennom de 
første kullene. Dette gjør at barnevernet raskere 
kan heve kompetansenivået. Norge har også inter-
nasjonalt forpliktet seg til en gradsstruktur basert 
på en 3+2- modell. Det åpnes samtidig for at Uni-
versitet i Agder kan videreføre sin femårige inte-
grerte barnevernsutdanning, slik at vi kan inn-
hente kunnskap og erfaringer om rekrutterings-
grunnlag, gjennomstrømming og praksisrelevans 
fra studiet. 

4.2.2 Barnevernsfaglige videreutdanninger

Tilbud om barnevernsfaglige videreutdanninger 
er det viktigste virkemidlet for at flere av de som 
allerede jobber i barnevernet skal kunne tilegne 
seg kompetanse på masternivå. Som en over-
gangsordning foreslår departementet i kapittel 21 
at bestått videreutdanning i kombinasjon med fire 
års erfaring kan tilfredsstille krav om mastergrad 
for å utføre kjerneoppgaver i det kommunale bar-
nevernet. Videreutdanning vil også tilfredsstille 
fremtidig krav om mastergrad for leder og sted-
fortreder på institusjon i en overgangsordning.

Bufdir har, i samarbeid med universitets- og 
høgskolesektoren, allerede etablert flere rele-
vante studietilbud. At det er svært mange søkere 
til disse studieplassene, viser at det er stor etter-
spørsel etter faglig fordypning innen barnevern. 
Tilbudet består av videreutdanning i: 
– Vurdering av barnets beste 
– Juss i barnevernsfaglig arbeid 
– Relasjonskompetanse i barnevernet 
– Minoritetskompetanse i barnevernet 

– Barnevernsledelse
– Barnevernsfaglig veiledning

Departementet legger i tillegg opp til å opprette 
en ny videreutdanning for institusjonsledere og 
stedfortredere. 

Gjennom videreutdanning vil de ansatte få 
mulighet til å fordype seg innenfor viktige fagom-
råder. Dette vil bidra til at tjenestene blir bedre 
rustet til å håndtere krevende og komplekse 
saker. I tillegg vil videreutdanningen i barneverns-
faglig veiledning bidra til at flere studenter møter 
kompetente veiledere når de har praksis i barne-
vernet og at flere ansatte kan få veiledning på 
jobb. I kapittel 21 og 22 foreslår departementet at 
kommunens og Bufetats plikt til å veilede og lære 
opp de ansatte tydeliggjøres, samt at det innføres 
en plikt for barnevernstjenester og Bufetat til å ta 
imot studenter i praksis. 

Videreutdanningene tilbys av universitets- og 
høyskolesektoren og er på masternivå. Studiene 
er praksisrettede og tilpasset deltakernes arbeids-
situasjon. Deltakelse er gratis for studentene, og 
kommunene kan søke om tilskudd til å få dekket 
utgifter knyttet til deltakelse, for eksempel vikar-
kostnader. Det legges opp til å videreføre tilbudet 
i årene fremover, slik at de som allerede er ansatt i 
barnevernstjenestene skal kunne tilegne seg for-
mell kompetanse på masternivå. 

4.2.3 Juridisk kompetanse

Tilstrekkelig juridisk kompetanse er avgjørende 
for at rettssikkerheten til barn og familier som 
mottar hjelp fra barnevernet skal ivaretas på en 
god måte. Barnevernet har mulighet til å iverk-
sette tiltak som kan være svært inngripende og 
som innebærer bruk av tvang og makt. 

I høringsnotatet ble det opplyst at det i samar-
beid med Nasjonalt organ for kvalitet i utdannin-
gen (NOKUT) vil vurderes om det bør stilles krav 
om nasjonal eksamen i juss ved de to barneverns-
faglige masterutdanningene. Departementet viste 
til at det er stor variasjon i omfanget av juss på 
bachelornivå mellom de ulike studiestedene og at 
nasjonal eksamen innenfor andre fagområder har 
vist seg å gi nyttig informasjon om studentenes 
kunnskapsnivå, gitt fagmiljøer og studiesteder 
anledning til å sammenligne seg selv med andre 
og bidratt til økt tillit til utdanningene. 

De fleste høringsinstansene som uttalte seg, 
var positive til å innføre en nasjonal eksamen i 
juss. Blant disse var NOBO, OsloMet, Bufdir, Bar-
neombudet, Sandnes kommune, Horten kommune, 
Kristiansand kommune og Pilar – kompetansesen-
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ter for psykisk helse og barnevern (tidligere RBUP 
Øst og sør). Bufdir, Statens Helsetilsyn og Barneom-
budet pekte samtidig på at samtlige ansatte i 
barnevernstjenesten, også de uten barnevernsfag-
lig mastergrad, må ha tilstrekkelig juridisk kom-
petanse. 

Andre instanser som VID vitenskapelige høg-
skole og Nord universitet, pekte på at den enkelte 
utdanningsinstitusjon har et ansvar for å sikre til-
strekkelig kvalitet i læringsutbyttet på alle fagem-
ner. De så derfor ikke behov for en nasjonal eksa-
men i juss. 

Departementet er enig i at de ansattes juri-
diske kompetanse er svært viktig i barnevernet. 
Det legges derfor opp til nasjonal eksamen i juss i 
de barnevernsfaglige masterutdanningene, som 
må være bestått for å kunne få mastergrad. Depar-
tementet legger til grunn at dette vil være de fore-
trukne masterutdanningene for arbeid i kommu-
nalt barnevern. Det juridiske pensumet og den 
nasjonale eksamenen vil dermed utgjøre en felles 
faglig plattform innen juss for flertallet av de 
ansatte. Dette skal gi økt kompetanse og fokus på 
juridiske problemstillinger for tjenesten som hel-
het. Departementet viderefører også dagens vide-
reutdanning i juss i barnevernsfaglig arbeid, slik 
at dagens ansatte kan heve sin juridiske kompe-
tanse. Departementet har videre gitt Bufdir i opp-
drag å foreslå innretning av en forsøksordning for 
å styrke barnevernstjenestens tilgang til og bruk 
av jurister. 

4.2.4 Autorisasjonsordning

Innføring av autorisasjon i barnevernet har vært 
et diskusjonstema over flere år, og ofte på bak-
grunn av oppfatninger om at autorisasjon vil gi 
mekanismer som kan beskytte mot uforsvarlig 
praksis og uegnet personell i barnevernet. I 
høringsnotatet ble det vist til at innføring av en 
autorisasjonsordning i barnevernet hadde blitt 
vurdert, men at det ikke var ønskelig å gå videre 
med en slik ordning. Departementet begrunnet 
det med at innføring av kompetansekrav og vide-
reutvikling av de barnevernsfaglige masterutdan-
ningene vil ha større effekt både med hensyn til 
tjenestenes legitimitet og kvalitet.

Flere høringsinstanser har under høringen gitt 
uttrykk for at de er kritiske til at det i høringsnota-
tet ikke ble foreslått autorisasjonsordning for bar-
nevernet. Blant disse er Barneombudet, FO, Høg-
skulen på Vestlandet, OsloMet, VID vitenskapelige 
høgskole, Universitetet i Stavanger, Bergen kom-
mune, Sandefjord kommune, Sarpsborg kommune, 
Trondheim kommune, Advokatforeningen og Norsk 

Barnevernsamband. Disse instansene ga blant 
annet uttrykk for at en autorisasjonsordning ville 
være et viktig virkemiddel for å øke rettssikkerhet 
for barn og familier. FO ga i sin høringsuttalelse 
uttrykk for at en profesjonsspesifikk autorisa-
sjonsordning for barnevernspedagoger og sosio-
nomer vil gi en kvalitetssikringsmulighet for 
arbeidsgivere ved ansettelse og krav til yrkesutø-
velse og anerkjennelse av deres profesjon på lik 
linje med helsepersonell. De foreslo at autorisa-
sjon kan tildeles etter endt bachelorgrad og bør 
være uavhengig av arbeidssted. Barneombudet
foreslo på sin side at autorisasjon kan tildeles etter 
fullført barnevernsfaglig mastergrad. 

Statens helsetilsyn viste i sitt høringssvar til at 
de tidligere har stilt seg positive til innføring av en 
autorisasjonsordning som virkemiddel for å 
beskytte mot uforsvarlig praksis. Helsetilsynet 
viste samtidig til at lovfesting av kompetansekrav, 
som foreslått av departementet, vil ivareta flere av 
de samme hensynene som en autorisasjonsord-
ning, ved at det stilles tydelige krav til hva slags 
kompetanse man skal ha for å være tilsatt i ulike 
stillinger i barnevernet. 

Som del av sin utredning av kompetansehe-
vingstiltak i barnevernet vurderte Bufdir om det 
burde innføres en autorisasjonsordning for barne-
vernspedagoger og sosionomer i barnevernet. 
Direktoratet foreslo at ansatte tildeles autorisa-
sjon etter fullført barnevernsfaglig mastergrad. 
Samtidig ble autorisasjon vurdert som det minst 
effektive av direktoratets foreslåtte tiltak. De viste 
til at innføring av krav til autorisasjon sannsynlig-
vis vil ha svakere positive virkninger sammenlig-
net med andre kompetansehevingstiltak, blant 
annet fordi autorisasjon ikke vil gi en kvalitetssik-
ring av norske utdanninger eller studentenes 
sluttkompetanse.8 

Etter departementets vurdering vil innføring 
av kompetansekrav, mer praksisnære og relevante 
masterutdanninger og bedre tilgang til veiledet 
praksis under studiene, være mer treffsikre og 
egnede tiltak for å øke tilliten til barnevernet og 
sørge for at de ansatte har tilstrekkelig og nødven-
dig kompetanse. Innføring av kompetansekrav vil 
medføre det blir stilt formelle krav til hvilken 
kompetanse som kreves for å kunne utføre nær-
mere bestemte oppgaver. Kombinert med skik-
kethetsvurderinger i utdanningene, arbeidsgivers 
adgang til å ilegge disiplinærreaksjoner og tilsyn, 

8 Myndigheten for akkreditering av utdanninger er lagt til 
NOKUT. På helseområdet tildeler Helsedirektoratet auto-
matisk autorisasjon til studenter som fullfører godkjente 
utdanninger i Norge. 
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ser departementet ikke behov for å innføre en 
autorisasjonsordning i barnevernet. Det avgjø-
rende er at barn og familier møter ansatte i barne-
vernet med tilstrekkelig faglig kompetanse til å 
ivareta sine oppgaver. Etter vårt syn er dette godt 
ivaretatt blant annet gjennom de kompetansekra-
vene som foreslås i denne lovproposisjonen. Pro-
posisjonen inneholder også andre forslag som 
samlet sett vil bidra til at barn og familier med 
behov for bistand fra barnevernet vil bli møtt av et 
barnevern med personell som har den kompetan-
sen de trenger for å yte tjenester av god kvalitet. 
Departementet anser det ikke som aktuelt å inn-
føre en generell autorisasjonsordning for alle 
utdanninger som kan være relevante for arbeid i 
barnevernet. Departementet viser til at flere 

utdanninger enn barnevernspedagoger og sosio-
nomer skal kunne kvalifisere for arbeid i barne-
vernet. Departementet mener at det bør være opp 
til den enkelte kommune, som arbeidsgiver, selv å 
vurdere hvilke utdanninger som er relevante. 

Når det gjelder forslaget fra enkelte høringsin-
stanser om en profesjonsspesifikk autorisasjons-
ordning for barnevernspedagoger og sosionomer, 
som er uavhengig av om arbeidet utføres i barne-
vernet eller i andre sektorer, er det etter departe-
mentets syn ikke naturlig eller ønskelig å regulere 
dette i barnevernsloven.

Departementet fastholder derfor at det ikke er 
hensiktsmessig å gå videre med en autorisasjons-
ordning i barnevernet. 
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5  Institusjonstilbudet i barnevernet

5.1 Dagens institusjonstilbud

Barnevernet skal sikre at tiltak og tjenester holder 
høy kvalitet og er til det beste for barn og familier. 
De aller fleste barn og unge som får hjelp fra bar-
nevernet mottar hjelpetiltak i hjemmet. Når et 
barns omsorgssituasjon eller behov tilsier at det 
ikke kan få den hjelpen det trenger mens det bor 
hjemme, er fosterhjem det mest brukte tiltaket. 
Omsorg innenfor rammen av en familie er det 
foretrukne alternativet for de fleste barn, særlig 
gjelder dette de yngste barna. Fosterhjem passer 
likevel ikke for alle barn. Et tilrettelagt og forsvar-
lig tilbud kan kreve andre rammer enn et foster-
hjem kan gi. For noen barn vil et institusjonsopp-
hold være det beste tiltaket, fortrinnsvis for en 
planlagt og avgrenset periode.

Institusjonstilbudet skal bidra til å gi barn 
trygge rammer, utviklingsmuligheter, økt livskva-
litet og varige, positive endringer i livene deres. 
Dette betyr at barna skal bli hørt og sett, bli tatt 
vare på, møtt med omsorg, stabilitet og forutsig-
barhet. Tilbudet skal være tilpasset det enkelte 
barns behov.1

Institusjonsoppholdet skal samtidig forberede 
barna på overgangen til den tilværelsen som venter 
dem etter oppholdet. Dette forutsetter at barne-
vernstjenesten, i samarbeid med institusjonen, set-
ter tydelige mål for oppholdet og legger konkrete 
planer for barnevernets ivaretakelse av barnet etter 
oppholdet. Et institusjonsopphold bør ikke forstås 
som et isolert tiltak, men som en viktig del av en 
helhetlig tiltakskjede som ivaretar barnets behov 
for kontinuitet i omsorg og behandling. En slik hel-
hetlig tenkning forutsetter et godt samarbeid både 
mellom statlig og kommunalt barnevern og mel-
lom barnevernet og andre tjenester.2

Institusjonstilbudet er inndelt i tre kategorier 
med utgangspunkt i lovhjemmel for plasseringen; 
omsorgsinstitusjon, behandlingsinstitusjon og 

akuttinstitusjon. Behandlingsinstitusjonene er 
videre differensiert i tre målgrupper, henholdsvis 
atferdsinstitusjon for barn med lav (atferd lav) og 
høy (atferd høy) risiko for videre problemutvik-
ling,3 samt institusjon for rusbehandling. Diffe-
rensieringen er begrunnet i kunnskap om risi-
koen for negativ påvirkning mellom barn som har 
ulike atferdsvansker.4

Bufetat har ansvaret for at det finnes et til-
strekkelig antall differensierte plasser, og plikt til 
å bistå barnevernstjenestene i kommunene når 
barn trenger institusjonsopphold. Institusjonsplas-
sene skal være tilpasset det enkelte barns behov. 
Unntaket er Oslo kommune, hvor tilsvarende 
ansvar er lagt til Barne- og familieetaten (BFE). 
Bufetat kan ivareta bistandsplikten ved å etablere 
og drive egne institusjoner, og ved å inngå avtale 
om bruk av private eller kommunale institusjoner. 
Bufetat er ikke omfattet av anskaffelsesregelver-
ket ved kjøp av institusjonsplasser.

Av barn med tiltak i barnevernet, er andelen 
som bor i barnevernsinstitusjoner liten. Ved 
utgangen av 2020 mottok totalt 36 841 barn og 
unge barnevernstiltak, hvorav 13 696 hadde et 
plasseringstiltak utenfor hjemmet.5 Av disse 
barna bodde 959 barn og unge i en barnevernsin-
stitusjon, hvorav 866 under Bufetat og 93 i Oslo 
kommune. Per 31.12.20 hadde 635 av barna opp-
hold i omsorgsinstitusjon, 216 i behandlingsinsti-
tusjon og 108 i akuttinstitusjon. Totalt utgjorde 
barn i institusjon under tre prosent av alle barn 
med barnevernstiltak, og sju prosent av alle barn 
med tiltak utenfor hjemmet.

1 Prop. 106 L (2012–2013) – Endringer i barnevernloven. 
2 Det vises i den forbindelse også til Prop. 100 L (2020–2021) 

Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, sam-
ordning og barnekoordinator).

3 Ved henvisning til Bufetats behandlingsinstitusjoner benyt-
tes kartleggingsverktøyet YLS/CMI for å vurdere risiko for 
videre problemutvikling basert på en oppsummering av 42 
risikofaktorer på åtte sentrale risikoområder. Oslo kom-
mune differensierer ikke mellom institusjoner for barn 
med høy og lav risiko for videre problemutvikling i sitt til-
bud.

4 Se feks Whittaker, J. mfl. (2016). Therapeutic residential 
care for children and youth: A Consensus Statement of the 
International Work Group on Therapeutic Residential Care. 
Residential Treatment for Children and Youth, 33(2), 89-
106.

5 Tall oppgitt av Bufdir og Barne- og familieetaten.  
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5.1.1 Identifiserte utfordringer i dagens 
tilbud 

Få sektorer er så gjennomregulert og kontrollert 
som institusjonsbarnevernet, med stor grad av 
internkontroll, ekstern kvalitetssikring og tilsyn. 
Dette er av avgjørende betydning, både for barnas 
rettssikkerhet og for identifisering av forbedrings-
områder. Institusjonsbarnevernet er en andrelin-
jetjeneste ansvarlig for tilbudet til en relativt liten 
gruppe barn, med til dels svært store oppfølgings-
behov. Målet er å gi barna de ferdighetene de 
trenger for å etablere det livet de ønsker. Samtidig 
kan det ikke gis noen garanti for at det alltid vil 
lykkes. 

Kravene til institusjonsbarnevernet har økt 
over tid. Barnas behov har blitt større og forvent-
ningene til tjenesten har økt. Direktoratet har 
arbeidet systematisk og målrettet med å styrke 
kvaliteten på tilbudet. Det faglige innholdet har 
blitt mer kunnskapsbasert og kvalitetssikringen 
bedre. Samtidig har flere alvorlige enkeltsaker 
vist at ikke alle barn har fått den hjelpen de har 
behov for. Utfordringene er særlig relatert til å gi 
et godt nok tilbud til barna med de mest kom-
plekse og sammensatte behovene innenfor det 
ordinære tilbudet. Dette kan gi seg utslag i brudd 
og flyttinger, og være en medvirkende årsak til 
bruk av enetiltak og en høy andel enkeltkjøp. I 
enkelte tilfeller har tilbudet vært vurdert å ikke 
være forsvarlig.

For å sikre full oversikt over forbedringsområ-
der har departementet igangsatt både interne og 
eksterne gjennomganger. Bufdirs institusjons-
gjennomgang fra 2018 fant behov for bedre 
ledelse, styrket internkontroll, styrket kompe-
tanse og opplæring, samt behov for bedre konti-
nuitet i bemanning og implementering av institu-
sjonsplaner.6 Gjennomgangen fant også behov for 
en sterkere felles forståelse av mål og hensikt 
blant de ansatte. Direktoratet konkluderte videre 
med at det er nødvendig å utvikle et omforent 
kunnskapsgrunnlag og nasjonale føringer i arbei-
det med å beskrive hva som utgjør god kvalitet i 
institusjonstilbudet. Dette utdyper tidligere funn, 
og ligger til grunn for pågående utviklingsarbeid.

Flere aktører har pekt på at barns behov ikke 
alltid kartlegges og dokumenteres tilstrekkelig i 
forkant av en plassering, og at det ikke alltid doku-
menteres tilstrekkelig hva som er formålet med 
oppholdet.7 Det er også stor variasjon i hvordan 

den kommunale barnevernstjenesten følger opp 
barn gjennom et institusjonsopphold.8 

Arbeidet med medvirkning har blitt vesentlig 
styrket de siste årene, men det kan fortsatt tilret-
telegges enda bedre for barns medvirkning både 
før, under og etter institusjonsopphold.9 Lands-
foreningen for barnevernsbarn og Forandringsfa-
brikken har i innspillsmøte med departementet 
understreket at reell medvirkning forutsetter en 
god relasjon mellom ansatte og barn, hvor den 
ansatte kjenner barnet og barnet føler seg trygt. 

Det er stor grad av sammenfall i utfordringene 
som påpekes av ulike aktører, og departementet 
legger derfor til grunn at utgangspunktet for 
videre utviklingsarbeid er relativt omforent. 

5.2 Barn og unge på institusjon og 
deres livssituasjon

Den primære målgruppen for barnevernsinstitu-
sjoner er barn som trenger, og kan nyttiggjøre 
seg, den systematiske utviklingsstøtten og 
behandlingen institusjonene kan tilby. Dette er en 
heterogen gruppe barn, med store variasjoner i 
behovet for hjelp og støtte. Barna har ofte omfat-
tende oppfølgingsbehov på flere livsområder. 
Deres grunnleggende behov, som trygghet, tilhø-
righet, anerkjennelse og mestring, er imidlertid 
de samme som for alle andre barn. Dette må 
reflekteres i alle tiltak som gis i regi av barnever-
net. For å møte og ivareta barna på en god måte, 
må de ansatte fremstå som trygge voksne som 
evner å lytte til barna og forstå deres behov.10 

De fleste som gis et tilbud i barnevernsinstitu-
sjon er ungdom i alderen 15 til 18 år, og over 90 
prosent er 13 år eller eldre.11 For barn under 13 år 
skal institusjon kun benyttes i særskilt begrun-
nede tilfeller, og da i egne omsorgsinstitusjoner 
for barn. Kjønnsfordelingen blant barn i barne-
vernsinstitusjon er relativt jevn, med en svak over-

6 Bufdir (2018). Gjennomgang av institusjoner – del 1 og 2. 
Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

7 Riksrevisjonen (2020). Undersøking av om statlege barne-
vernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevern-
sinstitusjonar. Dokument 3:7 (2019–2020), Menon Econo-
mics (2020). Institusjonstilbudet i barnevernet. Menon-
publikasjon nr. 54/2020, Barneombudet (2020). De tror vi 
er shitkids. Oslo: Barneombudet. 

8 Menon Economics (2020). Institusjonstilbudet i barnever-
net. Menon-publikasjon nr. 54/2020, Barneombudet 
(2020). De tror vi er shitkids. Oslo: Barneombudet. 

9 Barneombudet (2020). De tror vi er shitkids. Oslo: Barne-
ombudet. 

10 Forandringsfabrikken (2020). Sint utenpå. Vondt inni. Oslo: 
Forandringsfabrikken.

11 Drange, N. og Hernæs, Ø. (2020). Kvantitativ beskrivelse 
av institusjonspopulasjonen. Rapport nr. 3/2020. Oslo: Stif-
telsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.
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vekt av gutter. Gutter er derimot sterkt overrepre-
sentert blant målgruppene rus og atferd høy, hvor 
de utgjør henholdsvis om lag 60 og 80 prosent. 

Mange av barna har opphold med en varighet 
på ett år eller mindre, mens andre bor på institu-
sjon over flere år. I 2019 var gjennomsnittlig opp-
holdstid i omsorgsinstitusjon 472 dager og i 
behandlingsinstitusjon 284 dager. Vedtak om opp-
hold i behandlingsinstitusjon uten samtykke har 
en øvre tidsramme på tolv måneder, og kan bare i 
særlige tilfeller forlenges med opptil tolv nye 
måneder, jf. barnevernloven § 4-24. Gutter har i 
snitt lengre oppholdstid enn jenter.12 

Barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn 
er overrepresentert i barnevernet.13 Dette gjelder 
også i institusjon, hvor i overkant av 40 prosent 
har minst én utenlandsfødt forelder. Av disse er 
nærmere 30 prosent selv født i utlandet.14 

Bufetat og BFE rapporterer at de observerer 
en økning i omfattende behov hos barn som gis et 
tilbud i barnevernsinstitusjon. En ønsket dreining 
mot økt bruk av fosterhjem for barn som har 
behov for tiltak utenfor hjemmet, har bidratt til 
denne tendensen. En komparativ landanalyse rap-
porterer tilsvarende utvikling også i andre land 
det er naturlig å sammenlikne seg med.15 Lan-
dene som inngikk i undersøkelsen16 oppgir 
økende utfordringer knyttet til å gi barn og unge 
med særlig komplekse behov et hensiktsmessig 
institusjonstilbud. Alle landene har hatt en samlet 
nedgang i institusjonsbruken over tid. Det er like-
vel betydelige forskjeller mellom landene når det 
gjelder omfanget av bruk av institusjon for barn 
og unge som ikke kan bo hjemme. Norge skiller 
seg ut ved å ha lavest andel barn og unge i institu-
sjon. 

Barn som bor på institusjon har svakere skole-
resultater og fullfører i mindre grad videregående 
opplæring enn barn som mottar andre tiltak fra 
barnevernet.17 De får også hyppigere oppfølging 
fra barne- og ungdomspsykiatrien. En studie viser 

at tre av fire barn på institusjon møter diagnos-
tiske kriterier for én eller flere psykiske lidelser, 
og mange har en kombinasjon av angst, depresjon 
og alvorlige atferdsforstyrrelser.18 Noen har gode 
prognoser forutsatt riktig behandling, mens andre 
har kroniske tilstander som kognitiv svikt eller 
psykiske funksjonshemminger. Andelen som mot-
tar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd i ung 
alder er betydelig høyere enn for barn som har 
bodd i fosterhjem eller mottatt hjelpetiltak i hjem-
met.19 

Mange av barna har hatt befatning med krimi-
nalomsorgen.20 43 prosent har vært siktet for et 
straffbart forhold,21 og 23 prosent har mottatt en 
straffereaksjon før eller under institusjonsopphol-
det.22 Andelen med straffereaksjoner har holdt 
seg stabil. Andelen med siktelser har derimot økt 
de siste årene, etter en periode med nedgang. 
Den største økningen er å finne hos de yngste 
barna i utvalget, som er like under den kriminelle 
lavalder. Barn i barnevernet har i større grad også 
foreldre og søsken som har mottatt straffereaksjo-
ner, sammenlignet med barn som ikke er i kon-
takt med barnevernet.

5.3 Grenseflaten mellom barnevern, 
helsevern og samfunnsvern

Barnevernet er den eneste sektoren hvor en stat-
lig etat har bistandsplikt overfor kommunene. 
Bistandsplikten pålegger Bufetat å finne et for-
svarlig institusjonstilbud til et konkret barn, når 
kommunen ber om det. Bufetat kan ikke etablere 
køer og kan ikke beslutte når barnet eller ung-
dommen er utskrivningsklar. Bistandsplikten gjel-
der også i tilfeller der Bufetat selv vurderer det 
som krevende å gi et forsvarlig tilbud innenfor 
rammene av barnevernsloven,23 eller vurderer at 

12 Drange, N. og Hernæs, Ø. (2020). Kvantitativ beskrivelse 
av institusjonspopulasjonen. Rapport nr. 3/2020. Oslo: Stif-
telsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

13 Berg, B. mfl. (2017). Myter og realiteter: Innvandreres 
møter med barnevernet. Trondheim: NTNU Samfunnsfors-
kning.

14 Drange, N. og Hernæs, Ø. (2020). Kvantitativ beskrivelse 
av institusjonspopulasjonen. Rapport nr. 3/2020. Oslo: Stif-
telsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

15 Deloitte (2019). Kartlegging av institusjonstilbudet i Norge 
og utvalgte europeiske land. Oslo: Deloitte. 

16 Norge, Sverige, Danmark, England og Nederland. 
17 Drange, N. og Hernæs, Ø. (2020). Kvantitativ beskrivelse 

av institusjonspopulasjonen. Rapport nr. 3/2020. Oslo: Stif-
telsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

18 Kayed, N. mfl. (2015). Psykisk helse hos barn i barnevern-
sinstitusjoner. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning. 

19 Drange, N. og Hernæs, Ø. (2020). Kvantitativ beskrivelse 
av institusjonspopulasjonen. Rapport nr. 3/2020. Oslo: Stif-
telsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

20 Drange, N. og Hernæs, Ø. (2020). Kvantitativ beskrivelse 
av institusjonspopulasjonen. Rapport nr. 3/2020. Oslo: Stif-
telsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

21 Tallene viser til registrerte siktelser for etterforskede lov-
brudd, og inkluderer alle typer avgjørelser, dvs. både til-
tale, forelegg, betinget påtaleunnlatelse, overføring til kon-
fliktråd og henleggelse pga. at siktede var under 15 år eller 
av andre grunner.

22 Analysen viser til registrerte siktelser for personer i alde-
ren 13-18 år og straffereaksjoner for personer i alderen 15-
18 år for alle personer som har vært registrert med et insti-
tusjonsopphold i løpet av perioden 2012–2018. De vanligste 
straffereaksjoner er betinget påtaleunnlatelse og forelegg.
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barnets behov best kan ivaretas innenfor det kom-
munale tjenestetilbudet eller spesialisthelsetje-
nesten. 

Barneombudet har uttrykt bekymring for ung-
dom som bor på institusjon over lang tid, som 
hverken er motiverte for helsehjelp eller skole-
gang, og hvor de ansatte ikke lykkes i å komme i 
posisjon til å hjelpe.24 Barneombudets bekymring 
gjelder særlig barn som har en negativ utvikling 
underveis i oppholdet, som utsettes for flere flyt-
tinger, og ender med et tilbud i enetiltak fordi man 
ikke evner å gi hjelp og beskyttelse til barnet 
sammen med andre barn i et gruppetiltak. 

Barn og unge som får institusjonstiltak kan ha 
sammensatte utfordringer i skjæringspunktet psy-
kiske lidelser eller vansker, funksjonsnedsettelser, 
rus og kriminalitet. Noen få tilhører en gruppe 
som Helsetilsynet beskriver som barn med alvor-
lige psykiske lidelser, psykiske vansker og andre 
utfordringer, som har begått eller med stor sannsyn-
lighet kan komme til å begå alvorlige, skadelige 
handlinger rettet mot seg selv eller andre. 25 Dette 
er barn som trenger døgnkontinuerlig overvå-
king, tett oppfølging over lang tid og som ofte ikke 
forstår eget behov for psykisk helsehjelp. 

Barn i barnevernsinstitusjon skal motta barne-
vernsfaglig hjelp, omsorg, behandling og 
utviklingsstøtte. Barnevernet kan ikke, og skal 
ikke, alene møte barnas samlede behov for hjelp, 
behandling og oppfølging. I de fleste tilfeller kan 
barnas behov for annen hjelp tilrettelegges innen-
for rammene av barnevernets tilbud. Samtidig er 
det noen barn som utfordrer barnevernets mulig-
het til å tilby tilstrekkelig hjelp og beskyttelse. 

Vilkårene for tvungent psykisk helsevern er 
svært strenge. Krav til samtykke fra barn over 16 
år kan dermed føre til at barn reserverer seg mot 
nødvendig helsehjelp. Barnevernstjenesten kan 
vurdere at et barn har behov for et døgntilbud 
innenfor barne- og ungdomspsykiatrien, men spe-
sialisthelsetjenesten kan ikke pålegges å gi et slikt 
tilbud. Å ivareta barn med alvorlige psykiske lidel-
ser er svært krevende og kan utfordre foreldre 
som i utgangspunktet har god omsorgsevne. I 
praksis kan dette medføre at barn med omfat-
tende behov for helsehjelp, som ikke mottar den 
hjelpen de trenger fra barne- og ungdomspsykia-

trien, må ivaretas innenfor barnevernets tjeneste-
tilbud. 

Det er et overordnet mål at barn ikke skal i 
fengsel. Fengselsopphold er et svært belastende 
inngrep for et barn, som kan ha skadevirkninger 
blant annet for læring og sosialisering.26 Det fin-
nes flere straffereaksjoner for barn, som konflik-
trådsbehandling, bøter og påtaleunnlatelse. I 2014 
innførte regjeringen to nye straffereaksjoner for 
unge mellom 15 og 18 år, ungdomsstraff og ung-
domsoppfølging, som alternativ til fengselsstraff. 
Gjennom tett oppfølging skal straffereaksjonene 
få unge som begår lovbrudd ut av kriminalitet. En 
særlig utfordring for gjennomføring av både ung-
domsoppfølging og ungdomsstraff har vært saker 
der den unge har rusproblematikk.27 Det er 
grunn til å anta at en reduksjon i antall unge som 
dømmes til fengselsstraff har medført flere barn 
med omfattende oppfølgingsbehov i barnevernet. 

Barnevernets mandat er å gi hjelp, behandling 
og omsorg til barnets beste. En plassering etter 
barnevernsloven kan ikke begrunnes i behovet 
for å verne samfunnet, men må vurderes å være til 
barnets beste. Å begå alvorlig eller gjentatt krimi-
nalitet kan være ødeleggende for barnets frem-
tidsplaner og livsløp. Det kan derfor være til bar-
nets beste å bli beskyttet mot å utføre alvorlig 
eller gjentatt kriminalitet. 

I tråd med regjeringsplattformen utreder 
departementet behovet for barnevernsinstitusjo-
ner med bevegelsesrestriksjoner som kan hånd-
heve reglene for personer under 15 år som begår 
alvorlig kriminalitet, og som kan utgjøre en fare 
for seg selv eller andre. Som et ledd i dette fikk 
Bufdir i oppdrag å vurdere behovet og forutsetnin-
gene for institusjoner med bevegelsesrestriksjo-
ner. Departementet mottok Bufdirs leveranse ved 
utgangen av november 2020. Bufdir vurderer at 
majoriteten av barn i barnevernsinstitusjon kan 
ivaretas innenfor dagens regelverk og handlings-
rom for bevegelsesbegrensninger. Samtidig vur-
derer Bufdir at noen barn utfører handlinger og 
har en atferd som utfordrer de rammene og virke-
midlene som er tilgjengelige innenfor dagens lov-
verk, og dermed også barnevernets evne til å iva-
reta dem. Bufdir anbefaler videre en utredning av 
målgruppen og målgruppens behov, samt en 

23 Tolkningsuttalelse av 20.5.2019 – Innholdet i bistandsplik-
ten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a. 

24 Barneombudet (2020). De tror vi er shitkids. Oslo: Barne-
ombudet. 

25 Statens helsetilsyn (2019). Omsorg og rammer – når barn 
trenger mer. Rapport fra Helsetilsynet 9/2019.

26 Prop. 135 L (2010–2011). Endringer i straffeloven, straffe-
prosessloven, straffegjennomføringsloven, konfliktråds-
loven m.fl. (barn og straff). Justis- og politidepartementet.

27 Eide, A.K. mfl. Stemmer «kartet» med «terrenget»? Under-
veisrapport fra en følgeevaluering av ungdomsstraff og ung-
domsoppfølging. NF-rapport 7/2016. Bodø: Nordlandsfors-
kning AS.
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utredning av hvilke sektorer som skal ivareta mål-
gruppen(e). 

Departementet følger opp anbefalingen i to 
spor. For det første er Bufdir gitt i oppdrag å vur-
dere og anbefale hvilke endringer som må gjen-
nomføres for at barnevernet innenfor sitt mandat 
skal kunne gi et forsvarlig institusjonstilbud til alle 
barn som bor på institusjon, uavhengig av hjem-
melsgrunnlag. Det skal gjøres særskilte vurderin-
ger knyttet til barn under 15 år som begår eller 
står i fare for å begå alvorlige kriminelle 
handlinger, og som utgjør en fare for selv eller 
andre. Endringer kan omfatte regelverk og ram-
mer. Bufdir skal blant annet se på behovet for og 
muligheten til å begrense bevegelsesfrihet i insti-
tusjon. Det vises i denne forbindelse til Stortin-
gets vedtak av 18. desember 2020 hvor «Stortinget 
ber regjeringen sørge for at det opprettes egnede 
institusjoner i barnevernet som kan gjennomføre 
§ 4-24 i barnevernloven om plassering og tilbake-
hold i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller 
samtykke fra den som har foreldreansvaret for bar-
net»28. Departementet mottar Bufdirs anbefalin-
ger i april 2021 og vil vurdere hvordan anbefalin-
gene skal følges opp. 

For det andre har departementet nylig nedsatt 
et offentlig utvalg som blant annet skal vurdere 
behovet for, og eventuelt foreslå, endringer med 
hensyn til ulike sektorers ansvar, regelverk og til-
bud i saker hvor barn har alvorlige og sammen-
satte utfordringer. Utvalget skal også vurdere 
hvordan barnevernets institusjonstilbud for barn 
med særlig omfattende oppfølgingsbehov bør inn-
rettes. Utvalget omtales nærmere i kapittel 1.4 og 
5.5.6.

Regjeringen har også et tverrsektorielt samar-
beid for å kunne gi god hjelp til barn og unge som 
begår eller står i fare for å begå lovbrudd. Under-
liggende sektorer har levert anbefalinger for 
departementenes videre innretning av arbeidet 
med denne målgruppen. 

Hvordan anbefalingene følges opp omtales i 
Justisdepartementets melding til Stortinget om 
barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet. 

5.3.1 Bruk av enetiltak 

Et enetiltak er definert som opphold i godkjent 
eller kvalitetssikret barnevernsinstitusjon, der 
barn ikke bor sammen med andre barn. Bruk av 
enetiltak skal være særskilt begrunnet og nødven-
dig for ivaretakelse av det enkelte barns omsorg 

og sikkerhet. Som hovedregel skal barn og unge 
som trenger opphold i en barnevernsinstitusjon, 
få det i et gruppetilbud.

I perioden frem til 2018 var det en økt bruk av 
enetiltak. Det høyest registrerte antallet var 150 
barn. De siste to årene er antall enetiltak redusert 
som resultat av strengere styring og økte krav til 
faglig begrunnelse for opprettelse av slike tiltak. 
Det skal begrunnes at et enetiltak er til barnets 
beste. Det skal også være en tidshorisont for plas-
seringen. Ved utgangen av 2019 ble 78 barn og 
unge gitt et tilbud i enetiltak.

Flere har vært kritiske til bruken av enetiltak. 
Barneombudet har etterlyst bedre rettssikkerhet 
for barn som bor på en institusjon uten andre 

28 Dokument 8:115 S (2019–2020) – Representantsforslag om 
tiltak mot ungdoms- og gjengkriminalitet. 

Boks 5.1 Adamstuen 
ungdomssenter i Oslo

Barne- og familieetaten i Oslo prøver ut et nytt 
institusjonstilbud for barn som viser alvorlige 
atferdsvansker eller begår gjentatt kriminali-
tet. Tilbudet er en del av regjeringens styr-
kede innsats i barnevernet mot ungdomskri-
minalitet i Oslo kommune. 

Tilbudet ved Adamstuen ungdomssenter 
skiller seg fra andre behandlingsinstitusjoner 
ved at det er rettet mot de yngste barna, i 
aldersgruppen 12 til 15 år. Formålet er å gi 
både barna og familiene deres hjelp med de 
utfordringene som ligger til grunn for opphol-
det. Under oppholdet gis barna individuell 
oppfølging og behandling, samtidig som det 
arbeides med familie og nettverk, oppfølging 
av skole, samt oppfølging og veiledning av 
andre relevante miljøer, som nærmiljø/bydel, 
lokale lag/foreninger og politi. Barnets med-
virkning er sentral gjennom hele oppholdet. 
Det er lagt vekt på å rekruttere ansatte med 
minoritetsbakgrunn. Tilbudet er utviklet i 
samarbeid med barnevernstjenesten i byde-
lene i Oslo. 

Barnevernstjenesten er tett på gjennom 
hele forløpet, og miljøarbeidere fra bydelene 
kan benyttes dersom de har en god relasjon til 
barna. Miljøterapeuter som jobber på Adam-
stuen kan også følge barnet ut av institusjonen 
og inn i påfølgende tiltak der dette er ønskelig. 
Dette gir mulighet for å skape trygge relasjo-
ner og ivareta barnets behov for kontinuitet på 
tvers av ulike tiltak. 
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barn, gjennom tydeligere retningslinjer for når 
enetiltak kan benyttes og krav til eget vedtak i fyl-
kesnemnda med jevnlig vurdering av hvorvidt til-
taket skal opprettholdes.29 Brukerorganisasjoner 
har pekt på at langvarige opphold i tiltak uten 
andre barn kan medføre en ekstra belastning og 
oppleves utrygt. Landsforeningen for barneverns-
barn oppfordrer til en restriktiv bruk av enetiltak 
med strenge krav til kvalitet og tilsyn.30 

Enetiltak følger det samme regelverket som 
gjelder for andre barnevernsinstitusjoner. Dette 
innebærer at det er regler om kvalitetssikring, 
godkjenning, tilsyn og bruk av tvang i institusjo-
nen. Barn som bor i enetiltak har de samme rettig-
hetene som andre barn som bor i barnevernsinsti-
tusjon. Ungdommene skal i utgangspunktet gå på 
skole sammen med jevnaldrende, delta på fritids-
aktiviteter, kunne ha besøk og bevege seg fritt. 

Det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag 
om enetiltak. Bufdir er gitt i oppdrag å kartlegge 
bruken av enetiltak, innholdet i tilbudet som gis, 
herunder tvangsbruk, samt vurdere hvilke mål-
grupper enetiltak eventuelt er det best egnede til-
budet for. Det er igangsatt et forskningsprosjekt 
om «Barn i enetiltak og rustiltak i barnevernet». 
Oppdraget utføres av OsloMet og skal sluttføres 
høsten 2023. Prosjektet vil inngå i grunnlaget for å 
vurdere hvorvidt det er behov for en tydeligere 
regulering av tilbudet. 

Direktoratet vil også vurdere mulige virkemid-
ler som gjør at barn som trenger det kan skjermes 
fra andre ved behov, samtidig som det tilretteleg-
ges for at barnet kan delta på fellesarenaer i situa-
sjoner hvor det er mulig. Et virkemiddel kan være 
mer funksjonelle institusjonsbygg, som i større 
grad enn i dag kan tilpasses barnas plasserings-
grunnlag, behov og utvikling under institusjons-
oppholdet. Det er også nødvendig å se på hvordan 
det best kan tilrettelegges for sikkerhet for barn 
og ansatte, ferdighetstrening for barna og godt 
samarbeid med andre sektorer. 

Departementet vil:

– vurdere behovet for en tydeligere regulering av 
enetiltak

– vurdere hvilke forutsetninger som må på plass 
for at flest mulig barn med behov for et institu-
sjonstilbud skal kunne få et tilpasset og tilrette-
lagt tilbud sammen med andre barn

5.3.2  Rammer for grensesetting og tvang

Barn som oppholder seg i barnevernsinstitusjon 
skal få forsvarlig omsorg og behandling. For å 
beskytte og trygge barn på institusjon er det der-
for noen ganger nødvendig å sette grenser innen-
for rammene av rettighetsforskriften. Mange ung-
dommer har behov for klare grenser for å ha nytte 
av et institusjonsopphold. Lite forutsigbarhet, 
inkonsistent grensesetting og bruk av tvang, kan 
føre til at ungdommene blir utrygge eller mister 
tillit til de voksne. Måten grensesetting og eventu-
ell bruk av tvang utøves, har derfor stor betydning 
for om dette bidrar til trygghet eller utrygghet.31

Forandringsfabrikken understreker viktigheten 
av at all bruk av tvang skjer på en så respektfull og 
ivaretakende måte som mulig.32

Helsetilsynet fant i sitt landsomfattende tilsyn 
med barnevernsinstitusjoner svikt på flere punk-
ter når det gjelder kravene til institusjonenes sys-
tematiske arbeid med å forebygge, gjennomføre 
og følge opp tvangsbruk i henhold til regelver-
ket.33 Sivilombudsmannen har videre avdekket 
enkelttilfeller der ungdom har blitt utsatt for ruti-
nemessig tvang og ulovlige bevegelsesrestriksjo-
ner.34 

Det skal ikke benyttes tvang eller andre inn-
grep i barnets integritet med mindre det har klar 
hjemmel i lov og er nødvendig for å oppnå et legi-
timt formål. Bruk av tvang kan være nødvendig 
for eksempel for å stoppe alvorlig selvskading, 
rusbruk eller at barn utøver vold eller trusler mot 
andre. Før tvang benyttes, må andre fremgangs-
måter være prøvd. Dette innebærer at institusjo-
ner må arbeide systematisk for å forebygge at 
barn blir utsatt for unødvendig tvangsbruk, både 
generelt og konkret i den enkelte situasjon. 

Departementet foreslår i kapittel 16.1 å flytte 
sentrale bestemmelser om barns rettigheter og 
bruk av tvang og andre inngrep fra forskrift til lov, 
samt å tydeliggjøre rammene for grensesetting, 
bruk av tvang og andre inngrep. Departementet 
foreslår også å tydeliggjøre kravet til forebygging, 
både på systemnivå og i enkelttilfeller. Det må 
videre stilles tydeligere krav til institusjonens opp-

29 Barneombudet (2020). De tror vi er shitkids. Oslo: Barne-
ombudet. 

30 Landsforeningen for barnevernsbarn (uten dato). Enetiltak 
(nedlastet 22.12.20).

31 Menon Economics (2020). Institusjonstilbudet i barnever-
net. Menon-publikasjon nr. 54/2020.

32 Forandringsfabrikken (2019). Om jeg var ditt barn – bruk 
av tvang i barnevernsinstitusjon. Oslo: Forandringsfabrik-
ken. 

33 Helsetilsynet (2019). Barnas hjem. Voksnes ansvar. Opp-
summering av landsomfattende tilsyn med barnevernsinsti-
tusjoner i 2018. Rapport fra Helsetilsynet 3/2019.

34 Sivilombudsmannen (2019). Årsmelding for 2018, doku-
ment 4: 1 (2018–2019).
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følging av barn i etterkant av tiltak som innebærer 
bruk av tvang. Departementet vurderer også at 
det er behov for en helhetlig gjennomgang av 
reglene om rettigheter og bruk tvang i barnevern-
sinstitusjon, jf. kapittel 16.1.

5.3.2.1 Skadelig bruk av sosiale medier

Barn som bor i barnevernsinstitusjoner har 
samme tilgang til digital kommunikasjon og ulike 
typer nettmiljøer som barn utenfor institusjon. 
Barn har rett til omsorg og beskyttelse, samtidig 
som de har rett til privatliv. Barns rettigheter og 
institusjonens adgang til å begrense rettighetene 
er nærmere regulert i barnevernsloven og rettig-
hetsforskriften. Ansatte kan ikke overvåke en 
ungdoms digitale liv, men de skal være tett på, gi 
omsorg og jobbe med årsakene til risikoatferden. 
En god forståelse av handlingsrommet i rettig-
hetsforskriften er nødvendig for å gi trygg og for-
utsigbar omsorg. 

De ansatte jobber ut ifra en barnevernsfaglig 
miljøterapeutisk tilnærming, hvor formålet er å til-
rettelegge for at miljøet i institusjonen skal ha en 
terapeutisk funksjon og bidra til positiv utvikling 
og mestring. At barna samtidig påvirkes av et digi-
talt miljø, som de ansatte har begrensede mulig-
heter til å regulere eller forstå, gjør rammene for 
det faglige endringsarbeidet krevende. 

Overgrep og andre farer på nett utgjør en stor 
risiko for mange barn og unge. Barn med behov 
for institusjonsopphold er ofte særlig sårbare. 
Eksempler på risikoatferd på nett kan være kjøp 
og salg av narkotika, oppsøking av innhold som 
eskalerer selvskading, spiseforstyrrelser, suicidal-
problematikk, deling av nakenbilder og prostitu-
sjon. 

For å beskytte barn og unge i barnevernsinsti-
tusjon mot overgrep og andre farer på nett må de 
ansatte ha kunnskap om dette. Alle statlige og 
mange private barnevernsinstitusjoner har gjen-
nomført opplæring i traumesensitiv tilnærming, 
hvor også barns bruk av sosiale medier inngår. 
Departementet vil også vurdere hvorvidt det er 
behov for tiltak som kan gi barn i barnevernsinsti-
tusjon bedre beskyttelse mot skadelig digital 
påvirkning. 

Departementet vil:

– gjennomgå regelverket for rettigheter og bruk av 
tvang under opphold i barnevernsinstitusjon

– at alle institusjonsansatte har opplæring i rettig-
hetsforskriften, og i sikkerhet og forebygging av 
tvang

– fremskaffe kunnskap om effekten av barns digi-
tale hverdag på utfordringsbildet og virkemidler 
i barnevernet, og vurdere behovet for tiltak som 
gir barn bedre beskyttelse mot skadelig digital 
påvirkning 

5.4 Kvalitetsutviklingen i 
institusjonstilbudet

Det har skjedd store endringer i institusjonstilbu-
det i barnevernet. Departementet og direktoratet 
har de siste 10-15 årene arbeidet systematisk med 
å videreutvikle tilbudet, både gjennom bedre 
regulering og utvikling av det faglige innholdet. Et 
særlig viktig hensyn har vært å sikre barns retts-
sikkerhet, og å gi et likeverdig og kvalitativt godt 
institusjonstilbud over hele landet. 

I lovproposisjonen kapittel 16.1 foreslår depar-
tementet å løfte bestemmelser om barns rettighe-
ter og bruk av tvang og andre inngrep under opp-
hold i barnevernsinstitusjon, som i dag fremgår av 
rettighetsforskriften, inn i ny barnevernslov. 
Videre foreslås å løfte enkelte overordnede krav 
til institusjoner fra kvalitetsforskriften til ny barne-
vernslov. I tillegg til disse strukturelle forslagene, 
foreslår departementet å innføre en ny bestem-
melse om krav til bemanning og de ansattes kom-
petanse i barnevernsinstitusjon. Det foreslås også 
et lovfestet krav om at statlige institusjoner skal 
godkjennes, på lik linje med private institusjoner. 
Videre foreslås en ny bestemmelse som gir insti-
tusjonene tydeligere hjemmel til å kartlegge barn 
under opphold på institusjon.

Endringene skal samlet sett bidra til å styrke 
barn og unges rettssikkerhet under opphold i bar-
nevernsinstitusjon, og bidra til økt kvalitet i insti-
tusjonstilbudet.

5.4.1 Økt statlig kvalitetssikring 

I 2004 overtok staten, ved Bufetat, ansvaret for 
institusjonsområdet fra fylkeskommunene. Over-
takelsen var blant annet begrunnet i kvalitetsutfor-
dringer.35 Det var store regionale variasjoner, 
samtidig som tilbudet ble vurdert å være for lite 
differensiert og tilpasset det enkelte barns behov. 
Kapasiteten var mangelfull, særlig knyttet til barn 
med atferdsvansker og tiltak for foreldre og barn. 
Det manglet også gode systemer for kvalitetssik-

35 Ot.prp. nr. 9 (2002–2003) – Om lov om endringer i lov 17. 
juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) 
og lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer (familie-
vernkontorloven) m.v. Barne- og familiedepartementet. 
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ring av institusjonstiltak og dokumentasjon av til-
takenes effekt. 

For å sikre forsvarlig standard i institusjonene 
laget departementet på samme tid en forskrift om 
krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner (kvali-
tetsforskriften). Bufetats regioner er gitt myndig-
het til å godkjenne private institusjoner og føre 
årlige kontroller. I lovproposisjonen kapittel 16.2 
foreslår departementet at sentrale og overord-
nede krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner 
fremgår av en egen bestemmelse i ny barneverns-
lov. Det foreslås også å stille krav til godkjenning 
av statlige institusjoner, jf. lovproposisjonen kapit-
tel 16.3. 

Statsforvalteren har i oppgave å føre tilsyn 
med barnevernsinstitusjoner. Formålet med tilsy-
net er å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at 
barna får forsvarlig omsorg og behandling i insti-
tusjonen.36 

Institusjonsbarnevernet kjennetegnes av å 
være et område med utstrakte kontrollfunksjoner, 
som alle har som formål å se til at barna får for-
svarlig omsorg og behandling. Kontroll skjer gjen-
nom kvalitetssikring, eieransvar, avtaler og kjøp, 
godkjenningsprosessene, tilsyn fra flere tilsynsin-
stanser37 og klagebehandling. Dette gir verdifull 
informasjon og er en viktig drivkraft for ytterli-
gere kvalitetsutvikling.

5.4.2 Et tydeligere fagdirektorat og 
nasjonale kvalitetsmål

Statlig overtakelse av det fylkeskommunale bar-
nevernet og evalueringen av denne dannet grunn-
laget for Prop 106 L (2012–2013) Endringer i bar-
nevernloven.38 Med proposisjonen ga departe-
mentet rammer og retning for utvikling av et mer 
kunnskapsbasert barnevern. I 2014 fikk Bufdir en 
rolle som fagdirektorat for hele barnevernet, både 
det kommunale og statlige. Frem til 2014 ivaretok 
departementet selv fagdirektoratsrollen overfor 
kommunene. 

Som nasjonalt fagdirektorat for barnevern ble 
Bufdir gitt en tydeligere normerende rolle for den 
faglige utviklingen av institusjonsbarnevernet, 
herunder private og kommunale institusjoner. 
Samtidig ble det etablert seks nasjonale kvalitets-

mål for barnevernet, som har vært retningsgi-
vende for det faglige utviklingsarbeidet: 
– Barn og familier skal få hjelp som virker
– Barn og familier skal møte trygge og sikre tje-

nester
– Barn og familier skal bli involvert og ha innfly-

telse
– Barn og familier skal møte tjenester som er 

samordnet og preget av kontinuitet
– Barnevernets ressurser skal utnyttes godt
– Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenes-

ter

Direktoratet ble gitt et særlig ansvar for å imple-
mentere kvalitetsmålene og legge disse til grunn i 
utviklingen av tjenestetilbudet i både kommunalt 
og statlig barnevern. Direktoratet arbeider lang-
siktig og strategisk med å utvikle et kunnskapsba-
sert og likeverdig institusjonstilbud som møter 
behovene til de barna som trenger institusjons-
opphold. 

5.4.2.1 Bedre styring av institusjonstilbudet

En komparativ landanalyse viser at Norge har 
strammere statlig styring med kvalitetsutviklin-
gen av institusjonsbarnevernet enn sammenlign-
bare land.39 Blant landene som inngikk i kartleg-
gingen,40 var Norge det eneste landet hvor staten 
har en sentral rolle i å styre, drifte og i stor grad 

36 Jf. Forskrift om tilsyn med barn i barnevernsinstitusjoner 
for omsorg og behandling (tilsynsforskriften). 

37 I tillegg til Statsforvalteren har også Sivilombudsmannen, 
Arbeidstilsynet, Mattilsynet, samt Europarådets torturover-
våkingskomité adgang til å gjennomføre tilsyn ved barne-
vernsinstitusjoner. 

38 Prop. 106 L (2012–2013) – Endringer i barnevernloven. 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Boks 5.2 Spisskompetansemiljøer 

Som et ledd i utviklingen av en kunnskapsba-
sert praksis, har direktoratet fra 2015 etablert 
spisskompetansemiljøer i Bufetat. Fem av disse 
jobber med kvalitetsutvikling i institusjons-
barnevernet: endringsarbeid i omsorgsinstitu-
sjoner (region nord), akuttarbeid i institusjon 
og beredskapshjem (region sør), behandling 
for ungdom (region Midt-Norge), opplæring i 
trygghet og sikkerhet på barnevernsinstitusjo-
ner (region øst) og sped- og småbarn i risiko 
for omsorgssvikt (region vest). 

Spisskompetansemiljøene har en sentral 
rolle i kvalitetsutviklingen av institusjonsbar-
nevernet, også i utvikling og implementering 
av standardiserte forløp. Spisskompetansemil-
jøene er en viktig kilde til praksis- og erfa-
ringsbasert kunnskap, og har ansvaret for fag-
lig utvikling, samt opplæring og veiledning til 
andre institusjoner på sine områder.
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finansiere hele institusjonstilbudet. Dette gir gode 
muligheter til å styre utviklingen når det gjelder 
både innhold og kvalitet i tjenestene, og dermed 
også ivareta prinsippet om likeverdige tjenester. 

Samtidig har interne gjennomganger, tilsyn og 
Riksrevisjonen avdekket utfordringer med styring 
av, og internkontroll i, institusjonene.41 Direktora-
tet videreutvikler derfor styringsmodellen for 
institusjonene og har innført nye rutiner for 
internkontroll i Bufetats regioner. Blant annet ble 
det i 2019 utviklet en felles kontrollmetodikk for 
Bufetat, som sikrer bedre rapportering av mislig-
hold og avvik i institusjonene. Systemet benyttes i 
både statlige og private institusjoner. 

Bufdir følger opp et utvalg av kvalitetsindikato-
rer på alle statlige institusjoner og private institu-
sjoner med rammeavtale. Det er et krav til regio-
nene at de gjør risikovurderinger på alle enheter 
minimum hver måned, og iverksetter oppfølgings-
tiltak om nødvendig. Implementeringen av stan-
dardiserte forløp, som omtales nærmere i neste 
avsnitt, vil bidra til at kvaliteten i tilbudet kan føl-
ges opp enda bedre. Blant annet vil dette gi bedre 
rapportering og dokumentasjon på om oppgaver 
som inngår i forløpet skjer i henhold til planen. 

Videre har departementet gitt Helsetilsynet 
som fast årlig oppdrag å systematisere informa-
sjon fra statsforvalternes tilsyn med barnevernsin-
stitusjoner, og presentere tilsynserfaringer i en 
nasjonal oversikt. Oversikten vil inngå i kunn-
skapsgrunnlaget for videre utvikling av tilbudet. 
Helsetilsynet har også fått i oppdrag å utrede 
hvordan regelverket om tilsyn med institusjonene 
kan utformes slik at det ivaretar både Statsforval-
terens mulighet til å prioritere sine tilsynsressur-
ser ut fra en risiko- og sårbarhetsvurdering av den 
enkelte institusjon, og hensynet til tilstrekkelig 
kontroll med at hvert enkelt barn får forsvarlig 
omsorg og behandling.

5.4.2.2 Kvalitetssikret praksis og likeverdige 
tjenester

Oppholdet på institusjon skal legge til rette for en 
positiv utvikling hos barnet. Trygghet og forutsig-

barhet for barn og familiene deres er en viktig for-
utsetning for å lykkes i dette. Felles kunnskaps-
grunnlag, tilstrekkelig systematikk i det faglige 
arbeidet og god implementering av institusjons-
planer er prioriterte innsatsområder for å redu-
sere risiko for svikt i institusjonsbarnevernet.42 

For å sikre at alle institusjoner jobber systema-
tisk og faglig godt med å ivareta de grunnleg-
gende behovene og rettighetene til alle barn i bar-
nevernsinstitusjoner, har Bufdir utviklet «standar-
diserte forløp» for institusjonsopphold. Standardi-
sering handler i denne sammenhengen om at det 
settes tydelige mål for det enkelte barns institu-
sjonsopphold. I forløpene ligger også krav til sys-
tematisk oppfølging av barnas relasjon til familie 
og nettverk, skole og helsetjenester.

Forløpene er beskrevet i veiledere som legger 
føringer for faglige, administrative og praktiske 
oppgaver før, under og etter institusjonsopphold. 
Dette skal bidra til at nødvendige oppgaver, vurde-
ringer og samarbeid blir gjennomført av riktig 
person og til rett tid. Eksempler på slike oppgaver 
kan være å etablere et skole- eller dagtilbud, 
avholde samarbeidsmøter med andre tjenester og 
evaluere barnets tilbud. Bedre kartlegging i inn-
taksfasen og underveis i oppholdet skal bidra til 
større forutsigbarhet og forståelse i endringsar-
beidet med barna, samt legge til rette for at tilbu-
det tilpasser seg barnets behov. Departementet 
foreslår at institusjonene i ny barnevernslov skal 
gis en tydeligere hjemmel til å kartlegge barn 
under opphold på institusjon, jf. kapittel 16.4.

Forløpene skal sikre at barn får god informa-
sjon og mulighet til å medvirke gjennom hele opp-
holdet, se også kapittel 5.5.4. De skal også bidra til 
en bedre overgang for barna til det som skjer etter 
oppholdet på institusjon og gjennom dette et 
bedre ettervern, se kapittel 5.6. Forløpene blir 
integrert i fagsystemet, hvilket vil sikre bedre 
dokumentasjon og styrke barnas rettssikkerhet. 

Standardiserte forløp er innført i alle statlige 
institusjoner og skal være iverksatt i alle private 
og kommunale institusjoner, inkludert institusjo-
nene i Oslo kommune, innen utgangen av første 
tertial 2021. 

For å sikre likeverdige tjenester og økt forut-
sigbarhet for både tjenesteleverandører, kommu-
nene og barna, er det også utarbeidet tjenesteka-
taloger som gir en samlet oversikt over Bufetats 
tjenester. For institusjon beskriver oversikten Buf-

39 Deloitte (2019). Kartlegging av institusjonstilbudet i Norge 
og utvalgte europeiske land. Oslo: Deloitte. 

40 Norge, Sverige, Danmark, England og Nederland.
41 Bufdir (2018). Gjennomgang av institusjoner – del 1 og 2. 

Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsetilsy-
net (2019). Barnas hjem. Voksnes ansvar. Oppsummering 
av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 
2018. Rapport fra Helsetilsynet 3/2019, Riksrevisjonen 
(2020). Undersøking av om statlege barnevernsmyndighei-
ter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar. 
Dokument 3:7 (2019–2020).

42 Bufdir (2018). Gjennomgang av institusjoner – del 1 og 2. 
Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsetilsy-
net (2019). Barnas hjem. Voksnes ansvar. Oppsummering 
av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner i 
2018. Rapport fra Helsetilsynet 3/2019.
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etats og kommunenes ansvar når barn bor på 
institusjon. Det gis en overordnet beskrivelse av 
hva som skal inngå i det generelle tilbudet til alle 
barn i barnevernsinstitusjon, samt hva som er 
særskilt i tilbudet til barn i akutt-, omsorgs- og 
behandlingsinstitusjon. Formålet er å lage en for-
pliktende beskrivelse som sikrer at det ordinære 
institusjonstilbudet dekker behovet til majoriteten 
av barn og unge med behov for et institusjonsopp-
hold.

Et bedre definert tjenestetilbud og innføringen 
av standardiserte forløp skal bidra til å sikre like-
verdige tjenester, og trygge og virkningsfulle til-
tak for barn med behov for opphold i barnevern-
sinstitusjon. 

5.4.2.3 Et institusjonstilbud som bedre tilpasser 
seg barnas behov

Dagens ordinære institusjonstilbud har vist seg å 
ikke være tilstrekkelig fleksibelt i møte med barn 
med særlig omfattende oppfølgingsbehov. Dette 
har medført mange utilsiktede flyttinger og en 
høy andel enkeltkjøp fra private leverandører.

Med innføringen av barnevernsreformen43 fra 
2022 tydeliggjøres Bufetats andrelinjefunksjon 

ved at kommunene gis økt faglig og økonomisk 
ansvar. Institusjonstilbudet er et spesialisert tiltak 
hvor det er stort behov for å rekruttere og 
beholde faglig kompetanse. Dette behovet vil for-
sterkes ved de foreslåtte endringene i krav til for-
malkompetanse for institusjonsansatte. Innretnin-
gen av institusjonstilbudet må tilpasses en spredt 
befolkning, en relativt liten målgruppe og behovet 
for trening og videre kompetansebygging innad i 
institusjonen. Institusjonen må også ha tilgang til 
hjelp fra andre spesialisttjenester. 

Disse rammebetingelsene gjør det krevende 
for Bufetat å tilby institusjonsplasser med stor 
geografisk spredning, slik at alle ungdommer kan 
plasseres i nærheten av hjemstedet sitt. Ved valg 
av institusjonsplass må Bufetat imidlertid alltid 
vurdere avstanden mellom hjemstedet og institu-
sjonen. Barnets behov for kontakt med familie, 
venner og et etablert miljø må vurderes konkret 
opp mot barnets behov for opphold på en institu-
sjon som kan gi riktig omsorg og behandling. 

Bufdir har som målsetning at alle institusjo-
nene skal være fleksible og kompetente nok til å 
kunne gi et godt og tilpasset tilbud til majoriteten 
av barn innenfor sin målgruppe. Dette innebærer 
at institusjonene må kunne innrette og skalere sitt 
tilbud i tråd med barnas behov, også når disse 
endrer seg underveis i oppholdet. For å oppnå 
dette kan det være behov for å se på en mer fleksi-
bel bruk av ansatte på tvers av avdelinger, for 
eksempel ved behov for periodevis forsterkning 
eller spesialkompetanse rundt et enkelt barn. Det 
vil også vurderes om det er behov for endringer i 
den fysiske innrettingen av institusjonsenhetene 
for å ivareta barnas utviklingsmuligheter, robuste 
fagmiljøer og hensynet til trygghet og sikkerhet 
for barn og ansatte. 

Et institusjonstilbud som bedre tilpasser seg 
barnas behov vil innebære at flere barn vil kunne 
få et tilbud på den nærmeste institusjonen som 
har ledig plass. Dette betyr ikke at barna vil få et 
tilbud i sitt lokalsamfunn, men det kan styrke bar-
nevernstjenestens mulighet for oppfølging. Mer 
fleksibilitet i tjenestetilbudet skal også bidra til økt 
stabilitet for det enkelte barn og færre utilsiktede 
flyttinger. 

5.5 Hovedgrep for styrket kvalitet

Institusjonstilbudet må kontinuerlig tilpasses sam-
funnsutviklingen, ny kunnskap, økte kvalitetskrav 

Boks 5.3 Barnets behov i sentrum 

Kunnskapsmodellen «Barnets behov i sen-
trum» (BBIC-modellen) ligger til grunn i tje-
nestekatalogene, standardisert forløp institu-
sjon og Barnevernsfaglig kvalitetssystem, som 
skal gi støtte til kommunalt barneverns saks-
behandling, beslutningstaking og oppfølging 
av barn og familier.  

BBIC-modellen bygger på tre hovedaspek-
ter ved barns behov: barnets utvikling, forel-
drenes omsorg, samt familie og miljø. Model-
len er et godt utgangspunkt for kommunens 
arbeid med å etablere en langsiktig plan for 
barnet. Med utgangspunkt i kommunens 
bestilling og beskrivelse av barnets behov, til-
passes det individuelle tilbudet på institusjo-
nen. Det skal settes tydelige og konkrete mål 
for det enkelte barns institusjonsopphold, og 
planlegges for tiden etter oppholdet. Med et 
felles kunnskapsgrunnlag for barnevernstje-
nestens undersøkelsesarbeid og institusjone-
nes faglige innretting, legges det til rette for 
bedre kontinuitet i barnets tilbud. 

43 Prop. 73 L (2016–2017). Endringer i barnevernloven (bar-
nevernsreform). Barne- og likestillingsdepartementet. 
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og nye digitale muligheter. Forbedringsområdene 
er grundig dokumentert, og departementet vil 
fortsette det systematiske og langsiktige arbeidet 
med å videreutvikle institusjonstilbudet og redu-
sere risikoen for svikt. Departementet omtaler 
nedenfor noen av de viktigste pågående proses-
sene for å øke kvaliteten i tilbudet. 

5.5.1 Kompetansesatsing 

Institusjonsansatte skal ivareta barn og unge i en 
svært krevende livssituasjon og samtidig drive 
spesialisert endringsarbeid. Det faglige endrings-
arbeidet overfor barn i barnevernsinstitusjoner 
må skje kontinuerlig, i det daglige samspillet mel-
lom barn og ansatte. Kompleksiteten i det miljøte-
rapeutiske arbeidet i barnevernsinstitusjoner kre-
ver ansatte som både har høy kompetanse og som 
er i stand til å utøve faglig og kritisk refleksjon. 
Behovet for økt kompetanse i institusjonsbarne-
vernet er dokumentert av Bufdir,44 og kompetan-
semangel er pekt på som en kilde til svikt i tilbu-
det.45 

Dagens krav til kompetanse hos institusjons-
ansatte følger av barnevernslovens generelle krav 
til forsvarlighet, samt kvalitetsforskriftens krav til 
internkontroll og krav om personell med tilstrek-
kelig nivå og bredde sett i forhold til målgruppe 
og målsetning.46 Dette innebærer blant annet at 
institusjonen må bygge opp og vedlikeholde prak-
siskompetanse i institusjonen. I tråd med føringer 
fra direktoratet, har krav til formalkompetanse 
vært tolket slik at opp mot 50 prosent av de tilsatte 
på hver institusjon og avdeling må være faglærte. 
I tillegg stilles det krav om relevant treårig høyere 
utdanning for leder eller stedfortreder. Departe-
mentet vurderer at kravene til kompetanse bør 
økes. 

I kapittel 16.2 foreslår vi derfor å lovfeste krav 
til at alle nytilsatte i barnevernsinstitusjoner skal 
ha relevant bachelorgrad, samt at institusjonsle-
der og stedfortreder skal ha barnevernsfaglig 
eller annen relevant mastergrad. For ledere og 
stedfortredere legges det opp til en innføringspe-
riode frem til 2031, hvor det tilrettelegges for at de 
som i dag fyller disse funksjonene kan kvalifisere 
seg gjennom videreutdanning. 

Departementet foreslår ikke lovpålagte krav 
om kompetanseheving for de som i dag er ansatt i 
en barnevernsinstitusjon uten lederansvar, slik en 
del av høringsinstansene tok til orde for. Dette er 
begrunnet i et ønske om kontinuitet i bemannin-
gen i den enkelte institusjon og å unngå økt turn-
over, jf. kapittel 16.2. Departementet mener beho-
vet for kompetanseheving av ufaglærte blant 
dagens ansatte ivaretas gjennom å videreføre 
arbeidet med brede kompetanseløft som omfatter 
alle ansatte i barnevernsinstitusjoner. 

De siste årene har det vært gjennomført 
omfattende opplæringsprogrammer i barneverns-
institusjonene. Programmene er utviklet i samar-
beid med praksisfeltet, og skal gi ansatte spesifikk 
og praktisk rettet kunnskap om hvordan en bør 
arbeide med ungdom i en institusjonskontekst. 

Opplæringen har blant annet omfattet tema 
som traumebevisst omsorg, trygghet og sikker-
het, og barns rettigheter i institusjon, herunder 
opplæring i rettighetsforskriften. Programmene 
er gjennomført i de statlige institusjonene og har 
også blitt tilbudt, eller blir tilbudt, Oslo kommune 
og private aktører som selger institusjonsplasser 
til Bufetat. I tillegg har det vært søkelys på betyd-
ningen av god lederstøtte.

Bufdir har besluttet en modell for kompetanse 
og kunnskap i institusjon. Blant annet skal alle 
institusjonsansatte få opplæring i rettighetsfor-
skriften, sikkerhet og forebygging av tvang, trau-
mebasert omsorg, medvirkning, rutiner for god 
dokumentasjon, rus og psykisk helse. Dette er 
kunnskap som er nødvendig for alle som skal 
arbeide med å gi barn god omsorg, utviklings-
støtte og behandling i institusjon. Departementet 
vurderer at dette vil øke kompetansen hos dagens 
ansatte, som ikke omfattes av kravet om relevant 
bachelorgrad. 

Direktoratet vil også vurdere behovet for til-
leggsopplæring og særlig kompetanse for ansatte 
på akutt- og behandlingsinstitusjoner, som arbei-
der med barn i spesielt utfordrende livssituasjo-
ner. 

Departementet ønsker også å understreke vik-
tigheten av god ivaretakelse av ansatte i institusjo-
ner og tiltak. Det er krevende å stå i utviklingsar-
beid med barn og unge som har opplevd omsorgs-
svikt og traumer, og dette krever ekstra leder-
støtte, kollegastøtte og veiledning. 

Departementet vil: 

– at alle ansatte i barnevernsinstitusjoner skal ha 
tilgang på relevante kompetansehevende tiltak 

44 Bufdir (2019). Utredning av kompetansehevingstiltak i bar-
nevernet. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

45 Se feks. Helsetilsynet (2019). Barnas hjem. Voksnes ansvar. 
Oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevern-
sinstitusjoner i 2018. Rapport fra Helsetilsynet 3/2019.

46 Jf. forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnever-
ninstitusjoner § 12 og § 5.
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– at ledere og ansatte i barnevernsinstitusjoner 
skal ha tilgang på nødvendig støtte og veiledning

– øke kompetansekravene for tilsetting i barne-
vernsinstitusjoner

5.5.2 Helsesatsing

Fra 2013 har Barne- og familiedepartementet og 
Helse- og omsorgsdepartementet gitt Bufdir og 
Helsedirektoratet en rekke felles oppdrag for å 
styrke samarbeidet mellom barneverns- og helse-
tjenesten. Tiltakene omfatter blant annet innret-
ning av en tverrfaglig helsekartlegging, utvikling 
av pakkeforløpet «Barnevern – kartlegging og 
utredning av psykisk helse og rus hos barn og 
unge», innføring av funksjoner som helseansvarlig 
i barnevernsinstitusjon og barnevernsansvarlig i 
psykisk helsevern for barn og unge (BUP), og eta-
blering av egne omsorgs- og behandlingsinstitu-
sjoner. Disse tiltakene er nærmere beskrevet 
nedenfor. 

I tillegg er det utviklet et digitalt opplærings-
program om psykisk helse for ansatte i barne-
vernsinstitusjon, etablert bedre tilgang til ambu-
lante BUP-team for barnevernsinstitusjoner, til-
rettelagt for bruk av digitale verktøy som en del av 
psykisk helsehjelp i barnevernsinstitusjoner, og 
utarbeidet nasjonale føringer for innhold i samar-
beidsavtaler mellom barneverns- og helsesekto-
ren. Intensjonen med tiltakene er at de, direkte 
eller indirekte, skal bidra til å oppnå målet om å gi 
barn i barnevernet bedre helsehjelp.

5.5.2.1 Tverrfaglig helsekartlegging 

En særskilt utfordring har vært knyttet til man-
glende kartlegging av helseutfordringer hos barn 
som plasseres utenfor hjemmet. Kunnskap om 
barnets helse er viktig for å beskrive behov for 
oppfølging både i barnevernet og i helsetjenesten. 
Internasjonal og nasjonal forskning viser at barn 
og unge i barnevernet har forhøyet risiko for å 
utvikle psykiske helseproblemer, og at mange 
trenger behandling for psykiske og somatiske pla-
ger. 47 

I desember 2020 sendte departementet et for-
slag om etablering av tverrfaglig helsekartlegging 
i barnevernet på høring.48 Forslaget bygger på 
erfaringer fra CARE-studien,49 som gjennomføres 
i regi av Universitetet i Oslo. Kartleggingen forut-
setter faglige bidrag fra helsepersonell og at spesi-
alisthelsetjenesten forpliktes, gjennom helsefore-
takenes styringslinje, til å bidra med nødvendige 
ressurser inn i kartleggingsteamene. Departe-
mentet foreslo i høringsnotatet at tverrfaglig hel-

sekartlegging av barn i barnevernet legges orga-
nisatorisk til Bufetat. 

I høringsnotatet foreslo departementet at kom-
munal barnevernstjeneste kan anmode Bufetat 
om helsekartlegging når det er besluttet å 
fremme sak for fylkesnemnda om omsorgs-
overtakelse eller atferdsplassering, samt ved frivil-
lige plasseringer utenfor hjemmet. I tillegg foreslo 
departementet at barnevernstjenesten gis en plikt 
til å vurdere om det er behov for helsekartlegging 
av barn i målgruppen. 

Tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til at 
kommunal barnevernstjeneste, fosterhjem og 
institusjon settes i bedre stand til å gi barn som 
plasseres utenfor hjemmet forsvarlig omsorg og 
oppfølging. Fristen for høringsinnspill gikk ut 22. 
mars 2021, og departementet arbeider med opp-
følgingen av disse. Det tas sikte på å fremme en 
lovproposisjon for Stortinget med endelige forslag 
i juni 2021. Det er planlagt en utprøving av tilbudet 
for deler av målgruppen, med oppstart i 2021. I 
statsbudsjettet for 2021 er det, over Barne- og 
familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepar-
tementets budsjetter, bevilget 25 millioner kroner 
til dette formålet i inneværende år. En utvidelse av 
tilbudet til å kunne dekke hele den anslåtte mål-
gruppen, og hvor raskt slik utvidelse kan skje, for-
utsetter og avhenger av merfinansiering i de ordi-
nære budsjettprosessene.

Helsekartlegging har som formål å skaffe 
ulike instanser i barnevernet tilstrekkelig infor-
masjon om barnet i forbindelse med valg av plas-
seringssted, innhold i tiltak og oppfølging. Målet 
med kartleggingen er ikke å stille diagnoser, men 
å identifisere barnets behov. Kartleggingen kan 
også avdekke at barnet har behov for hjelp fra 
andre instanser enn barnevernet, og det vil i slike 
tilfeller være barnevernstjenestens ansvar å legge 
til rette for at barnet får denne hjelpen. Det kan for 

47 Se Vinnerljung, B. (2006). Fosterbarn som unga vuxna – en 
översikt av resultat från några nationella registerstudier. 
Socialmedicinsk tidsskrift, 1/2006, vol. 83, 23–35, Egelund, 
T. og Lausten, M. (2009). Prevalence of mental health pro-
blems among children placed in out-of-home care in Den-
mark. Child & Family Social Work, 14(2), 156-165, Clausen, 
S. E. og Kristofersen, L. B. (2008). Barnevernsklienter i 
Norge 1990–2005 – En longitudinell studie. NOVA Rapport 
3/2008, og Backe-Hansen, E. mfl. (2014). Barnevern i 
Norge 1990–2010 – En longitudinell studie. NOVA Rapport 
9/2014, Kayed. N. mfl. (2015) Psykisk helse hos barn i bar-
nevernsinstitusjoner. Trondheim: NTNU Samfunnsfors-
kning.

48 Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsde-
partementet (2020) Høringsnotat – Tverrfaglig helsekart-
legging av barn i barnevernet

49 Se Children At Risk Evaluation. CARE-studien er et 
forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd. 
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eksempel være behov for tilrettelegging i barne-
hage eller skole. Videre kan kartleggingen 
avdekke behov for oppfølging fra helse- og 
omsorgstjenesten. 

Det er i tillegg utviklet et pakkeforløp for kart-
legging av psykisk helse og rusutfordringer hos 
barn i barnevernet. I motsetning til den tverrfag-
lige helsekartleggingen iverksettes pakkeforløpet 
på bakgrunn av indikasjon om foreliggende helse- 
eller rusutfordring, og formålet med kartlegging i 
pakkeforløpet er å gi nødvendig helsehjelp. Pak-
keforløpet skal utvides til også å omfatte soma-
tiske undersøkelser og behandling.

5.5.2.2 Helseansvarlige ved alle institusjoner

For å bidra til bedre helsehjelp for barn i barne-
vernsinstitusjon, skal hver institusjon ha en helse-
ansvarlig. Tilsvarende skal psykisk helsevern for 
barn og unge ha en barnevernsansvarlig. Den bar-
nevernsansvarlige skal være kontaktperson for 
den enkelte barnevernsinstitusjon og samarbeids-
partner for den helseansvarlige. Ansvaret for å yte 
helsehjelp ligger til helse- og omsorgstjenesten. 

Helseansvarlig skal, sammen med leder og 
andre ansatte, bidra til at barna får nødvendig hel-
sehjelp. Retningslinjene for funksjonen helsean-
svarlig i barnevernsinstitusjon og omsorgssentre 
for enslige, mindreårige asylsøkere, ble etablert i 
2016. Disse gjelder for alle statlige barnevernsin-
stitusjoner og omsorgssentre for enslige mindreå-
rige asylsøkere, samt for private leverandører der 
dette følger av kontrakt. For kommunale barne-
vernsinstitusjoner er retningslinjene veiledende. 

5.5.2.3 Omsorgs- og behandlingsinstitusjoner

Departementet har i samarbeid med Helse- og 
omsorgsdepartementet etablert to nye omsorgs- 
og behandlingsinstitusjoner for barn mellom 13 
og 18 år, som har behov for langvarig omsorg 
utenfor hjemmet og samtidig et stort behov for 
psykisk helsehjelp. De nye institusjonene er regu-
lert i barnevernsloven, men personalet har både 
barneverns- og helsefaglig kompetanse. Et opp-
hold her er ment å vare i seks til ni måneder, men 
lengden vil kunne variere med barns individuelle 
behov. Oppholdet skal være av igangsettende 
karakter, og barna er derfor ikke ferdig behandlet 
ved utskriving. Målsettingen er at de under opp-
holdet skal ha tilegnet seg verktøy de kan bruke 
for å håndtere vanskelige situasjoner og uhen-
siktsmessige reaksjonsmønstre. Driften av institu-
sjonene er under evaluering.50 For de fleste barn 
vil det være ønskelig at behovet for psykisk helse-

hjelp ivaretas innenfor det ordinære tilbudet, for 
eksempel i form av ambulante tjenester. 

Departementet vil: 

– at barn som har behov for det skal få kartlagt sin 
psykiske og fysiske helse i forkant av en institu-
sjonsplassering

– at barn i barnevernet som har behov for helse-
hjelp skal få tilgang til kartlegging og behandling 
(psykisk helse, rus og somatikk)

5.5.3 Skolesatsing 

Skolen er en viktig arena både for sosial og faglig 
læring og mestring. Når barn må flytte så langt at 
de må bytte skole, brytes ofte disse relasjonene. 
Dette kan være tungt både sosialt og faglig. Vi vet 
at barn med barnevernserfaring ofte har det van-
skeligere på skolen enn andre barn. De oppnår i 
snitt svakere resultater i grunnskolen, og færre 
fullfører videregående opplæring eller høyere 
utdanning.51 Samtidig vet vi at nettopp det å mes-
tre skole og utdanning er en av de sterkeste 
beskyttelsesfaktorene for utsatte barn og unge.52

Skole og opplæring for barn i barnevernet er der-
for et viktig innsatsområde for regjeringen. 

Departementet har fra 2014 gjennomført en 
satsing for å skape en bedre tilpasset skole- og 
utdanningssituasjon for barn i barnevernet. Vik-
tige mål er å øke oppmerksomheten om og priori-
teringen av skole og utdanning for barn i barne-
vernet, og å styrke samarbeidet mellom barne-
vern og skole. Som en del av satsingen er det inn-
ført krav om at det skal være skoleansvarlige ved 
alle barnevernsinstitusjoner. Retningslinjene for 
funksjonen som skoleansvarlig i barnevernsinsti-
tusjon og omsorgssentre for enslige, mindreårige 
asylsøkere, ble etablert i 2017. Disse gjelder for 
alle statlige barnevernsinstitusjoner og omsorgs-
sentre, samt for private leverandører der dette føl-
ger av kontrakt. For kommunale barnevernsinsti-
tusjoner er retningslinjene veiledende. Blant 
andre tiltak i skolesatsingen er utvikling av en 

50 Oppstartsfasen (oktober 2018-februar 2020) av institusjo-
nene har også blitt evaluert. Se Melby, L. mfl. (2020). Nytt 
institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg 
og psykisk helsehjelp. Sluttrapport. SINTEF Fag.

51 Drange, N. og Hernæs, Ø. (2020). Kvantitativ beskrivelse 
av institusjonspopulasjonen. Rapport nr. 3/2020. Oslo: Stif-
telsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, 
Bufdir (2014), Skolerapport. Hvordan bedre skoleresulta-
tene og utdanningssituasjonen for barn og unge i barnever-
net. Oslo: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

52 Tideman, E. mfl. (2011). Improving foster children’s school 
achievements. Adoption & Fostering, volum 35 nr. 1.
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digital veileder om samarbeid mellom skole og 
barnevern og et e-læringsprogram om skole for 
ansatte i barnevernet og i skolen. Det skal også 
prøves ut et eget hjelpetiltak, «Skolelos», som skal 
støtte barn i skolearbeidet og styrke oppfølgingen 
av skolegang hos barn som bor hjemme. 

Departementet vil: 

– videreføre arbeidet med å sørge for at barn på 
institusjon kan gjennomføre skole og utdanning 
på en best mulig måte 

– at alle barn på institusjon skal få et tilrettelagt 
skole-/dagtilbud

5.5.4 Barns medvirkning

Retten til medvirkning er viktig for barnas retts-
sikkerhet og et sentralt prinsipp i norsk barne-
vern. Barn har rett til å medvirke i alle forhold 
som vedrører dem, og barnets synspunkter skal 
vektlegges i samsvar med barnets alder og 
modenhet. Medvirkningen skal ivareta barnets 
etniske, religiøse, kulturelle og språklige bak-
grunn, herunder samiske barns språk og kultur. 
Samiske barn har, som urfolk, særskilte rettighe-
ter gjennom nasjonal lovgivning og internasjonale 
konvensjoner. En viktig del av retten til med-
virkning er tilstrekkelig og tilpasset informasjon, 
som skal gjøre barnet i stand til å medvirke, se 
nærmere omtale kapittel 7.2. 

Departementet har i de senere årene innført 
flere tiltak for å styrke barns medvirkning i barne-
vernet. I 2018 ble det gjort endringer i barnevern-
loven som tydeliggjorde retten til medvirkning og 
innførte nye dokumentasjonskrav. Det må nå 
fremgå av barnevernstjenestens og fylkesnemn-
das vedtak hva som er barnets synspunkt, hvilken 
vekt de har tillagt barnets mening og hvordan bar-
nets beste er vurdert. Det følger også dokumenta-
sjonskrav for medvirkning i saksbehandlingen av 
forskrift om medvirkning § 7. Forskriften gjelder 
for alle instanser som har oppgaver etter 
barnevernsloven. Dette innebærer at barnets 
synspunkt skal dokumenteres som del av den fag-
lige vurderingen ved valg av institusjon. Departe-
mentet har videre lagt føringer for at alle barn skal 
få tilbud om avklaringsmøte ved inntak til institu-
sjon.

Det er flere forslag i lovproposisjonen som 
bidrar til ytterligere styrking av barns rettigheter 
og medvirkning i barnevernssaker, se kapittel 7.2. 
For å legge til rette for at barnet skal kunne for-

klare seg mest mulig fritt til barnevernstjenesten, 
foreslås det å lovfeste unntak fra private parters 
rett til dokumentinnsyn. Det foreslås også 
endringer i reglene om partsrettigheter for barn. 
Barnets rett til å bli hørt i saker for fylkesnemnda 
tydeliggjøres, herunder barnets mulighet til å 
uttale seg direkte for fylkesnemnda. 53

Med innføringen av standardiserte forløp leg-
ges tydeligere føringer på institusjonenes ansvar 
for å tilrettelegge for barnas medvirkning under 
hele institusjonsoppholdet. Barnet skal få informa-
sjon om hvilke rettigheter de har, og tolk skal 
benyttes ved behov. Barnet skal aktivt motiveres 
til å delta på møter og til å gi innspill på blant 
annet referater, rapporter, ukeplaner og mål i 
handlingsplaner. Barnets perspektiv og stemme 
skal inkluderes i vurderinger og observasjoner 
som dokumenteres skriftlig, også i de tilfellene 
det vurderes at barnets mening og ønsker ikke 
kan etterkommes. 

I tillegg til den daglige medvirkningen skal det 
enkelte barns erfaringer innhentes månedlig. 
Erfaringer fra foresatte blir forsøkt innhentet 
regelmessig. 

For at barnet skal kunne medvirke, må det 
være informert om hva som skal skje under og 
etter oppholdet. Det er viktig å tematisere dette 
gjennom hele forløpet, slik at alle involverte er for-
beredt på overgangen fra institusjonen til livet 
etterpå. Kommunal barnevernstjeneste må derfor 
bidra aktivt under barnets opphold i institusjon. 

Medvirkning innebærer at barna skal gis 
mulighet for innflytelse og påvirkning, og at tilbu-
det skal utvikles i samarbeid med barnet. Med-
virkning betyr ikke at barnet skal bestemme, men 
barnets mening er et viktig moment for å finne 
frem til hva som er barnets beste. Departementet 
har gitt Bufdir i oppdrag å utvikle en faglig anbefa-
ling om barn og unges medvirkning i tiltak, her-
under vurderingskriterier for å vekte barnets 
synspunkter opp mot andre hensyn. Som et ledd i 
arbeidet har Folkehelseinstituttet utarbeidet en 
systematisk kunnskapsoppsummering over 
forskning som har undersøkt barn og unges med-
virkning i barnevernet.54 Rapporten vil inngå i 
kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med å utvikle 
en faglig anbefaling. 

53 Departementet foreslår i denne proposisjonen at fylkes-
nemndenes navn endres til barneverns- og helsenemn-
dene. Det vises til nærmere omtale i kapittel 20.

54 FHI (2020), Barn og unges medvirkning i barnevernet – en 
systematisk kartleggingsoversikt. Oslo: Folkehelseinsti-
tuttet. 
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Departementet vil:

– styrke barns rett til medvirkning i forslaget til ny 
barnevernslov

– sørge for systemer som ivaretar barns mulighet til 
å medvirke på en god, informert og tilpasset 
måte, både i forkant av plassering og under insti-
tusjonsoppholdet

– utvikle faglige anbefalinger om barn og unges 
medvirkning i barnevernets tiltak

5.5.5 Økt statlig ansvar for barn med særlig 
omfattende oppfølgingsbehov

De ideelle og kommersielle aktørene bidrar til et 
mangfold i tilbudet, som er viktig for å gi barn og 
unge et godt tilbud. Departementet mener at 
disse aktørene også fremover vil være viktige i 
utviklingen av institusjonsfeltet. 

Departementet mener at den videre utviklin-
gen av institusjonsfeltet bør se hen til at dagens 
institusjonstilbud ikke er tilstrekkelig godt innret-
tet for å ivareta barn med særlig omfattende opp-
følgingsbehov innenfor den ordinære kapasiteten, 
dvs. statlige institusjonsplasser og plasser i ram-
meavtaler med ideelle og kommersielle aktører. 
Dette har medført en høy andel kostbare enkelt-
kjøp fra kommersielle leverandører. 

Bufetat har over tid hatt en målsetning om at 
målgruppene akutt og atferd høy primært skal iva-
retas i statlige institusjoner. Dette for å sikre en til-
strekkelig samlet og helhetlig utvikling av kvalite-
ten i tilbudet til de mest sårbare barna, hvor bru-
ken av de mest inngripende tiltakene er størst. 
Målsetningen har i stor grad lyktes på akuttområ-
det, men vist seg vanskelig å gjennomføre for 
atferdsplasseringene. Velferdstjenesteutvalget har 
påpekt at institusjonsbarnevernet er et område 
hvor det er særlige problemstillinger knyttet til 
kjøp av private tjenester. Dette begrunnes hoved-
sakelig i at brukerne er sårbare, tjenestene er kom-
plekse, kvaliteten er vanskelig observerbar og at 
det er en stor grad av informasjonsasymmetri i 
markedet.55 Barn som i dag må få sine behov 
dekket gjennom enkeltkjøp fra private leverandø-
rer, dekkes i særlig grad av denne beskrivelsen.

Departementet mener at det kan være behov 
for å vurdere en mer faglig begrunnet arbeidsde-
ling mellom statlige og private institusjoner.56 Det 

bør også vurderes å innrette den planlagte institu-
sjonskapasiteten på en måte som gjør at omfanget 
av enkeltkjøp kan reduseres. For å håndtere stor 
kompleksitet i barnas behov innenfor den plan-
lagte kapasiteten, kan endringer i bemanning, 
rammer og virkemidler i institusjonstilbudet vur-
deres nærmere. 

En eventuell endring i innrettingen av institu-
sjonstilbudet bør også hensynta at Stortinget har 
bedt regjeringen sikre langsiktige og løpende 
avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser 
som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 
prosent innen 2025, samtidig som den offentlige 
andelen institusjonsplasser ikke reduseres.57 Det 
er også et mål i Granavolden-plattformen å kon-
kretisere Stortingets vedtak. I dag utgjør den ide-
elle andelen institusjonsplasser om lag 25 prosent, 
mens den statlige andelen er om lag 40 prosent.58

Ideelle leverandører har over tid konsentrert seg 
om målgruppene omsorg og rus, og noe atferd lav. 
Ideelle gir i liten grad tilbud innen målgruppene 
atferd høy, akutt eller enetiltak. 

En oppfylling av målsettingene i anmodnings-
vedtaket vil innebære en betydelig økning i antall 
institusjonsplasser som driftes av ideelle leveran-
dører, og en reduksjon i antall kommersielle plas-
ser. Det vil være behov for både etablering og 
omstilling av ideelle institusjonsplasser. Samtidig 
bør hensynet til kvalitet i tilbudet til barn med 
behov for institusjonstiltak være førende, og 
endringer bør ikke gå på bekostning av gjeldende 
faglige vurderinger for bruk og innretting av insti-
tusjonstilbudet.

Departementet mener at flere hensyn taler for 
at barna med størst problembelastning i større 
grad enn i dag bør ivaretas i offentlig regi. Dette 
forutsetter at det statlige tjenestetilbudet har til-
fredsstillende kompetanse og kvalitet. Departe-
mentet vurderer derfor at Bufetat selv i hovedsak 
bør drifte tjenestene til barna med de mest omfat-
tende oppfølgingsbehovene. Dette innebærer til-
budet til målgruppene akutt, omsorg for barn 
under 13 år og atferd høy i utgangspunktet bør iva-
retas i offentlig regi. Private kan imidlertid også 
spille en rolle i denne delen av tilbudet, som et 
fleksibelt supplement til det statlige tilbudet. Kom-
mersielle og ideelle vil dermed med en slik 
arbeidsdeling i hovedsak levere plasser til mål-
gruppene omsorg, atferd lav og rus.

En slik innretting av tilbudet vil innebære at 
plasseringene med størst risiko, høyest grad av 
myndighets- og tvangsutøvelse og størst behov for 

55 NOU 2020: 13. Private aktører i velferdsstaten – Velferds-
tjenesteutvalgets delutredning I og II om offentlig finansi-
erte velferdstjenester. Nærings- og fiskeridepartementet.

56 Se også Barne- og familiedepartementet (2020), 
Høringsnotat – Rammevilkår for private tjenesteytere i bar-
nevernet.

57 Anmodningsvedtak 762 (2017–2018) fattet i mai 2018. 
58 2019-tall fra Bufdir. Målt i antall oppholdsdøgn. 
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samarbeid med andre offentlige tjenester, som 
hovedregel driftes i offentlig regi. Det er her det 
er vanskeligst å gjøre gode anskaffelser, blant 
annet fordi asymmetrisk informasjon om barnets 
behov gjør kvalitets- og kontraktsstyring kre-
vende. En høyere grad av statlig ivaretakelse av 
denne gruppen er i tråd med Bufdirs faglige vur-
dering og målsetning, og departementet vurderer 
at dette vil være godt i tråd med Velferdstjeneste-
utvalgets anbefaling om at bruk av private på bar-
nevernsområdet forutsetter en klar begrunnelse 
og tydelig risikovurdering. 

Denne tilnærmingen vil forutsette en utvidelse 
og omstilling av det statlige tilbudet for at det skal 
ha tilfredsstillende kompetanse og kvalitet, med 
en mer fleksibel innretning på institusjonene og 
høyere bemanningstetthet. Dette vil i større grad 
enn i dag muliggjøre en tilpasning av tilbudet til 
det enkelte barn, jf. kapittel 5.4.2.3. Departemen-
tet vurderer at en slik utvikling av institusjonstil-
budet vil kunne bidra til å møte en rekke av de fag-
lige og økonomiske utfordringene som har kom-
met frem de siste årene. Et statlig tjenestetilbud 
med tilfredsstillende kompetanse og kvalitet vil 
også bidra til å redusere risikoen som er knyttet til 
en eventuell oppbygging av den ideelle delen av 
institusjonstilbudet. Samtidig understreker depar-
tementet at det også i en slik situasjon fremdeles 
vil være et betydelig innslag av private aktører i 
institusjonsbarnevernet. Bruken av private vil 
med en slik tilnærming spisses mot noen mål-
grupper, samtidig som private kan være et supple-
ment til den planlagte kapasiteten i offentlig regi 
for barna med særlig omfattende oppfølgingsbe-
hov.

En faglig og økonomisk begrunnet målsetning 
for bruk av private som skissert over kan følges 
opp gjennom flere tilknytningsformer, herunder 
anskaffelser eller driftsavtaler. Avtalenes varighet 
vil også ha betydning. Et stort omfang av langsik-
tige avtaler vil gi forutsigbarhet og stabilitet for 
både leverandørene og Bufetat. Samtidig vil det 
kunne begrense tilgangen for nye leverandører. 
Det kan også gjøre det mer krevende å håndtere 
endringsbehov som måtte oppstå underveis. 
Nåværende rammeavtaler utløper våren 2022. 
Bufdir vil vurdere avtaleformer og anskaffelses-
prosedyrer nærmere i 2021.

En styrking og omstilling av det statlige tilbu-
det og oppfølging av vedtaket om 40 prosent ide-
elle, vil ha betydelig budsjettmessige konsekven-
ser. Det vil være både varige merutgifter og utgif-
ter til etablering og omstilling. Dette vil over tid i 
stor grad motsvares av lavere utgifter til enkelt-
kjøp fra kommersielle. En omlegging vil også 

innebære en faglig og økonomisk risiko knyttet til 
om de ideelle og statlige institusjonene klarer å 
levere tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i omstil-
lingsperioden, eller om det må gjøres enkeltkjøp i 
tillegg. 

En styrking og omstilling av det statlige tilbu-
det og en oppnåelse av målene bak anmodnings-
vedtaket om økt andel ideelle forutsetter priorite-
ring i de ordinære budsjettprosessene, og det tas 
derfor forbehold om handlingsrommet i budsjett-
politikken.

Departementet vil:

– vurdere en styrking og omstilling av det statlige 
tilbudet og en dreining i bruken av private leve-
randører, som tar utgangspunkt i at Bufetat selv 
i hovedsak drifter tilbudet til barna med særlig 
omfattende oppfølgingsbehov

5.5.6 Offentlig utvalg for styrket kvalitet og 
rettssikkerhet i barnevernet

Et økt statlig ansvar for barn med omfattende opp-
følgingsbehov kan legge bedre til rette for utvik-
ling av et godt og tilpasset tilbud. Samtidig er det 
fortsatt uløste utfordringer i hvordan dette tilbu-
det best kan innrettes. Som omtalt i kapittel 5.3 
har Bufetat, i motsetning til andre statlige andre-
linjetjenester, en ubetinget plikt til å tilby et for-
svarlig tiltak når kommunene ber om det. 
Bistandsplikten gjelder selv i tilfeller der Bufetat 
vurderer det som krevende å gi et forsvarlig tilbud 
innenfor rammene av barnevernsloven og den 
kompetansen barnevernet besitter.59 Noen av 
barna trenger omfattende hjelp over lang tid.60

Det er behov for mer kunnskap om hva som 
utgjør et godt og forsvarlig tilbud til barn som 
trenger mer oppfølging enn det ordinære institu-
sjonstilbudet er innrettet for å kunne tilby. 

Departementet har derfor nedsatt et nasjonalt 
utvalg som skal vurdere hvordan barnevernet kan 
sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i de 
mest alvorlige og sammensatte sakene, både i 
kommunalt og statlig barnevern, se nærmere 
omtale kapittel 1.4. Blant problemstillingene utval-
get skal utrede er ulike sektorers ansvar, regel-
verk og tilbud i saker hvor barn har alvorlige og 
sammensatte behov i skjæringspunktet mellom 
barneverns-, helse- og justissektoren. Utvalget 

59 Tolkningsuttalelse av 20.5.2019 – Innholdet i bistandsplik-
ten, barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a. 

60 Statens helsetilsyn (2019). Omsorg og rammer – når barn 
trenger mer. Rapport fra Helsetilsynet 9/2019.
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skal videre vurdere hvordan barnevernets institu-
sjonstilbud for barn med særlig omfattende opp-
følgingsbehov bør innrettes, herunder hvordan 
samarbeidet med tilgrensende sektorer bør orga-
niseres for å sikre tilstrekkelig tjenester og tiltak 
til barna. 

For de fleste barn vil et institusjonsopphold 
være et kortvarig tiltak som del av en lengre til-
takskjede i barnevernet. Det er det kommunale 
barnevernet som har det løpende ansvaret for 
oppfølgingen av barnet. Det er en utfordring at 
mange kommuner ikke følger opp barna godt nok 
mens de er på institusjon, eller legger til rette for 
gode nok tilbud i tiden etter institusjonsopphol-
det.61 Hvordan samhandlingen mellom kommu-
nene og Bufetat bedre kan ivareta kontinuitet og 
helhet i omsorgs- og behandlingstilbudet til det 
enkelte barn, inngår også i utvalgets mandat.

Utvalget ble nedsatt i mars 2021, skal levere 
sin innstilling i form av en NOU høsten 2022. 

5.5.7 Bedre barnevernsfaglig kartlegging 
før institusjonsopphold

Departementet mener at barnas behov for 
omsorg og behandling bør være kartlagt så grun-
dig som mulig før de flytter til en barnevernsinsti-
tusjon. Barna skal snakkes med og selv få sette 
ord på sine utfordringer og behov. Dette er viktig 
for å sikre at behovene deres blir ivaretatt på en 
god måte. Riksrevisjonen fant i sin forvaltningsre-
visjon at flere av barna i sakene de gjennomgikk 
ikke var tilstrekkelig kartlagt i forkant av en insti-
tusjonsplassering.62 De fant også at den barne-
vernsfaglige vurderingen for valg av institusjons-
tilbud og barnets medvirkning i mange tilfeller 
ikke var godt nok dokumentert. Barneombudet 
har også pekt på at det er stor variasjon i de fag-
lige vurderingene som foreligger før en institu-
sjonsplassering, og at de individuelle behovene til 
det enkelte barn ikke fremgår tydelig nok.63 Disse 
vurderingene har støtte i gjennomgangen utført 
av Menon Economics.64 

Når kommunen ber om bistand til å finne en 
institusjonsplass til et barn, har Bufetat en plikt til 
å tilby et forsvarlig tilbud tilpasset det enkelte 
barns behov. Det er kommunen som har ansvaret 
for undersøkelsen av saken. Det er derfor kom-
munens vurderinger og utredninger av barnet 
som ligger til grunn når Bufetat avgjør hvilken 
institusjonsplass barnet skal tilbys, og hvordan til-
budet tilpasses barnet. Bufetat har på sin side et 
ansvar for å be om nødvendig og utfyllende infor-
masjon, dersom dette er nødvendig for å få et for-
svarlig faglig grunnlag for valget av institusjons-
plass. Bufetat kan imidlertid ikke kreve ytterli-
gere opplysninger fra kommunen. 

I kapittel 8.2 foreslås å presisere i loven at bar-
nevernstjenesten skal undersøke barnets helhet-
lige omsorgssituasjon og behov, samt at undersø-
kelsen skal gjennomføres systematisk og grundig 
nok til å kunne avgjøre om det er nødvendig å 
iverksette tiltak etter loven. Omfanget av undersø-
kelsen må tilpasses omstendighetene i den 
enkelte saken. Det foreslås å ta inn et krav til plan 
for undersøkelsen. Departementet har også nylig 
hatt på høring forslag om å gi barnevernstje-
nesten plikt til å vurdere behov for helsekartleg-
ging når et barn skal plasseres utenfor hjemmet. 
Dette forslaget omtales nærmere i kapittel 1.3 og 
5.5.2.1.

For å sikre et godt nok informasjonsgrunnlag, 
innførte Bufdir fra januar 2020 et nytt henvisnings-
skjema for kommunene som stiller høyere krav til 
dokumentasjon, både av kommunens vurderinger 
og av barnets synspunkter på egen situasjon og 
sitt behov for hjelp. Departementet viser også til 
at det i ny barnevernslov inntas en bestemmelse 
om barnevernets journalplikt, se lovutkastet § 12-
4. Barnevernet skal journalføre vesentlige fak-
tiske opplysninger og barnevernsfaglige vurderin-
ger. Dette gjelder både kommunalt og statlig bar-
nevern.

Gjennom prosjektet DigiBarnevern utvikler 
Bufdir et barnevernsfaglig kvalitetssystem. For-
målet er å bidra til en likere og mer kvalitetssikret 
utøvelse av barnevernsfaglig praksis i barne-
vernstjenestene. Systemet skal være til hjelp for 
saksbehandlere gjennom å sette rammer for, og gi 
veiledning til, det barnevernsfaglige arbeidet som 
skal utføres i alle faser av en barnevernssak. Dette 
vil bidra til å styrke barnevernstjenestenes arbeid 
med undersøkelser og kartlegging i forkant av en 
plassering. Barnevernsfaglig kvalitetssystem skal 
ferdigstilles og gjøres tilgjengelig for kommunale 
barnevernstjenester fra 2022.

61 Menon Economics (2020). Institusjonstilbudet i barnever-
net. Menon-publikasjon nr. 54/2020, Barneombudet 
(2020). De tror vi er shitkids. Oslo: Barneombudet. 

62 Riksrevisjonen (2020). Undersøking av om statlege barne-
vernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevern-
sinstitusjonar. Dokument 3:7 (2019–2020).

63 Barneombudet (2020). De tror vi er shitkids. Oslo: Barne-
ombudet. 

64 Menon Economics (2020) Institusjonstilbudet i barnever-
net, Publikasjon nr. 54/2020
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Departementet vil:

– sørge for systemer som sikrer at kartlegging av 
barnets behov i forkant av et institusjonsopphold 
er systematisk og godt barnevernsfaglig begrun-
net 

5.6 Kontinuitet og sammenheng i 
barnas omsorg og behandling

Stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet er viktig 
for kvaliteten i tilbudet til det enkelte barn. Dette 
er også sentrale momenter i barnets beste-vurde-
ringen ved beslutninger om å flytte et barn ut av 
sin omsorgsbase, se kapittel 7.1 om barnets beste, 
samt ved valg av konkret sted barnet skal bo etter 
en omsorgsovertakelse, se lovutkastet § 5-3. 
Mange barn har flyttet mye før de kommer til en 
institusjon. De kan ha flyttet mellom foreldre og 
andre familiemedlemmer, og det er heller ikke 
uvanlig at barn har hatt ett eller flere opphold i 
fosterhjem eller beredskapshjem før de kommer 
til en institusjon. En del av barna har også opplevd 
å bli flyttet mellom ulike institusjoner. Om lag to 
av tre barn på institusjon har hatt tre eller flere 
plasseringer utenfor hjemmet.65 Det er barna som 
er plassert på atferdsparagraf som opplever flest 
brudd.

Et institusjonsopphold skal inngå som en del 
av et planlagt forløp for barnet. Det er viktig å 
sikre forutsigbarhet og kontinuitet i overgangene. 
Det må tilrettelegges for at barnet er forberedt og 
motivert, og at viktige relasjoner til familie, nett-
verk og hjelpeapparat ivaretas. Dette ansvaret hvi-
ler på kommunene, men må skje i nært samarbeid 
med institusjonen og Bufetat. 

Flyttingene som skaper bekymring, er de util-
siktede som skjer fordi institusjonen ikke klarer å 
gi barnet det tilbudet det trenger. I noen tilfeller 
skyldes dette at institusjonen ikke lykkes med å 
etablere en relasjon til barnet som gjør det mulig å 
tilby den hjelpen som er nødvendig. I andre tilfel-
ler kan det skyldes at det underveis i oppholdet 
avdekkes behov som krever en annen type kom-
petanse, høyere bemanning, eller en endret grup-
pesammensetning. For en del av barna vil dette 
innebære en endring av plasseringshjemmel og 
flytting fra en omsorgsinstitusjon til en behand-
lingsinstitusjon. 

Departementet styrker arbeidet med kartleg-
ging for å sikre god tilpassing av tilbudet ved og 

underveis i plasseringen, se kapittel 5.5.2 og 5.5.7. 
Samtidig er det ikke alltid mulig å få en tilstrekke-
lig kartlegging i forkant av en plassering. Ved 
akuttplasseringer er det ofte ikke tid til en omfat-
tende kartlegging før barnet flytter. Barnets 
behov vil også ofte endre seg underveis i opphol-
det, som et resultat av oppfølgingen det får eller 
fordi ny informasjon av betydning avdekkes. For 
eksempel kan det komme frem at barnet har et 
mer alvorlige rusproblemer enn barnevernstje-
nesten har vært kjent med eller har vært utsatt for 
traumer det ikke har fortalt om tidligere. En bar-
nevernsfaglig kartlegging gir derfor i mange tilfel-
ler et øyeblikksbilde av barnets behov, som må 
oppdateres og justeres i takt med barnets utvik-
ling. Dette forutsetter institusjoner som er fleksi-
ble og har kompetanse nok til å tilpasse seg 
endringer barnas behov, for å redusere risikoen 
for brudd og at barn blir utsatt for unødvendige 
flyttinger, se kapittel 5.4.2.3.

5.6.1 Kommunens helhetlige ansvar for 
oppfølging

Barnevernstjenesten har et ansvar for oppfølgin-
gen av barn som gis tiltak i barnevernet, se lov-
proposisjonens kapittel 14 og lovutkastet kapittel 
8. Barnevernstjenesten skal gjennom oppholdet 
på institusjonen følge med på utviklingen til bar-
net og vurdere hvorvidt barnets behov blir til-
strekkelig ivaretatt, eller om det er behov for end-
ring i tiltaket. Dette forutsetter at barnevernstje-
nesten opprettholder sin relasjon til barnet og 
familien under institusjonsoppholdet og inngår i et 
tett samarbeid med institusjonen. Selv om det i 
dag ikke følger direkte av barnevernsloven, følger 
det av det generelle forsvarlighetskravet som fore-
slås videreført i ny barnevernslov § 1-7, at barne-
vernstjenesten må besøke barnet så ofte som for-
holdene tilsier det for å ivareta sin oppfølgings-
plikt.

Det er i dag stor variasjon i hvordan den kom-
munale barnevernstjenesten følger opp barn som 
bor på institusjon. En undersøkelse foretatt av 
Menon Economics blant institusjonsleder fant at 
37 prosent opplevde at barnevernstjenesten ikke 
var tilstrekkelig involvert i barn og unges forløp 
på institusjonen.66 Statsforvalterne bekrefter i 
intervjuer i samme undersøkelse inntrykket av 
stor variasjon i planlegging og oppfølging fra kom-
munens side. Barneombudet viser til saker hvor 
barn har liten kontakt med saksbehandler i barne-

65 Menon Economics (2020). Institusjonstilbudet i barnever-
net. Menon-publikasjon nr. 54/2020.

66 Menon Economics (2020). Institusjonstilbudet i barnever-
net. Menon-publikasjon nr. 54/2020.
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vernstjenesten under institusjonsopphold, og hvor 
alvorlige rapporter fra institusjonen og bekym-
ringsmeldinger ikke følges opp.67 Det vises også 
til manglende dokumentasjon av hvordan barne-
vernstjenesten vurderer barnets omsorg og 
behandling under oppholdet. 

Departementet foreslår derfor å tydeliggjøre 
barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn på 
barnevernsinstitusjon i en ny lovbestemmelse, se 
lovutkastet § 10-19. Det gis også hjemmel til å gi 
nærmere regler i forskrift. Se kapittel 16.5 for 
nærmere omtale. 

Barnevernsfaglig kvalitetssystem vil videre 
bidra til å sikre bedre dokumentasjon av hvordan 
barnevernstjenestene vurderer barns behov for 
omsorg og behandling under institusjonsopphold. 
Se nærmere omtale 5.5.7. 

Departementet viser til at det også er viktig å 
følge opp foreldrene når barn er på institusjon. 
Foreldrene skal få god informasjon og motta nød-
vendig støtte for å best mulig kunne ivareta barnet 
etter oppholdet. At barnevernstjenesten følger 
opp barnet og foreldrene ved blant annet å tilrette-

legge for velfungerende familierelasjoner er viktig 
også dersom barnet skal flytte til en ny omsorgs-
base eller over i en mer selvstendig tilværelse.

Kommunen skal ivareta barnets utviklingsmu-
ligheter gjennom god planlegging av barnets for-
løp i barnevernet. For å sikre gode overganger og 
en kontinuitet i barnets omsorg og behandling, 
bør det foreligge en plan for avslutning av opphol-
det og veien videre allerede før oppstart av et 
institusjonsopphold. Dette krever god planlegging 
og god dialog mellom institusjonen og barne-
vernstjenesten. Mange unge som bor på institu-
sjon vil fylle 18 år i løpet av institusjonsoppholdet 
og gå over i en ettervernsfase. Departementet 
foreslår å tydeliggjøre kravene til kommunens 
plan for ettervernstiltak, se lovproposisjonen 
kapittel 14. På bakgrunn av hensynet til forutsig-
barhet for ungdommen, foreslår departementet å 
innta i lovbestemmelsen at planen skal utarbeides 
i god tid før ungdommen fyller 18 år. Dette må ses 
i sammenheng med bestemmelsen om ettervern 
der det heter at barnevernstjenesten i god tid før 
ungdommen fyller 18 år, skal ta kontakt med ung-
dommen for å vurdere om tiltak skal videreføres 
eller erstattes av andre tiltak, se lovutkastet § 3-6. 67 Barneombudet (2020). De tror vi er shitkids. Oslo: Barne-

ombudet. 

Boks 5.4 Arenafleksible kompetansemiljøer i Oslo kommune

I Oslo kommune har Barne- og familieetaten 
(BFE) utviklet tre arenafleksible tiltak, med til-
hørende kompetansemiljøer, som jobber med 
barn og familier som trenger oppfølging og 
hjelp. Formålet er at barn og familier skal få til-
passet og målrettet hjelp på den arenaen de selv 
ønsker. De tre kompetansemiljøene er tilknyttet 
institusjoner med spisskompetanse på henholds-
vis psykisk helse, behandling av atferdsvansker 
og utredning av familiers omsorgsevne. 

Arenafleksibelt team ved Borger With kompe-
tansesenter tilbyr helhetlige tjenester til ungdom 
med tiltak i barnevernet og deres familier, når 
psykisk helse er en større del av utfordringsbil-
det. Teamet består av psykologspesialist, familie-
terapeut, sosionom, barnevernspedagog, spesial-
sykepleier og spesialpedagog. Teamet tilbyr hjelp 
og veiledning, individuelle samtaler og familie-
samtaler, oppfølging hjemme og på skolen, fer-
dighetstrening, foreldreveiledning og undervis-
ning om psykiske vansker. Tilbudet gis som et fri-
villig hjelpetiltak etter barnevernsloven. 

Arenafleksibelt team ved Adamstuen ung-
domstiltak og kompetansesenter gir et tverrfag-
lig tilbud til ungdom som begår alvorlig og gjen-
takende kriminalitet. Tiltaket er basert på kart-
legging og multisystemisk behandling, og vekt-
legger dialog med familie, nettverk, skole og 
andre arenaer som er viktige for ungdommene. 
Det terapeutiske arbeidet i familien kan gjen-
nomføres etter institusjonsoppholdet, i forkant 
av institusjonsoppholdet, samtidig med institu-
sjonsoppholdet, eller fullt og helt som et hjem-
mebasert tilbud. Behandlingen har en varighet 
på seks til tolv måneder. Arbeidet avsluttes med 
en stabiliseringsfase og en periode med etter-
kontakt.

I akutt og korttidstilbudet har BFE et arena-
fleksibelt team knyttet til Aline og Frydenberg 
familieavdeling. Flere av familiene som er utre-
det for omsorgskapasitet har behov for videre 
hjelpetiltak, og det arenafleksible teamet er 
ment som en utprøving av videre hjelp i hjem-
met etter opphold på familieavdelingen. 
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Departementet vil:

– sørge for system som sikrer bedre dokumentasjon 
av hvordan barnevernstjenestene vurderer barns 
behov for omsorg og behandling under institu-
sjonsopphold 

– tydeliggjøre barnevernstjenestens plikt til å følge 
opp barn under opphold på barnevernsinstitu-
sjon

5.6.1.1 Tydelige mål for institusjonsoppholdet til 
det enkelte barn

Tydelige mål for institusjonsoppholdet er viktig 
for barnas opplevelse av stabilitet og trygghet. 
Det er også en forutsetning for at institusjonene 
skal kunne jobbe målrettet med det enkelte barns 
utfordringer og behov, og for å sikre gode over-
ganger til en mer varig omsorgsbase eller en mer 
selvstendig tilværelse. Barna skal vite hvorfor de 
er på institusjon og hva som er formålet med opp-
holdet, på kort og lang sikt. Barna skal også gis 
størst mulig forutsigbarhet om hva som følger 
etter tiden på institusjon. 

Målene som ligger til grunn for institusjone-
nes faglige arbeid med det enkelte barn er i dag 
for generelle, og det er ofte ikke klart nok hva 
målsettingen med plasseringen er fra kommunens 
side.68 Mangel på tydelige mål kan virke demoti-
verende på barnet. Det gjør det også vanskelig å 
vurdere måloppnåelsen for institusjonene og kom-
munen. For barna kan det også skape utrygghet å 
ikke vite hva som skal skje etter institusjonsopp-
holdet.69

Med innføringen av standardiserte forløp blir 
det stilt klare krav til utformingen av målene for 
barnets opphold. Målsettingen for oppholdet skal 
bygge på barnevernstjenestens vurderinger av 
barnets behov, og defineres i samarbeid med insti-
tusjonen og barnet selv. Målene skal være forståe-
lige og akseptable for både barnet og familien. Før 
inntak til institusjon skal alle barn få tilbud om å 
delta i et avklaringsmøte, hvor formålet med opp-
holdet er et av flere temaer. Målene skal være 
konkrete og målbare, og bygge på barnets og 
familiens ressurser. Dette forutsetter et godt sam-
arbeid mellom stat og kommune. 

Departementet vil: 

– at det skal være klart definerte og konkrete mål 
for det enkelte barns institusjonsopphold

5.6.1.2 Bedre sammenheng i barnevernets tiltak

Mange flyttinger og lange oppholdstider kan ha 
sammenheng med at det ikke er tilstrekkelig hel-
het i planleggingen av barnets forløp fra kommu-
nens side. En gjennomgang av aktive enetiltak 
foretatt av Bufdir, viser at kommunene i en tredje-
del av plasseringene ikke har en klar plan for hva 
som skal skje etter at enetiltaket er avsluttet og at 
planer ofte endres underveis i oppholdet. Dette 
kan tyde på at det er spesielt vanskelig for kom-
munene å planlegge godt og langsiktig for barn 
med store og sammensatte behov. Mangel på rele-
vante tiltak i kommunene kan også medføre at 
noen barn blir lengre i institusjonstiltak enn det 
som er ønskelig.70

En ny undersøkelse finner at barnevernstje-
nestene opplever det som krevende å definere et 
tydelig skille mellom hvilke barn som vil dra nytte 
av å bo i fosterhjem, institusjon, eller i et annet til-
tak.71 Årsakene er blant annet usikkerhet om bar-
nas og ungdommenes behov og hvilke tiltak som 
best kan dekke disse, mangel på tilgjengelige til-
tak, og at det er vanskelig å ivareta potensielt mot-
stridende hensyn. Eksempelvis må det ofte fore-
tas avveininger mellom hva kommunen opplever 
som det faglig best tilpassede tilbudet og et tilbud 
i nærmiljøet, som ofte er i tråd med barnets 
ønsker. Barnevernstjenestene vurderer at ytter-
punktene lar seg enklere definere, eksempelvis at 
et yngre barn uten store atferdsmessige utfordrin-
ger bør bo i et fosterhjem, mens ungdom med 
store rusproblemer har behov for et institusjons-
tilbud. 

Det primære formålet med statlige institu-
sjonsopphold er å tilby målrettet hjelp for en 
begrenset periode. For de aller fleste barn vil der-
for de varige omsorgsløsningene være på kommu-
nalt nivå, enten i egen familie, fosterhjem eller i et 
kommunalt botilbud. 

Departementet mener at et godt samarbeid på 
tvers av forvaltningsnivåer er en forutsetning for å 
lykkes med gode forløp for barn i institusjonsbar-
nevernet. Den kommunale barnevernstjenesten, 68 Menon Economics (2020). Institusjonstilbudet i barnever-

net. Menon-publikasjon nr. 54/2020, Barneombudet 
(2020). De tror vi er shitkids. Oslo: Barneombudet, Helse-
tilsynet (2019). Barnas hjem. Voksnes ansvar. Oppsumme-
ring av landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjo-
ner i 2018. Rapport fra Helsetilsynet 3/2019.

69 Forandringsfabrikken (2020). Forstå det viktigste. Oslo: 
Forandringsfabrikken.  

70 Menon Economics (2020). Institusjonstilbudet i barnever-
net. Menon-publikasjon nr. 54/2020.

71 Menon Economics (2020). Best egnede tiltak når barn og 
unge skal bo utenfor hjemmet. Menon-publikasjon 134/
2020. 
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Bufetat og institusjonene har et felles ansvar for å 
tilby hjelp som er tilpasset behovet til det enkelte 
barn. Dette krever tydelige samarbeidsstrukturer, 
en felles virkelighetsforståelse, felles planlegging 
og gode beslutningsprosesser. Departementet vil 
derfor følge med på erfaringene som gjøres med 
utprøvingen av helsefellesskap i helse- og omsorgs-
sektoren, hvor formålet er å skape mer sammen-
hengende tjenester for pasienter med behov for 
hjelp fra både spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Departementet foreslår også å utarbeide en 
forskrift som tydeliggjør noen sentrale prinsipper 
for Bufetats saksbehandling i samhandlingen med 
kommunen, se nærmere omtale i kapittel 22.1. 
Hvordan samhandlingen mellom kommunene og 
Bufetat bedre kan ivareta kontinuitet og helhet i 
omsorgs- og behandlingstilbudet til det enkelte 
barn vil også utredes av det offentlige utvalget 
som nylig er nedsatt, se kapittel 1.4.

Departementet vil: 

– at barnevernstjenesten skal ha en plan for over-
gangen til livet etter institusjon, som inkluderer 
en trygg og tilpasset overgang til tiltak for de med 
behov for det 

– gjennomføre tiltak for å styrke samhandlingen 
mellom forvaltningsnivåer for å ivareta kontinu-
itet og helhet i det langsiktige tilbudet til det 
enkelte barn 

5.6.1.3  Kommunale institusjoner

Kommunene har adgang til å etablere og benytte 
egne barnevernsinstitusjoner, så fremt disse til-
fredsstiller Bufetas krav til godkjenning. Med unn-
tak av Oslo kommune, som selv har ansvaret for 
drift av sitt institusjonstilbud, har to kommuner, 
Alta og Larvik, etablert egne barnevernsinstitu-
sjoner. De to kommunale institusjonene, Gyda res-
surssenter i Larvik og Storbakken i Alta, er opp-
rettet under ulike forutsetninger. Gyda ressurs-
senter ble opprettet i 2013 og driftes innenfor 
kommunens ordinære budsjett- og driftsrammer. 
Storbakken ble opprettet som en del av forsøket 
med økt kommunalt oppgave- og finansieringsan-
svar på barnevernsområdet, som kommunene 
fikk særskilt finansiering for.72 

Målgruppen for de to kommunale institusjo-
nen kan synes å være noe videre enn for de stat-
lige institusjonene. Institusjonene er godkjent for 
omsorgsplasseringer og skal tilby den samme 
grad av systematisk oppfølging til barn med sær-
lige omsorgs- og endringsbehov som en statlig 
institusjon. Samtidig tilbyr Storbakken og Gyda 
også botilbud til ungdom med lavere problembe-
lastning, men som ikke ønsker å flytte i foster-
hjem. I hovedsak er dette ungdommer som tren-
ger noe støtte før de går over til en mer selvsten-
dig tilværelse. 

Larvik og Alta begrunner opprettelsen av insti-
tusjonene med et behov for å ivareta tilhørighet 
for barn og unge som ikke kan eller vil bo hjemme 
for en periode. De viser til at korte avstander og et 
tett lokalt samarbeid gjør det enklere for barne-
vernstjenesten å følge opp barn plassert på kom-
munens egen institusjon, enn barn plassert i stat-
lige institusjoner. Det er også enklere å opprett-
holde relasjoner til familie, venner og nettverk, 
samtidig som barna sikres kontinuitet i skolegang 
og oppfølging fra andre kommunale tjenester. 
Både i Alta og Larvik er det opprettet ambule-
rende team tilknyttet institusjonene, som blant 
annet følger opp ungdommene i overgangen fra 
institusjonen til egen bolig. Kommunene mener 
dette muliggjøre en fleksibel bruk av ansatte 
basert på barn og unges behov. 

Med innføringen av barnevernsreformen i 
2022 øker kommunenes egenandeler for institu-
sjonsplasser fra Bufetat. Dette kan føre til at flere 
kommuner vurderer muligheten for å etablere til-
bud for en større målgruppe i kommunal regi. 
Erfaringene med kommunale omsorgsinstitusjo-
ner er imidlertid begrenset og departementet 
ønsker å evaluere erfaringene med tilbudet. 

5.6.2 Andre tiltak for barn som ikke kan bo 
hjemme

Enkelte barn og unge kan ha behov for andre til-
tak enn fosterhjem eller institusjon, selv om de 
skal bo utenfor hjemmet. Ungdommer som må 
flytte på grunn av omsorgssituasjonen, konflikter i 
hjemmet eller andre forhold, ønsker ikke alltid å 
tilpasse seg livet i en ny familie. De har ikke nød-
vendigvis behov for det spesialiserte tilbudet som 
en andrelinje institusjon tilbyr, men er i en fase 
hvor de orienterer seg mot relasjoner med jevnal-
drende og en mer selvstendig tilværelse. Andre 
kan nyttiggjøre seg den spesialiserte oppfølgin-
gen en institusjon kan tilby, uten å ha behov for å 
bo der i en lengre periode. 

72 For evaluering av forsøket, se Deloitte (2020). Forsøk med 
ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barne-
vernområdet – Sluttrapport fra følgeevaluering. Oslo: Delo-
itte.
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Det finnes allerede lokale plasseringstilbud, 
med ulik innretning både med hensyn til innhol-
det i tilbudet og målgruppene de retter seg mot. 
Et fellestrekk er at de er innrettet som tiltak for å 
møte «gråsone-utfordringene», som omfatter barn 
det er vanskelig å finne løsninger til.73 Et eksem-
pel er såkalte to-base-modeller, hvor barn bytter 
på å bo på institusjon og i fosterhjem. Slike tiltak 
kan være egnede i tilfeller der barn, for å kunne 
bo i fosterhjem, i tillegg har behov for den spesia-
liserte oppfølging de kan få på en institusjon. Det 
finnes også to-base-løsninger hvor barnet bor hos 
foreldrene deler av tiden og deler av tiden i andre 
plasseringstiltak, eller bor i to ulike fosterhjem.74

I to-base-modeller hvor institusjonsopphold inn-
går, kan institusjonen også bidra med spesialisert 
veiledning i hjemmet eller fosterhjemmet. Målet 
med disse modellene er å forebygge langvarige 
institusjonsplasseringer, redusere risikoen for 
brudd i fosterhjem og jobbe mot varige omsorgs-
løsninger. Vi mangler i dag tilstrekkelig kunnskap 
om disse og andre modeller som kan tilrettelegge 
for økt fleksibilitet og samhandling mellom tiltak 
og forvaltningsnivåer. 

Departementet vurderer at det er behov for 
mer kunnskap om bo- og plasseringstiltak for 
barn som befinner seg i gråsonene mellom institu-
sjon og fosterhjem, og mellom kommunale og 
statlige tiltak. Vi vil derfor igangsette en evalue-
ring av eksisterende tiltak, som grunnlag for å 
vurdere behovet for å utvikle en mer helhetlig til-
taksportefølje. 

5.6.2.1 Kommunale botiltak

Mange kommuner tilbyr ulike former for botiltak 
til ungdom, i form av hybel med varierende grad 
av oppfølging eller bofellesskap. Kommunale 
botiltak kan benyttes som frivillige hjelpetiltak 
etter barnevernloven § 4-4 annet ledd. Botiltak 
kan bare benyttes dersom ungdommen ikke har 
behov for den tette oppfølgingen som gis i foster-
hjem eller institusjon. Botiltak er mye brukt som 
hjelpetiltak for unge i en ettervernsfase, men bru-
kes også i noen grad som tiltak for barn under 18 
år. 

I 2019 bodde 335 unge under 18 år i bolig med 
oppfølging med hjemmel i barnevernsloven. Dette 
inkluderer enslige mindreårige asylsøkere.

Det er stor variasjon i livssituasjon og behov 
blant unge som får tilbud om kommunale botiltak. 
De kan være i en situasjon hvor de av ulike grun-
ner ikke kan eller vil bo hos sin familie, eller ha 
kommet til Norge uten voksne omsorgspersoner, 
samtidig som de vurderes å ikke oppfylle vilkå-
rene for plasseringstiltak. 

En kartlegging fra 2018 fant stor variasjon i 
kommunal praksis både med hensyn til mål-
gruppe for kommunale botiltak og innretting av 
tiltakene.75 I 2020 ble Oslo Economics og By- og 
regionforskningsinstituttet (NIBR) gitt i oppdrag 
å undersøke nærmere hvordan kommunale botil-
tak brukes av barnevernet i utvalgte kommuner.76

Rapporten finner at kommunenes bruk av ulike 
typer botiltak møter et behov hos barn som tren-
ger noe annet enn fosterhjem eller institusjon. 
Barnevernstjenestene begrunner bruken av kom-
munale botiltak med et sterkt ønske om å finne 
botilbud til unge i tilknytning til nærmiljøet. Kom-
munene viser til at muligheten for fleksibilitet i 
innrettingen av tiltakene kan gi gevinster i form av 
et mer bredspektret tiltaksapparat, der det legges 
stor vekt på nærhet til hjemkommune og nær-
miljø. Samtidig avdekker utredningen utfordrin-
ger ved bruken av kommunale botiltak til barn 
som befinner seg i gråsonen mellom hjelpetiltak 
og omsorgstiltak. Eksempelvis at kommunalt 
botiltak brukes i tilfeller hvor det er vurdert at et 
barn har behov for fosterhjem, men plasseringen 
ikke har fungert tilfredsstillende. 

Botiltak som hjelpetiltak er ikke ment å være 
et døgnbasert omsorgstiltak på samme måte som 
fosterhjem og institusjon. Per i dag er det derfor 
ikke særskilte krav i barnevernsloven om kvalitet 
og godkjenning av kommunale botiltak eller om 
tilsyn med barn og unge som bor i slike tiltak, 
utover det som kan utledes av det generelle for-
svarlighetskravet. Departementet vurderer at det 
er behov for en tydeligere regulering av kommu-
nale botiltak og det foreslås derfor en forskrifts-
hjemmel for krav til kvalitet, kompetanse og bar-
nevernstjenestens oppfølging inn i barneverns-
loven. Det vises til nærmere omtale i kapittel 9.5. 

Departementet vurderer at det også er behov 
for en tydeligere normering av målgruppen som 
får kommunalt botiltak etter barnevernloven. Vi 
vil derfor gi Bufdir i oppdrag å utvikle en faglig 
anbefaling om bruk av kommunale botiltak til 

73 Disse løsningene må skje innenfor rammene av 
barnevernsloven plasseringsgrunnlag og plasseringsalter-
nativer.

74 Thørnblad, R., Holtan A. & J. Skoglund (2020). Kan delt 
omsorg praktiseres i barnevernet? Fontene forskning 
13(2), 73-77.

75 Lidén, H., Trætteberg, H. S., & Ulvik, O. S.(2018). Kommu-
nale botiltak for barn og unge: En hvit flekk i velferdssta-
ten. Rapport – Institutt for samfunnsforskning 2018:14 

76 Oslo Economics (2020) Utredning om kommunale botiltak. 
Rapport utarbeidet for Barne- og familiedepartementet, 
høsten 2020. 



2020–2021 Prop. 133 L 69
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
barn i barnevernet, som tydeliggjør for hvilke 
målgrupper dette anses å være det best egnede til-
taket. 

Departementet vil: 

– utforme forskrift om krav til kvalitet i botiltak og 
til barnevernstjenestens oppfølging ved bruk av 
kommunale botiltak

– utvikle faglig anbefaling om målgruppe for kom-
munale botiltak etter barnevernloven

– evaluere alternative bo- og plasseringstiltak som 
grunnlag for å vurdere behovet for en mer helhet-
lig tiltaksportefølje
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6  En enklere og mer tilgjengelig barnevernslov

6.1 Gjeldende rett

Dagens barnevernlov ble vedtatt i 1992 og avløste 
barnevernloven av 1953. Loven er inndelt i 11 
kapitler: Kapittel 1 Lovens formål og virkeområde, 
kapittel 2 Ansvarsfordeling og administrasjon, 
kapittel 3 Kommunens og barnevernstjenestens 
generelle oppgaver, kapittel 4 Særlige tiltak, kapit-
tel 5 Institusjoner, kapittel 5 A Omsorgssentre for 
mindreårige, kapittel 6 Generelle saksbehand-
lingsregler, kapittel 7 Saksbehandlingsregler for 
fylkesnemnda, kapittel 8 Ansvaret for å gi hjelp 
etter loven, kapittel 9 Finansiering, egenbetaling 
og kapittel 10 Lovens ikrafttredelse og overgangs-
regler. Paragrafnummereringen er løpende i hvert 
kapittel med en kombinasjon av kapittelnummer 
og paragrafnummer. 

Loven er endret en rekke ganger. Videre har 
forskrifter blitt endret og nye vedtatt. Det er ikke 
foretatt en revidert vurdering av hva som bør 
være regulert i henholdsvis lov og forskrift samt 
hvor detaljert reguleringen bør være på ulike 
områder. Heller ikke lovens oppbygning og struk-
tur er revidert som følge av etterfølgende lov-
endringer. Dagens lov kan derfor fremstå som 
fragmentert og lite pedagogisk. 

6.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

6.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalgets forslag til språklige og 
strukturelle endringer i loven var en vesentlig del 
av utvalgets utredning. Utvalget tok utgangspunkt 
i at rettigheter for barn og det som antas å være 
viktigst for barn skal komme først i loven. Den 
videre kapittelinndelingen bygget på fasene i en 
barnevernssak. Saksbehandlingsregler samt 
bestemmelser om ansvar, organisering og tilsyn 
inngikk i de siste kapitlene. Lovteksten som ble 
foreslått var mer omfattende enn dagens lov og 
inkluderte bestemmelser som i dag inngår i for-
skrift, samt enkelte uttalelser i forarbeider. Utval-
get la vekt på at loven skulle ha et forståelig og 
klart språk. En rekke begreper ble foreslått 

endret, blant annet «plassering», «atferdsvansker» 
og «akuttvedtak».

Utvalgets forslag til struktur og kapittelinnde-
ling fikk bred overordnet støtte i høringen. Det 
ble særlig vist til barneperspektivet og at loven ble 
bygget opp rundt fasene i en barnevernssak. 
Enkelte høringsinstanser syntes imidlertid å fore-
trekke dagens inndeling eller var usikre på om 
forslaget ville føre til en forbedring. En rekke 
instanser hadde forslag til mindre justeringer i 
lovstrukturen og til plasseringen av de enkelte 
bestemmelser. Noen mente enkelte kapitler eller 
bestemmelser ble uforholdsmessig lange. Flere 
støttet at forskriftsbestemmelser tas inn i lov, sær-
lig bestemmelser om medvirkning og tvang på 
institusjon. Andre mente lovteksten ble for ordrik 
og upresis. Utvalgets forslag til begrepsendringer 
fikk blandet mottakelse. 

6.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet tok utgangspunkt i utvalgets for-
slag om at bestemmelser om rettigheter for barn 
kommer først i loven, og at kapittelinndelingen ble 
bygget opp etter fasene i en barnevernssak. 
Departementet foreslo at bestemmelsene i utval-
gets forslag til kapittel 3 Tiltak der barnet er 
under foreldrenes omsorg og kapittel 4 Omsorgs-
overtakelse og tiltak der barnet er under barne-
vernets omsorg, ble fordelt på tre kapitler. Depar-
tementet la vekt på at disse kapitlene inneholdt 
bestemmelser som regulerer svært ulike typer til-
tak. Utvalgets forslag til kapittel 3 omfattet blant 
annet både frivillige hjelpetiltak i hjemmet og vil-
kår for tvangsvedtak på grunn av alvorlige atferds-
vansker. Kapittel 4 omhandlet blant annet både vil-
kår for omsorgsovertakelse og fratakelse av forel-
dreansvar og regler om beskyttelse av barn som 
er utsatt for menneskehandel. Etter departemen-
tets vurdering ga det bedre oversikt å fordele 
disse bestemmelsene på tre kapitler slik at ett 
kapittel handler om hjelpetiltak (kapittel 3), ett 
kapittel om omsorgsovertakelse, fratakelse av for-
eldreansvar og adopsjon (kapittel 5) og ett kapittel 
om atferdstiltak og beskyttelsestiltak mot men-
neskehandel (kapittel 6). Departementet la også 
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vekt på at et eget kapittel om hjelpetiltak under-
streket barnevernstjenestens rolle som hjelpetje-
neste. Departementet foreslo for øvrig at utvalgets 
forslag til kapittel 5 Hastevedtak ble flyttet frem 
som lovens kapittel 4 fordi akuttvedtak vanligvis 
kommer tidlig i et saksforløp. 

Departementet foreslo videre, i samsvar med 
utvalget, egne påfølgende kapitler (kapittel 7 flg.) 
for samvær etter omsorgsovertakelse, oppfølging 
av barn og foreldre, fosterhjem, institusjon, 
omsorgssentre samt to kapitler om saksbehand-
lingsregler, ett generelt og ett for behandlingen av 
saker i fylkesnemnda. Departementet foreslo 
imidlertid å samle taushetspliktregelverket i et 
eget kapittel 13. Kapittelet inneholder bestemmel-
ser om taushetsplikt, opplysningsplikt og adgang 
til å gi opplysninger. Etter departementets vurde-
ring vil et eget kapittel gi bedre oversikt og bidra 
til at det blir lettere å se sammenhengen i regel-
verket.

Barnevernslovutvalget foreslo et kapittel 13 
om ansvar, finansiering og organisering som 
omfattet både kommunalt og statlig barnevern. 
Utvalget foreslo også et kapitel 14 om tilsyn, straff 
og sanksjoner. Departementet foreslo at bestem-
melsene i disse to kapitlene ble fordelt på tre 
kapitler slik at ny barnevernslov inneholder ett 
kapittel som regulerer kommunens og barne-
vernstjenestens oppgaver og ansvar, ett kapittel 
som gjelder statlig barnevernsmyndighet og ett 
kapittel som gjelder statlig tilsyn. Etter departe-
mentets vurdering ga dette bedre oversikt. Disse 
kapitlene utgjør lovens tre siste kapitler før kapit-
telet om avsluttende bestemmelser. 

For øvrig foreslo departementet at en rekke 
bestemmelser ble plassert i andre kapitler enn 
hva som følger av utvalgets forslag. Også den fore-
slåtte paragrafstrukturen og paragrafinndelingen i 
det enkelte kapittelet er vesentlig endret fra utval-
gets forslag. 

I likhet med Barnevernslovutvalget la departe-
mentet stor vekt på at forslag til ny barnevernslov 
skal ha et klart språk, og departementet hadde et 
omfattende samarbeid med Norsk Språkråd. 

Departementet fulgte ikke opp utvalgets for-
slag om å endre begrepet akuttiltak til hasteved-
tak. Det ble lagt vekt på at dagens begrep er mest 
i samsvar med realiteten i situasjonen. Departe-
mentet foreslo videre ikke å følge opp utvalgets 
forslag om endringer i dagens begrep «alvorlige 
atferdsvansker», men foreslo å erstatte dagens 
begrep med «alvorlig utagerende atferd». Depar-
tementet fulgte heller ikke opp utvalgets forslag 
om å benytte begrepet «bosted» i stedet for «plas-
sering». Departementet merket seg at begrepet 

«plassering» kan oppleves fremmedgjørende av 
barna selv. Slik andre høringsinstanser har 
påpekt, har imidlertid begrepet «bosted» et defi-
nert rettslig innhold i annet lovverk. Dette gjør det 
uheldig å bruke begrepet med en annen betyd-
ning i barnevernsloven. Departementet fant heller 
ikke frem til et annet egnet begrep. I høringsnota-
tet ble likevel «plassering» erstattet med «opp-
hold» der det dreier seg om frivillige vedtak. 
Begrepet «plassering» benyttes primært i forbin-
delse med tvangsvedtak.

Departementet fulgte i hovedsak utvalgets 
anbefaling om å ta bestemmelser som i dag frem-
går av forskrift, inn i loven. Dette gjaldt for det før-
ste bestemmelser som i dag er tatt inn i forskrift 
om rettigheter og bruk av tvang under opphold i 
barnevernsinstitusjon, og der rettssikkerhetshen-
syn taler for at reglene lovfestes. Departementet 
foreslo i tillegg å tydeliggjøre enkelte andre over-
ordnede forskriftsbestemmelser ved å ta dem inn i 
loven. Dette gjaldt bestemmelser som i dag inngår 
i forskrift om fosterhjem og i forskrift om krav til 
kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjo-
ner.

6.3 Høringsinstansenes syn

Det er bred overordnet støtte til lovforslagets opp-
bygning og struktur. Om lag 60 høringsinstanser 
fremhever at forslaget til ny barnevernslov gir en 
mer tilgjengelig og brukervennlig lov. Dette er 
bl.a Barneombudet, Barne-, ungdoms- og familiedi-
rektoratet (Bufdir), flere av Barne-, ungdoms- og 
familieetatens (Bufetat) regioner, Domstolsadmi-
nistrasjonen, enkelte tingretter, Statens helsetilsyn, 
Norges institusjon for menneskerettigheter, RVTS, 
Helse Midt-Norge RHF, Universitetet i Stavanger, 
VID vitenskapelig høgskole, Universitets- og høysko-
lerådet, Universitetet i Agder, Høgskulen i Volda,
flere kommuner blant annet Bærum, Drammen, 
Fredrikstad, Færder, Horten, Kristiansand, Lier, 
Marker og Trondheim, Numedal barnevernstje-
neste, barnevernvakten i Romerike, statsforvalterne 
i Agder og i Nordland, KS, Norsk barnevernleder-
organisasjon, Landsoganisasjonen i Norge, Fellesor-
ganisasjonen, Unio - Hovedorganisasjonen og uni-
versitets- og høyskoleutdannede, Norsk Barne-
vernssamband, Redd Barna, Landsforeningen for 
barnevernsbarn (LFB), Stine Sofies Stiftelse og 
Voksne for Barn. 

 KS uttaler at forslaget til ny lovstruktur vil 
gjøre loven mer tilgjengelig for barn, foreldre og 
offentlige tjenester. Statsforvalteren i Nordland
skriver blant annet: 
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«Vi finner at forslaget er godt, og tror ny barne-
vernslov vil være enklere og mer tilgjengelig 
slik at den enkelte bedre kan forutberegne sin 
rettsstilling og at loven vil virke som et godt 
faglig verktøy.» 

Barnevernvakten i Romerike skriver at «redige-
ringsarbeidet har vært nødvendig og viktig.» Barn 
av rusmisbrukere – BAR «ønsker å gi skryt til 
departementet for jobben som er gjort med språk-
lige og strukturelle endringer». 

Numedal barnevernstjeneste uttaler:

«Forslaget til ny barnevernlov er godt gjen-
nomarbeidet og utredet gjennom barneverns-
utvalget og høringer underveis. Den nye innde-
lingen med kapitler som følger saksgangen i en 
barnevernssak gjør loven både praktisk og til 
et bedre faglig verktøy i det daglige arbeidet.» 

Landsforeningen for barnevernsbarn skriver:

«Barnevernloven er den loven som betyr mest 
i et barnevernsbarn sitt liv, og hvordan den tol-
kes, og følges ute i kommunene har mye å si for 
hvordan livet til et barnevernsbarn kommer til 
å se ut. Dagens barnevernlov er over 25 år 
gammel, og vi i Landsforeningen for barne-
vernsbarn berømmer departementet og barne-
vernlovutvalget for å komme med forslag til en 
ny barnevernlov hvor barnet skal stå i sen-
trum.»

Noen helt få instanser er kritiske til lovforslaget 
som sådan. Dommerforeningens fagutvalg for 
offentlig rett mener at dagens lov fortsatt fungerer 
relativt godt og stiller spørsmål ved behovet for å 
vedta en ny lov fremfor å foreta nødvendige 
endringer i gjeldende lov. Stiftelsen Barnas Rettig-
heter uttaler at bedre strukturerte og formulerte 
regler ikke er tilstrekkelig til å løse den dyptgå-
ende krisen i norsk barnevern, og mener lovens 
enklere og mer tilgjengelige form tilslører at det 
ikke foreslås reelle endringer. Forandringsfabrik-
ken mener departementets forslag i større grad 
enn Barnevernslovutvalgets forslag, er en videre-
føring av dagens lov. Dette er på flere områder et 
tilbakeslag, og det henvises særlig til begreps-
bruk.

En lang rekke høringsinstanser har konkrete 
innspill til deler av lovstrukturen. 

Høringsinstansene gir i hovedsak støtte til den 
foreslåtte kapittelinndelingen. Blant annet er det 
bred støtte til forslaget om et eget kapittel om 

taushetspliktregelverket. Enkelte høringsinstan-
ser, bl.a Sandnes kommune, mener imidlertid at 
bestemmelsene om planer og oppfølging av tiltak 
og omsorgsplaner ikke bør samles i et eget kapit-
tel, men heller bør tas inn under tilhørende kapit-
ler om det konkrete tiltaket eller tjenesten. VID 
vitenskapelige høgskole, Norsk Barnevernssam-
band og Organisasjonen for barnevernsforeldre stil-
ler spørsmål ved om det bør være et eget kapittel 
om ettervern. Det er også delte meninger om 
hvordan bestemmelsene om menneskehandel 
skal plasseres i loven. Redd Barna og Røde Kors
støtter forslaget om å fordele bestemmelsene om 
plassering i institusjon ved fare for menneskehan-
del mellom ulike kapitler, mens Bufdir, Bufetat 
region øst, Sandnes kommune, Gjesdal kommune, 
Time kommune og Barnevernvakten Romerike
mener denne løsningen kan virke fragmentert og 
uoversiktlig. Enkelte mener at bestemmelser om 
menneskehandel uansett ikke passer inn i kapitte-
let om atferdstiltak m.m. 

Andre instanser har synspunkter på kapittel-
rekkefølgen. Forandringsfabrikken mener at lov-
forslagets kapittel 12 om saksbehandlingsregler 
må flyttes frem som lovens kapittel 2. Sandnes 
kommune1 mener at de foreslåtte kapitlene om 
omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar 
og adopsjon (kapittel 5), samvær og kontakt etter 
omsorgsovertakelse (kapittel 7) og fosterhjem 
(kapittel 9) bør følge etter hverandre. Bufetat 
region øst foreslår å plassere bestemmelsene om 
akuttiltak (kapittel 4) etter kapittelet om omsorgs-
overtakelse (kapittel 5). Barneombudet mener at 
reglene om taushetsplikt og plikten til å samar-
beide kommer for sent i lovforslaget og mener at 
dette bør fremgå av lovens kapittel 1. Bufdir 
mener at barnevernstjenestens plikt til samarbeid 
på individnivå bør komme tydeligere frem, blant 
annet ved å plassere bestemmelsen i kapittel 1. 

Nærmere omtale av høringsinnspill til kapit-
telinndelingen fremgår i de enkelte kapitler. Ytter-
ligere innspill som gjelder flytting av bestemmel-
ser mellom kapitler samt paragrafstruktur og 
paragrafinndeling i det enkelte kapittel, omtales 
ikke i detalj, men er vektlagt i arbeidet med propo-
sisjonen. Enkelte høringsinstanser, bl.a Statens 
helsetilsyn, påpeker at det er flere eksempler på 
språklige endringer som kan oppfattes som mate-
rielle endringer, og at dette bør klargjøres. Disse 
innspillene drøftes i de etterfølgende kapitlene 
knyttet til konkrete bestemmelser. 

1 Inkluderer kommunene Time, Klepp, Gjesdal, Hå, Sola og 
Randaberg.
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Enkelte høringsinstanser mener at hensynet 
til barnets beste og barnets rett til medvirkning 
ikke kommer godt nok frem i loven (Stavanger 
kommune, Forandringsfabrikken, Oslo kommune, 
Barneombudet). Stavanger kommune henviser til 
at barnets beste og barnets rett til medvirkning 
kun fremgår av §§ 1-3 og 1-5, og at dette bidrar til 
en mer utydelig lov. Forandringsfabrikken, Oslo 
kommune og Barneombudet mener at hensynet til 
barnets rett til medvirkning bør innarbeides i en 
lang rekke av lovens øvrige bestemmelser. Oslo 
kommune fremhever at en slik løsning ville bidratt 
til at praksis faktisk endres og at bevisstheten om 
barns medvirkning øker. Barneombudet uttaler 
følgende: 

«Vi erfarer at mange saksbehandlere i barne-
vernstjenesten bruker loven aktivt i sitt 
arbeid, og det vil derfor være et godt virke-
middel å knytte retten til medvirkning til de 
ulike kapitlene og bestemmelsene i loven. Inn-
holdet av retten til medvirkning vil også 
kunne variere ut fra hvor barnevernstjenesten 
er i saksgangen. På enkelte områder vil det i 
tillegg være nødvendig å presisere i lovtek-
sten hva retten faktisk innebærer. Vi anbefaler 
derfor at departementet inntar bestemmelser 
om medvirkning i hvert kapittel der dette er 
relevant.»

Enkelte høringsinstanser mener at loven har blitt 
for lang og ordrik. Justis- og beredskapsdepartemen-
tet stiller spørsmål ved om lovteksten er for 
deskriptiv og utførlig. Stavanger kommune og For-
andringsfabrikken mener at særlig kapittel 10 om 
barnevernsinstitusjoner og kapittel 14 om saksbe-
handlingsregler i fylkesnemnda er unødig lange. 
Etter deres oppfatning kunne detaljerte prosessre-
gler for fylkesnemnda heller vært tatt inn i en egen 
prosessforskrift. Sandnes kommune støtter departe-
mentets forslag om å innta deler av ulike forskrifter 
i loven, men opplever forslag til ny lov som svært 
lang og omfattende, noe som kan redusere inten-
sjonen om brukervennlighet. Et alternativ er at det 
i lovverket tydelig henvises til forskrifter.

Enkelte høringsinstanser, blant annet Forand-
ringsfabrikken og flere kommuner er uenige i flere 
av begrepene som ble foreslått. Dette gjelder sær-
lig begrepene «akuttvedtak» og «alvorlig utage-
rende atferd». Disse høringsuttalelsene omtales i 
de respektive kapitlene i proposisjonen. 

Justis- og beredskapsdepartementet og Stavan-
ger kommune er kritiske til bruken av fuge-s i 
barnevernsloven. Enkelte instanser, bl.a Sandnes 
kommune mener at loven fremstår som lite konse-

kvent i bruk av henvisninger til andre lovhjemler 
og lovverk. Stavanger kommune mener at det i for 
liten grad benyttes henvisninger til andre hjemler, 
forskrifter eller annet lovverk. Dette gjelder sær-
lig klageadgang og partsrettigheter. 

6.4 Departementets vurdering og 
forslag

Barnevernet skal gi hjelp, omsorg og beskyttelse til 
barn. Departementet fastholder derfor forslaget 
om å innlede loven med bestemmelser som frem-
hever barnets rettigheter. 

Etter departementets oppfatning er en enklere 
og mer tilgjengelig lov i seg selv et viktig virke-
middel for å styrke barn og foreldres rettssikker-
het og bidra til bedre faglig arbeid. Barneverns-
loven har en svært sammensatt brukergruppe 
som både omfatter profesjonelle brukere og pri-
vate parter. Det er ulike typer profesjonelle bru-
kere og de private partene kan både være barn og 
foreldre. Videre inneholder loven regler om frivil-
lige hjelpetiltak og hjemler for inngripende 
tvangsvedtak. Departementet har lagt vekt på at 
en ny barnevernslov må ha et klart og tilgjengelig 
språk slik at den blir mest mulig forståelig. Dette 
hensynet er søkt balansert mot hensynet til at 
loven skal være tilstrekkelig presis, noe som er 
særlig viktig ved formuleringen av hjemler for 
tvangsvedtak. 

Departementet har gjennomgått lovforslaget 
med sikte på at klart lovspråk skal gjenspeile seg 
ikke bare i den enkelte bestemmelse, men også i 
overskrifter, lovstruktur og kapittelinndeling. 
Også fordelingen mellom hva som skal reguleres i 
henholdsvis lov eller forskrift er vurdert. Arbeidet 
er utført i nært samarbeid med Språkrådet. 
Departementet har merket seg at høringen gir 
bred overordnet støtte til lovforslagets struktur, 
og at lovforslaget som hovedsak oppfattes som til-
gjengelig og oversiktlig. Departementet har der-
for videreført grunnstammen i høringsforslaget. 

Departementet fastholder forslaget til kapit-
telinndeling og kapittelrekkefølge. Departementet 
har tatt utgangspunkt i Barnevernslovutvalgets 
forslag til kapitteloppbygning. Det innebærer at 
flere overordnede bestemmelser om sentrale ret-
tigheter for barn kommer først i loven. Videre er 
rekkefølgen av kapitlene i lovforslaget basert på 
gangen i en barnevernssak, slik at regler som gjel-
der bekymringsmeldinger og undersøkelser er 
tatt inn i kapittel 2, mens saksbehandlingsregler 
og organisatoriske bestemmelser kommer i 
lovens siste kapitler. Videre fastholder departe-
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mentet forslaget om å ha egne kapitler for hen-
holdsvis hjelpetiltak (kapittel 3), akuttiltak (kapit-
tel 4), omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldre-
ansvar og adopsjon (kapittel 5) og atferdstiltak 
m.m. (kapittel 6). Når det gjelder ettervern, 
understreker departementet at dette er en viktig 
del av barnevernets ansvar. Departementet mener 
likevel at det er mest hensiktsmessig med en egen 
bestemmelse om ettervern, og ikke et eget kapit-
tel. Siden ettervernstiltak er hjelpetiltak, passer 
dette naturlig inn i kapittelet om hjelpetiltak. 
Departementet har videre merket seg at det har 
kommet innspill til reguleringen av hjemlene som 
gjelder ved fare for menneskehandel. Dette er 
hjemler som sjelden kommer til anvendelse, og 
departementet mener derfor at det ikke er hen-
siktsmessig å fremheve disse bestemmelsene ved 
å ta disse inn i et eget kapittel. Departementet har 
merket seg at det også har kommet enkelte andre 
innspill, men finner etter en samlet vurdering å 
videreføre høringsforslagets kapittelstruktur. Det 
vises for øvrig til nærmere vurderinger i enkelte 
kapitler.

Departementet viderefører også i hovedsak 
den foreslåtte inndelingen mellom forskrift og lov. 
Dette innebærer at enkelte prinsipielle bestem-
melser i forskrift om fosterhjem og forskrift om 
kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjo-
ner, er tatt inn i loven. Departementet fastholder 
videre forslaget om å ta inn i loven bestemmelser 
som fremgår i dagens forskrift om rettigheter og 
bruk av tvang på institusjon. Enkelte høringsin-
stanser mener at lovens kapittel om barnevernsin-
stitusjoner på denne måten blir svært langt. 
Departementet understreker at begrunnelsen for 
å flytte sentrale bestemmelser fra dagens rettig-
hetsforskrift til lov, er å styrke rettssikkerheten. 
Departementet foreslår videre enkelte ytterligere 
presiseringer i lovforslaget for å tydeliggjøre 
regelverket og de menneskerettslige kravene til 
inngrep. Det er derfor en nødvendig konsekvens 
at lovens kapittel om barnevernsinstitusjoner blir 
omfattende. Forslaget har videre fått støtte fra fler-
tallet av høringsinstanser som har uttalt seg om 
dette. Når det gjelder forslaget fra blant annet Oslo 
kommune om å flytte saksbehandlingsregler for 
barneverns- og helsenemnda fra lov til forskrift, er 
dette ikke fulgt opp. Saksbehandlingsreglene for 
nemnda er tilpasset tvistelovens regler, og dette 
bør videreføres i ny barnevernslov. 

Departementet bemerker for øvrig at lovforsla-
get inneholder en rekke grunnleggende bestem-
melser som er inntatt i lovens kapittel 1. Dette 
gjelder blant annet prinsippet om barnets beste, 
retten til medvirkning og forsvarlighetskravet. 

Dette er bestemmelser som kommer til anven-
delse i alle faser i saksbehandlingen, ved vedtak 
om tiltak, ved oppfølging av barn i tiltak og ved til-
syn. Bestemmelsene har dermed betydning for 
tolkningen av bestemmelsene i alle lovens øvrige 
kapitler. Etter departementets oppfatning ville en 
utstrakt gjentakelse av disse grunnleggende 
bestemmelsene gitt en mer omfattende og uover-
siktlig lov. Det vil også skape usikkerhet om tolk-
ningen av bestemmelsene der de ikke tas inn, og 
om det innebærer at disse bestemmelsene ikke 
skal legges til grunn der de ikke er nevnt særskilt. 
Departementet ønsker ikke en lovteknikk der det 
kan reises tvil om betydningen av disse grunnleg-
gende bestemmelsene. 

Departementet har derfor langt på vei lagt opp 
til en rendyrket lovteknikk, blant annet ved at bar-
nets rett til medvirkning, i tillegg til i lovens kapit-
tel 1, kun fremgår av enkelte bestemmelser i 
lovens øvrige kapitler. Barnets rett til å bli hørt i 
saker for barneverns- og helsenemnda er særskilt 
regulert i § 14-13 og retten til medvirkning frem-
går også i reglene om begrunnelsesplikt for ved-
tak i §§ 12-5 og 14-20. Dette er bestemmelser som 
gir særskilte prosessuelle krav. Hensynet til med-
virkning er også videreført i enkelte bestemmel-
ser der dette allerede følger av dagens lov. Etter 
departementets oppfatning bør retten til med-
virkning ikke tas inn i flere av lovens bestemmel-
ser. En motsatt løsning ville gitt risiko for å svekke 
betydningen av den overordnede bestemmelsen. 
Departementet viser for øvrig til at hjemmelen til 
å lage forskrift med utfyllende bestemmelser om 
barnets rett til medvirkning, videreføres i lovfor-
slaget. Etter departementets oppfatning er det 
mer hensiktsmessig at mer utførlige regler om 
barns medvirkning fremgår av forskrift.

Når det gjelder lovhenvisninger, understreker 
departementet at svært mange bestemmelser i 
loven har innbyrdes sammenheng. Det er verken 
mulig eller ønskelig å ha en henvisningsteknikk 
som gjenspeiler denne sammenhengen. Utgangs-
punktet er derfor at henvisninger i lovens bestem-
melser brukes der det rettslige innholdet i 
bestemmelsen delvis bygger på en annen bestem-
melse. 

Loven bruker både begrepet barnevernet og 
begrepet barnevernstjenesten. Barnevernet 
benyttes når både statlig og kommunalt barne-
vern omfattes. Barnevernstjenesten benyttes når 
det eksplisitt menes den kommunale barne-
vernstjenesten.

Lovens begrepsbruk drøftes i de enkelte kapit-
ler.
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7  Formål, virkeområde og grunnleggende bestemmelser

7.1 Barnets beste

7.1.1 Gjeldende rett

7.1.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Grunnloven § 104 annet og tredje ledd lyder slik:

«Ved handlinger og avgjørelser som berører 
barn, skal barnets beste være et grunnleg-
gende hensyn.

Barn har rett til vern om sin personlige inte-
gritet. Statens myndigheter skal legge forhol-
dene til rette for barnets utvikling, herunder 
sikre at barnet får den nødvendige økono-
miske, sosiale og helsemessige trygghet, for-
trinnsvis i egen familie.»

Bestemmelsen kom inn i Grunnloven i 2014, og er 
uformet etter mønster av FNs barnekonvensjon 
artikkel 3 nr. 1 og EUs charter om grunnleggende 
rettigheter artikkel 24. Lønningutvalget fremhe-
vet i forarbeidene til Grunnloven § 104 at menin-
gen var å synliggjøre prinsippet om barnets beste 
på generelt grunnlag uten at rettstilstanden 
endres.1 Om vekten av barnets beste, uttaler Løn-
ningutvalget følgende: 

«Det må i den forbindelse presiseres at den 
vekten som skal legges på barnets interesser, 
vil variere alt etter hvor sterkt berørt barnet er, 
og hvor alvorlig beslutningen er for barnet. I 
saker angående foreldreansvar, bosted og sam-
vær bør barnets interesser veie tungt, slik det 
fremkommer av barnelova § 48. I andre saker, 
hvor barnet er mindre berørt, kan man tenke 
seg at man også legger vekt på andre av sakens 
sentrale faktorer. Prinsippet om barnets beste 
vil således bære i seg en forholdsmessighets-
vurdering, der barnets interesser veier tyngre 
desto mer alvorlig beslutningen er for barnet. 
En formulering om barnets beste bør derfor få 
frem at prinsippet er av stor betydning, men 
likevel ikke alltid det avgjørende hensyn.»2 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sluttet seg til 
dette i komitébehandlingen og uttalte:

«Vekten barns beste skal gis, må sees ut fra 
hvor sterkt berørt barnet er og hvor alvorlig 
beslutningen er for barnet.»3

Grunnloven § 104 tredje ledd er et utslag av retten 
til familieliv, og innebærer at barn i utgangspunk-
tet har rett til å få omsorg og vokse opp i sin fami-
lie. Samtidig uttalte flertallet i kontroll- og konsti-
tusjonskomiteen at «fortrinnsvis i egen familie» 
ikke skal leses som at foreldrenes rett går foran 
barnets beste.4 

Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 lyder slik:

«Ved alle handlinger som berører barn, enten 
de foretas av offentlige eller private velferdsor-
ganisasjoner, domstoler, administrative 
myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn.»

Også enkelte andre bestemmelser i barnekonven-
sjonen omhandler barnets beste. Artikkel 9 nr. 1 
gir adgang til, på visse vilkår, å skille barn fra for-
eldre mot deres vilje hvis det er nødvendig av hen-
syn til barnets beste, for eksempel ved foreldres 
mishandling eller vanskjøtsel av barnet. Etter 
artikkel 9 nr. 3 skal statene respektere den rett et 
barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har 
til å opprettholde personlig forbindelse og direkte 
kontakt med begge foreldrene regelmessig, med 
mindre dette er i strid med barnets beste. Barnets 
beste er også omtalt i artikkel 18 om foreldres 
ansvar for oppdragelse og utvikling og artikkel 20 
om barn som er fratatt sitt familiemiljø. Barnets 
beste skal være det «det overordnede hensynet» i 
avgjørelser om adopsjon, etter artikkel 21. 

At barnets beste etter barnekonvensjonen 
artikkel 3 nr. 1 er et grunnleggende hensyn («a 
primary consideration») kan etter ordlyden tilsi at 
hensynet skal tillegges særlig vekt, men at det 

1 Dokument 16 (2011 – 2012) s. 192.
2 Dokument 16 (2011–2012) s. 192.

3 Innst. 186 S (2013–2014) s. 30.
4 Dokument 16 (2011–2012), s. 194 og Innst. 186 S (2013–

2014) s. 31.
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ikke alltid vil være det eneste eller avgjørende 
hensynet. Uttrykket «alle handlinger som berører 
barn» innebærer at bestemmelsen er vidtgående 
og omfatter beslutninger, faktiske handlinger og 
ulike tiltak og prosesser som direkte eller indi-
rekte berører barn. Hensynet til barnets beste vil 
dermed være retningsgivende for all norsk lovgiv-
ning, forvaltningspraksis og enkeltvedtak som 
omhandler barn. 

FNs barnekomité har utgitt en generell kom-
mentar om innholdet i prinsippet om barnets 
beste i barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1.5 Bar-
nekomiteens generelle kommentarer er ikke 
rettslig bindende, men har av Høyesterett i blant 
annet HR-2020-66S avsnitt 80, blitt tillagt vekt ved 
tolkningen og anvendelsen av barnekonvensjo-
nens bestemmelser. 

Barnekomitéen uttaler i den generelle kom-
mentaren om barnets beste at «ved avveiningen 
mot andre interesser skal hensynet til barnets beste 
ha stor vekt – det er ikke bare ett av flere momenter 
i en helhetsvurdering: Barnets interesser skal danne 
utgangspunktet, løftes spesielt frem og stå i forgrun-
nen».6 I Høyesterettsavgjørelsen Rt-2015-1388P 
avsnitt 84 uttales:

«Ordlyden i artikkel 3 nr. 1 viser at hensynet til 
barnet skal være et grunnleggende hensyn, 
men det er ikke det eneste og heller ikke alltid 
det avgjørende hensynet, jf. Rt-2009-1261 
avsnitt 31 og Rt-2010-1313 avsnitt 13. Som det 
fremgår av redegjørelsen i Rt-2009-1261 avsnitt 
32, ble formuleringen valgt nettopp fordi det 
også skulle være rom for andre tungtveiende 
interesser.» 

Hva som er til barnets beste må vurderes konkret 
for det enkelte barn ut fra forholdene i den 
enkelte sak. Barnekomiteen har utarbeidet en 
liste med momenter i barnets beste-vurdering 
som kan være relevante å ta i betraktning, avhen-
gig av den konkrete saken. Listen omfatter 
momentene; barnets synspunkter, barnets identi-
tet, bevaring av familiemiljøet og opprettholdelse 
av relasjoner, omsorg, beskyttelse og sikkerhet 
for barnet, barnets sårbarhetssituasjon og barns 
rett til helse og skolegang.7 Ulike momenter i bar-
nets beste-vurderingen kan trekke i forskjellige 

retninger, for eksempel barnets behov for beskyt-
telse mot vold som utøves av nære omsorgsperso-
ner og barnets behov for å bevare familiemiljøet 
og relasjoner. I slike situasjoner må de ulike 
momentene i barnets-beste vurderingen vektes 
mot hverandre for å finne frem til en løsning som 
er til det beste for barnet.8 

Hvis barnets beste er i konflikt med andre per-
soners rettigheter, for eksempel foreldre, uttaler 
Barnekomiteen at det må foretas en nøye balanse-
ring av interessene for å komme frem til et pas-
sende kompromiss, dersom det er mulig.9 Barne-
komiteen fremhever at for å avgjøre hva som er til 
barnets beste må ulike momenter vurderes mot 
hverandre, dernest må barnets beste avveies mot 
eventuelle motstridende hensyn.

Tvangstiltak etter barnevernsloven er et inn-
grep i familielivet etter den europeiske menneske-
rettskonvensjon (EMK) artikkel 8. For at et inn-
grep skal være lovlig, må det være hjemlet i lov og 
forfølge et legitimt formål, for eksempel for å 
beskytte barnets helse eller moral, eller for å 
beskytte barnets rettigheter og friheter. Videre 
må inngrepet være nødvendig i et demokratisk 
samfunn, det vil si rimelig og forholdsmessig, jf. 
artikkel 8 nr. 2. EMK inneholder ikke en egen 
bestemmelse som svarer til Grunnloven § 104 
eller barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 om hen-
synet til barnets beste. Den europeiske mennes-
kerettsdomstol (EMD) legger likevel til grunn at 
barnets beste er et overordnet og grunnleggende 
hensyn i saker etter EMK artikkel 8 om retten til 
familieliv. I EMDs storkammerdom Strand Lobben 
m.fl. mot Norge (2019) er det uttalt følgende i 
avsnitt 204 om betydningen av barnets beste i vur-
deringen av om barnevernstiltaket som griper inn 
i familielivet er nødvendig og forholdsmessig: 

«In so far as the family life of a child is concer-
ned, the Court reiterates that there is a broad 
consensus, including in international law, in 
support of the idea that in all decisions concer-
ning children, their best interests are of 
paramount importance (…). Indeed, the Court 
has emphasised that in cases involving the care 
of children and contact restrictions, the child’s 
interests must come before all other considera-
tions».

I samme dom avsnitt 206 og 207 uttaler EMD at 
det i utgangspunktet er til barnets beste å opprett-
holde bånd til egen familie, samtidig som det er til 

5 FNs barnekomités generelle kommentar nr. 14 (2013) Bar-
nets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunn-
leggende hensyn.

6 Barnekomiteen omtaler dette nærmere i generell kommen-
tar nr. 14 (2013) avsnitt 36-40.

7 Se generelle kommentar nr. 14 (2013) avsnitt 48-79.

8 Se omtale i generelle kommentar nr. 14 (2013) avsnitt 81.
9 Generell kommentar nr. 14 (2013) avsnitt 39.
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barnets beste at barnets helse og utvikling blir iva-
retatt. Der barnets og foreldrenes interesser er i 
konflikt, fremhever EMD i avsnitt 206 at myndig-
hetene må foreta en rimelig avveining – «strike a 
fair balance» – mellom disse interessene. EMD 
fremhever videre i samme avsnitt at det skal leg-
ges «særlig vekt» på hensynet til barnets beste, og 
at foreldrenes interesser kan måtte vike («parti-
cular importance should be attached to the best 
interests of the child which, depending on their 
nature and seriousness, may override those of the 
parents»). EMD uttaler også i avsnitt 207 at for-
eldre ikke kan kreve tiltak som kan skade barnets 
helse og utvikling («a parent cannot be entitled 
under Article 8 to have such measures taken as 
would harm the child’s health and development»).

EMD viser også til at prinsippet om barnets 
beste innebærer at praktiske og effektive proses-
suelle garantier må være på plass for å sikre og 
gjennomføre det beste for barnet.10

7.1.1.2 Barnevernloven

Etter barnevernloven § 4-1 skal det ved «anven-
delse av bestemmelsene i dette kapitlet legges 
avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for 
barnet». Bestemmelsen fremgår av kapittel 4 om 
«Særlige tiltak», som blant annet inneholder alle 
hjemlene for barnevernstiltak. I forarbeidene til 
barnevernloven er det presisert at prinsippet om 
barnets beste er en «rettesnor for vurdering av til-
tak etter kapittel 4», at «målet er å finne tiltak som 
er til barnets beste» og at det i lovteksten derfor er 
presisert at det skal legges «avgjørende vekt» på 
dette, se Ot.prp. nr. 44 (1991–92), kapittel 4.1.

Selv om regelen direkte gjelder ved anven-
delse av bestemmelsene i kapittel 4, har prinsippet 
også fått betydning ved avgjørelse av andre spørs-
mål etter loven. I Rt. 2004 side 1300 punkt 20 utta-
ler Høyesterett at «det prinsipp som § 4-1 gir 
uttrykk for, må også kunne vektlegges når domsto-
lene skal ta stilling til slike spørsmål av prosessuell 
karakter som er blitt reist i en foreliggende sak.» 
Saken gjaldt spørsmål om partsstilling ved avgjø-
relse av samværsrett til et barn under omsorg.

Departementet uttalte i Prop. 106 L (2012–
2013) blant annet at «prinsippet om barnets beste 
er det grunnleggende prinsippet i alt barnevernfag-
lig arbeid», og at dette «innebærer at barnevernet 
skal foreta en helhetlig og skjønnsmessig vurde-
ring av hva som vil være til barnets beste i det 

enkelte og konkrete tilfellet», se kapittel 11.2, s. 82–
83. Departementet uttalte at det «overordnede prin-
sippet om barnets beste fortsatt skal være grunnre-
gelen for barnevernet» og at dette prinsippet skal 
baseres på følgende faglige prinsipper: tilknyt-
nings- og relasjonskvalitet, biologiske bånd, mil-
deste effektive inngrep og barnets medvirkning.

Etter barnevernloven § 4-1 annet punktum 
skal det ved vurdering av barnets beste «legges 
vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og 
kontinuitet i omsorgen». Departementet uttaler 
følgende om dette momentet i Ot.prp. nr. 44 
(1991–92) kapittel 4.1, s. 29: 

«Barns behov for stabil og god voksenkontakt 
er ett av flere momenter som må inngå i en vur-
dering av hva som er til barnets beste. Denne 
vurderingen kommer særlig inn i forbindelse 
med saker som gjelder flytting av barn, eller 
hvor det er truffet vedtak om å overta ansvaret 
for barnet. Departementet mener at dette er et 
moment av særlig betydning, og at det fortje-
ner en plass i lovteksten.»

I Innst. O.nr. 80 (1991–92) punkt 3.4. uttaler for-
bruker- og administrasjonskomiteen til dette 
punktet:

«Komiteen ser positivt på lovfesting av prinsip-
pet om at det skal legges vekt på å gi barnet sta-
bil og god voksenkontakt og kontinuitet i 
omsorgen. Komiteen forstår med dette at man 
understreker betydningen av kontakt med de 
biologiske foreldre, også når barnet er i 
omsorg utenfor familien.»

Etter barnevernloven § 6-3 a og § 7-19 tredje ledd 
skal det fremgå av vedtak fattet i medhold av 
loven hva som var barnets synspunkt, hvilken 
vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets 
beste er vurdert. 

Enkelte andre bestemmelser i barnevernloven 
omtaler også hensynet til barnets beste. I barne-
vernloven § 4-20 tredje ledd bokstav b, som fast-
setter vilkår for når fylkesnemnda kan gi sam-
tykke til adopsjon i foreldrenes sted, følger det 
direkte av bestemmelsen at samtykke kan gis der-
som «adopsjon vil være til barnets beste». 

7.1.1.3 Nyere avgjørelser fra Høyesterett om 
betydningen av barnets beste 

Høyesterett avgjorde tre barnevernssaker i 
storkammer i mars 2020, HR-2020-661-S, HR-2020-
662-S og HR-2020-663-S. Avgjørelsene gjaldt ulike 

10 Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019) avsnitt 207, jf. FNs 
barnekomités generelle kommentar nr. 14 (2013) avsnitt 85 
og 87.
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spørsmål knyttet til norsk barnevernslovgivning 
og forholdet til EMK artikkel 8 om retten til fami-
lieliv. Høyesterett har, innenfor de spørsmål som 
ble vurdert i storkammeravgjørelsene, konstatert 
at det ikke er motstrid mellom norsk rett og EMK 
artikkel 8, men at det er behov for en justering av 
praksis blant annet om beslutningsgrunnlag, 
avveining og begrunnelse. Høyesterett har flere 
uttalelser om betydningen av barnets beste og at 
det i tvangssaker må foretas en rimelig avveining 
mellom barn og foreldres interesser der disse 
kommer i konflikt med hverandre, jf. også EMK 
artikkel 8 nr. 2. Høyesterett baserer seg i stor 
grad på EMDs uttalelser i dommen Strand Lobben 
m.fl. mot Norge (2019), som omtalt i kapittel 
7.1.1.1 ovenfor. Høyesterett har også etter avgjø-
relsene i storkammer behandlet flere barneverns-
saker, se en oversikt i kapittel 7.3.4. 

I HR 2020-661-S uttaler Høyesterett følgende i 
avsnitt 77 og 78, under henvisning til Strand Lob-
ben-dommen:

«I avsnitt 204 fastslår EMD videre at det er 
bred enighet, også i folkeretten, om at barnets 
beste er av overordnet betydning («of paramo-
unt importance») i alle avgjørelser som gjelder 
barn. Samtidig følger det av avsnitt 205 at hen-
synet til familiens enhet og familiegjenforening 
i tilfelle av adskillelse er en del av retten til fami-
lieliv («family unity and .. family reunification in 
the event of separation are inherent considera-
tions in the right to respect for family life»).

Disse to avsnittene gir anvisning på at både 
hensynet til barnets beste og til gjenforening 
av familien skal inngå i den balanserte avvei-
ningen som skal foretas etter artikkel 8 nr. 2.» 

Videre uttaler Høyesterett følgende i HR-2020-661-
S avsnitt 95:

«Som det fremgår av de to siterte avsnittene i 
Strand Lobben-dommen [avsnitt 206 og 207], 
skal det særlig legges vekt på barnets beste, 
som ifølge avsnitt 204 er av overordnet betyd-
ning. Generelt vil dette hensynet ifølge 
avsnitt 207 på den ene side tilsi at familiebån-
dene opprettholdes, med mindre foreldrene er 
særlig uegnet («particularly unfit»). Brudd på 
familiebånd kan bare skje helt unntaksvis 
(«very exceptional circumstances»). På den 
annen side kan foreldre ikke kreve tiltak som 
vil skade barnets helse eller utvikling («harm 
the child's health and development»). Disse to 
hovedelementene inngår i hensynet til barnets 
beste. Statene plikter dessuten å sørge for pro-

sessuelle garantier som på praktisk og effektivt 
vis beskytter barnets interesser.»

Dette sitatet er gjengitt også i Høyesteretts senere 
avgjørelser av september 2020 om oppheving av 
vedtak om omsorgsovertakelse, HR-2020-1788-A 
avsnitt 68 og HR-2020-1789-A avsnitt 55. I HR 
2020-662-S avsnitt 53 viser Høyesterett til EMDs 
Strand Lobben-dom og følgende fremholdes om 
avveiningen av barn og foreldres motstridende 
interesser:

«Der barnets og foreldrenes interesser er i 
konflikt, fremhever EMD i avsnitt 206 at myn-
dighetene må finne en rimelig balanse – «strike 
a fair balance» – mellom disse interessene. 
Men domstolen understreker at det skal legges 
særlig vekt på hensynet til barnets beste, og at 
foreldrenes interesser kan måtte vike – «parti-
cular importance should be attached to the 
best interests of the child which, depending on 
their nature and seriousness, may override 
those of the parents». Interessene må altså 
balanseres mot hverandre, men hensynet til 
barnets beste skal tillegges særlig vekt.» 

Også i HR 2020-663-S avsnitt 91 og 92 uttaler Høy-
esterett: 

«det skal særlig legges vekt på barnets beste, 
som er av overordnet betydning både etter bar-
nevernloven § 4-1 og etter EMK artikkel 8 jf. 
avsnitt 95 med videre henvisning til Strand 
Lobben-dommen avsnitt 204. Når det ellers 
gjelder den avveiningen som etter nødvendig-
hetsvilkåret i EMK artikkel 8 nr. 2 og norsk rett 
skal foretas mellom barnet og foreldrenes 
interesser ved omsorgsovertakelse, nøyer jeg 
meg med å vise til redegjørelsen i HR-2020-661-
S».

Høyesterett viser i HR-2020-661-S til at i norske 
avgjørelser ligger hensynet til familiebånd «en del 
ganger» mer som en underforstått og delvis ikke 
uttalt forutsetning, mens hensynet til barnets 
beste trer tydeligst frem. Høyesterett understre-
ker derfor i avsnitt 86 betydningen av at: 

«også slike underliggende forutsetninger om 
hensyn til familiebånd – både for foreldre og 
barnet – er godt synlig i begrunnelsen fra bar-
nevernet, fylkesnemndene og domstolene. I 
den enkelte sak må det komme tydelig frem at 
disse hensynene er vurdert, og hvilken vekt de 
er tillagt ved avveiningen mot forhold på bar-
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nets hånd(…) Saksbehandlingen må vise at det 
er foretatt en reell avveining («a genuine balan-
cing exercise») mellom hensynet til barnet og 
dets biologiske familie.»

7.1.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette 

7.1.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget 

Barnevernslovutvalget foreslo å presisere og tyde-
liggjøre barnets beste som et overordnet rettslig 
prinsipp ved å lovfeste at barnets beste skal være 
«det avgjørende hensyn» ved handlinger og avgjø-
relser som berører et barn etter loven. Utvalget 
mente at dette ikke innebærer en endring av gjel-
dende rett, selv om det i barnevernloven kun står at 
«det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak 
som er til beste for barnet». Utvalget foreslo videre 
å innta en liste over momenter som er relevante i 
barnets beste-vurderingen. Momentlisten baserte 
seg på FNs barnekomités generelle kommentar. 

I høringen av utvalgets utredning var det bred 
støtte for at hensynet til barnets beste lovfestes 
som det overordnede rettslige prinsipp i 
barnevernsloven. Flertallet av høringsinstansene 
støttet også utvalgets forslag om å innta en 
momentliste. Noen instanser var imidlertid skep-
tiske til en lovfesting, og viste blant annet til at en 
momentliste kan ha som utilsiktet følge at barne-
vernstjenesten utelukkende vurderer de momen-
ter som fremgår av loven og overser andre viktige 
momenter i saken.

7.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsnotatet en 
bestemmelse som skilte seg noe fra utvalgets for-
slag, men som ivaretok utvalgets intensjon om å 
tydeliggjøre prinsippet om barnets beste i 
barnevernsloven. Departementet foreslo å lov-
feste at barnets beste er «et grunnleggende hen-
syn» i alle handlinger og avgjørelser som berører 
et barn etter loven. Departementet viste til at 
dette synliggjør at hensynet til barnets beste er 
sentralt ikke bare ved avgjørelser om tiltak, slik 
det fremgår av barnevernloven i dag, men ved alle 
handlinger og avgjørelser etter loven. Departe-
mentet redegjorde for hvordan barnets beste skal 
forstås med henvisning til FNs barnekomites 
generelle kommentarer. At barnets beste er et 
«grunnleggende hensyn» innebærer at barnets 
beste er et særlig viktig og overordnet hensyn 
som ikke skal vurderes på lik linje med alle andre 
relevante hensyn i en sak.

I tillegg foreslo departementet å lovfeste at 
barnets beste skal være «avgjørende» både når 
det vurderes om barnevernstiltak skal iverksettes 
og hvilke tiltak som skal velges. Dette var ment 
som en videreføring av innholdet i § 4-1 i barne-
vernloven. Departementet fremhevet blant annet 
at for å iverksette et tiltak etter loven må vilkårene 
som fremgår av de ulike tiltaksbestemmelsene 
være oppfylt. I tillegg må tiltaket etter en samlet 
vurdering anses for å være til barnets beste. Bar-
nets beste skal også være avgjørende for valg av 
konkret tiltak, for eksempel hvilken type hjelpetil-
tak som skal iverksettes. 

Departementet understreket at det skal fore-
tas en avveining av hensyn til barn opp mot hen-
syn til foreldre når det tas avgjørelser om tiltak. 
Det ble blant annet vist til at i alvorlige saker kan 
det etter en konkret vurdering være nødvendig og 
forholdsmessig å gjøre inngrep i familielivet for å 
beskytte barnet. Videre ble det uttalt at barnets 
behov for beskyttelse i slike alvorlige saker må gå 
foran foreldres rett til familieliv, er i samsvar med 
EMK artikkel 8.

Departementet foreslo å presisere i loven at 
hva som er til barnets beste må avgjøres etter en 
konkret vurdering av det enkelte barns behov. 
Departementet foreslo ikke å følge opp utvalgets 
forslag til en momentliste i loven. Departementet 
redegjorde for de viktigste momentene i barnets 
beste-vurderingen i høringsnotatet og uttalte at en 
konkretisering av det nærmere innholdet bør 
tydeliggjøres i retningslinjer og faglige anbefalin-
ger.

7.1.3 Høringsinstansenes syn 

Over 50 høringsinstanser har uttalt seg om depar-
tementets forslag til regulering av barnets beste. 
De fleste av instansene er positive til at hensynet 
til barnets beste styrkes ytterligere i ny barne-
vernslov, og ca. 30 av instansene gir direkte støtte 
til lovforslaget. Litt over 15 høringsinstanser gir 
delvis støtte til forslaget. Høringsinstansene som 
uttrykkelig støtter forslaget er blant annet, fylkes-
nemndene, Statens helsetilsyn, Statsforvalteren i 
Rogaland, Kristiansand tingrett, Norges institusjon 
for menneskerettigheter (NIM), Barneombudet, 
Fellesorganisasjonen (FO), KS, NOBO, Norges 
Røde Kors, Norsk Innvandrerforum, Redd Barna og 
Stine Sofies Stiftelse. Flertallet av kommunene som 
har gitt høringsuttalelse er også positive til forsla-
get, blant annet Bergen, Bærum, Drammen, Fær-
der, Horten, Sandes, Time, Trondheim og Tromsø. 
NIM uttaler: 
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«Det er positivt at hensynet til barnets beste er 
løftet inn i det innledende kapittelet i forslaget 
til ny barnevernslov. Dette tydeliggjør på en 
god måte kravene i barnekonvensjonen artik-
kel 3 og Grunnloven § 104 ved at det slås fast at 
barnets beste skal være et grunnleggende hen-
syn i alle barnevernstjenestens vurderinger og 
handlinger. Det er også positivt at departemen-
tet på en god og grundig måte har redegjort for 
hva som ligger i hensynet til barnets beste, her-
under også synliggjort FNs barnekomités 
generelle kommentar om barnets beste.»

Det er få instanser som har uttalt seg om departe-
mentets forslag om å videreføre at det skal legges 
avgjørende vekt på hensynet til barnets beste 
både når det vurderes om barnevernstiltak skal 
iverksettes og hvilke tiltak som skal velges. De få 
som uttaler seg har imidlertid sprikende syn. Jus-
tis- og beredskapsdepartementet fremhever i hørin-
gen at departementet må klargjøre hva som ligger 
i at barnets beste skal være avgjørende og at det 
«må komme tydeligere fram at det også må foretas 
en konkret avveining mellom hensynet til barnets 
beste og barnets og foreldrenes rett til familieliv i 
den enkelte sak.». 

Enkelte instanser mener forslaget ikke går 
langt nok eller er blitt mer utydelig enn i gjel-
dende lov. OMEP Norge – Verdens organisasjonen 
for små barns oppvekst og danning og Stavanger 
kommune foreslår å beholde utvalgets forslag. 
Oslo Met mener bestemmelsen «kunne bidra til å 
tilsløre at lovens vilkår alltid må være oppfylt for 
at tiltaket skal kunne iverksettes, og at vurderin-
gen av barnets beste skal inngå som en helhets-
vurdering etter at det først er vurdert om vilkårene 
er oppfylt.» 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-
dir) og flere av regionene i Barne-, ungdoms og 
familieetaten (Bufetat) støtter en ny overordnet 
bestemmelse om barnets beste, men mener for-
slaget om å videreføre at det skal legges avgjø-
rende vekt på hensynet til barnets beste i valg av 
tiltak, kan skape urealistiske forventninger som 
det er vanskelig for både kommunalt og statlig 
barnevern å følge opp. 

Stine Sofies Stiftelse stiller seg bak departe-
mentets forslag og uttrykker blant annet:

«bekymring for rettsutviklingen som har fun-
net sted i EMD og tendens til styrking av retten 
til familieliv og at det biologiske prinsipp på 
bekostning av voldsutsatte barns behov for 
omsorg og beskyttelse. Stine Sofies Stiftelse 
uttaler: Vi mener derfor det må legges avgjø-

rende vekt på hensynet til barnets beste i bar-
nevernssaker som omhandler vold og seksu-
elle overgrep mot barn. Dette bør fremgå 
eksplisitt av lovens ordlyd.» 

Om lag 40 instanser har uttalt seg om departe-
mentets forslag om å lovfeste at hva som er til bar-
nets beste, må avgjøres etter en konkret vurde-
ring av det enkelte barns behov, men uten å lov-
feste en momentliste. Høringsinstansene er delt i 
synet, men en overvekt av instansene støtter 
departementets vurderinger og forslag, herunder 
Bufetat region øst, Statens helsetilsyn, Statsforvalte-
ren i Rogaland, Universitetet i Agder, VID vitenska-
pelige høgskole, Bergen tingrett, flere kommuner, 
den norske dommerforening, FO, KS, Norges Røde 
Kors, NOBO, Norsk Psykologforening og Stine 
Sofies Stiftelse. Flere instanser viser blant annet til 
at barnets beste må baseres på en bred helhetlig 
vurdering av det enkelte barns situasjon og behov 
og i mange ulike sammenhenger som gjør at en 
liste blir mindre treffende. Bergen tingrett uttryk-
ker også bekymring for at en liste kan medføre at 
det «kan bli et uheldig fokus på hvilke momenter 
som skal ha forrang i forhold til andre momenter.»
Flere instanser viser også til at innholdet i barnets 
beste kan endres over tid gjennom blant annet 
norsk og internasjonal rettspraksis. 

Blant instansene som er mot departementets 
forslag om ikke å innta en momentliste er Barne-
ombudet, Statsforvalteren i Vestlandet, Statsforval-
teren i Oslo og Viken, NTNU, Oslo Met, Universite-
tet i Bergen (UiB) – Sentre for research on discre-
tion and paternalism, Den Norske Advokatforening, 
Norsk Innvandrerforum, Organisasjonen for barne-
vernsforeldre, Redd Barna og UNICEF Norge. 
Flere av instansene er bekymret for at vurderin-
gen blir vilkårlig og at lovfesting av momenter kan 
være et tiltak for å sikre forsvarlig vurdering av 
barnets beste. Enkelte instanser som Advokatfore-
ningen og UiB viser til at en lovfesting vil gi veiled-
ning. Advokatforeningen mener det også kan ha 
stor psykologisk og symbolsk verdi. Redd Barna
fremhever blant annet at en momentliste i loven 
vil bidra til at loven blir mer tilgjengelig og forståe-
lig for barn og ungdommen og at retningslinjer og 
faglige anbefalinger er lite tilgjengelige for andre 
enn fagfolk. 

Flere instanser mener det burde fremgå av 
loven at barnevernet alltid skal ta utgangspunkt i 
barnets beskrivelse av egen situasjon, egen identi-
tet og ønsker for fremtiden ved vurdering av bar-
nets beste. Dette er Oslo kommune, Stavanger 
kommune og Forandringsfabrikken. 
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Noen av instansene har merknader til spørs-
målet om å lovfeste en momentliste, men det er 
uklart om de støtter departementets forslag. Fyl-
kesnemndene uttaler at de slutter seg til departe-
mentets lovforslag, og at sentrale momenter i bar-
nets beste-vurderingen tydeliggjøres gjennom 
lovens forarbeider. Samtidig viser de til at pedago-
giske hensyn kan tale for at sentrale momenter i 
barnets beste-vurderingen fremkommer av lov-
teksten, men fylkesnemndene ser utfordringene 
ved en slik lovgivningsteknikk. Oslo kommune
mener også det burde inntas i loven at tiltak i bar-
nevernssaker ikke må skade barnets helse og 
utvikling, jf. praksis fra EMD.

7.1.4 Departementets vurderinger og 
forslag

7.1.4.1 Innledning

Departementet foreslår å videreføre forslaget i 
høringsnotatet om å lovfeste en ny overordnet 
bestemmelse om barnets beste i lovens kapittel 1. 
Selv om hensynet til barnets beste som grunnleg-
gende hensyn også fremgår av norsk lov gjennom 
FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1, som er 
inkorporert ved menneskerettsloven, og av 
Grunnloven § 104 annet ledd, foreslår departe-
mentet at det inntas i barnevernsloven. Dette skal 
understreke at hensynet til barnets beste er 
grunnleggende for alt arbeid som barnevernet 
utfører. Den overordnede bestemmelsen om bar-
nets beste er retningsgivende for anvendelsen av 
øvrige bestemmelser i loven. I samme bestem-
melse foreslår departementet å opprettholde en 
særregulering av hensynet til barnets beste som 
gjelder ved avgjørelser om tiltak. Departementet 
viser til at flertallet av høringsinstansene i hoved-
sak har vært positive til departementets forslag til 
regulering av barnets beste. Departementet fore-
slår likevel noen endringer i ordlyden, og gir ytter-
ligere presiseringer av bestemmelsens innhold i 
proposisjonen.

7.1.4.2 Barnets beste som et grunnleggende 
hensyn ved alle handlinger og avgjørelser

Barnevernets formål er å sikre at barn og unge 
som lever under forhold som kan skade deres 
helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og 
beskyttelse til rett tid. Barnets beste er dermed 
lovens mest sentrale hensyn. Departementet 
mener derfor det er viktig å fremheve barnets 
beste i lovens innledende kapittel og tydeliggjøre 
at barnets beste er rettesnoren for alt arbeidet 

barnevernet utfører. Forslaget har fått støtte i 
høringen. Departementet foreslår å opprettholde 
forslaget fra høringsnotatet og lovfeste at ved 
handlinger og avgjørelser som gjelder barn etter 
barnevernsloven skal hensynet til barnets beste 
være et grunnleggende hensyn. 

Ordlyden er noe justert slik at den er identisk 
med Grunnloven § 104 annet ledd og barnekon-
vensjonen artikkel 3 nr. 1. Bestemmelsen presise-
rer det som allerede følger av Grunnloven og bar-
nekonvensjonen.

At barnets beste er et «grunnleggende hen-
syn» innebærer at hensynet til barnets beste skal 
ha stor vekt og ikke skal vurderes på lik linje med 
alle andre relevante hensyn. Hvilken vekt barnets 
beste skal gis når det står i konflikt med andre 
hensyn, må vurderes ut fra hvor sterkt berørt bar-
net er og hvor alvorlig beslutningen er for barnet. 
Dette er også påpekt i forarbeidene til Grunnlo-
ven, se nærmere omtale under gjeldende rett.11 I 
barnevernssaker, når handlinger og avgjørelser 
direkte gjelder barn, skal barnets interesser veie 
særlig tungt.

Forslaget skal understreke at hensynet til bar-
nets beste ikke bare har betydning i avgjørelser 
om tiltak, men i alt av barnevernets arbeid. Det 
innebærer at hensynet til barnets beste skal være 
et grunnleggende hensyn blant annet ved gjen-
nomføring av undersøkelser og samvær, utarbei-
delse av planer og annen oppfølging av barn og 
foreldre etter loven. Hensynet til barnets beste 
skal også være grunnleggende for overordnede 
prioriteringer og organisatoriske avgjørelser i bar-
nevernet. 

Bestemmelsen vil også stille krav til saksbe-
handlingen. I handlinger og avgjørelser som berø-
rer barn skal det foretas en forsvarlig vurdering av 
mulige positive og negative konsekvenser for bar-
net. Videre må det foreligge visse prosessuelle 
garantier for å sikre at hensynet til barnets beste 
ivaretas på en god måte. For eksempel må under-
søkelsessaker og akuttvedtak gjennomføres så 
skånsomt som mulig og det skal tas hensyn til 
belastningen handlingen eller avgjørelsen kan 
medføre for barnet. Videre skal barnevernet bidra 
til at barn får utøvd sine rettigheter, både ved at 
prosessene er tilrettelagt for barn og at barn gis 
tilstrekkelig informasjon til å utøve sine rettighe-
ter, dersom de ønsker det. Der det ikke foreligger 
prosessregler som er særlig tilpasset barn, skal 
prosessreglene tolkes i lys av hensynet til barnets 
beste. Departementet understreker samtidig at 

11 Dok. 16 (2011–2012) s. 192. og Innst. 186 S (2013–2014) s. 
30.
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kravene som stilles til barnets beste-vurderingen 
og prosessuelle garantier må tilpasses ut fra hvor 
stor innvirkning beslutningen har på barnet. 
Bestemmelsen gjelder for alle myndigheter som 
har oppgaver etter loven og private som utfører 
oppgaver på vegne av det offentlige.

7.1.4.3 Hensynet til barnets beste i avgjørelser om 
tiltak

Departementet opprettholder forslaget om en 
særregulering av hensynet til barnets beste for 
avgjørelser om barnevernstiltak. Departementet 
foreslår at også dette reguleres i den innledende 
bestemmelsen om barnets beste i lovens kapittel 1 
fordi hjemlene for barnevernstiltak vil følge av 
ulike kapitler i ny lov. 

Enkelte høringsinstanser, som Oslo Met og Jus-
tis- og beredskapsdepartementet, har påpekt at det 
er uklart hva som ligger i at barnets beste skal 
være «avgjørende». Departementet er enig i at 
ordlyden «avgjørende» og også «avgjørende vekt» 
slik det fremgår av gjeldende lov, ikke har et enty-
dig innhold. Høringsinstansene viser blant annet 
til at det ikke fremkommer av ordlyden at det er et 
vilkår at tiltaket samlet sett er til barnets beste og 
at det skal foretas en avveining mellom barn og 
foreldres motstridende interesser når det vurde-
res om tvangstiltak er nødvendig. 

Departementet mener det med fordel kan 
tydeliggjøres i ny barnevernslov at barnets beste 
ikke bare er et sentralt hensyn, men også et selv-
stendig vilkår for å vedta et barnevernstiltak. 
Departementet foreslår derfor å lovfeste at «bar-
nevernets tiltak skal være til barnets beste». 
Departementet understreker at for å vedta et bar-
nevernstiltak må vilkårene som fremgår av de 
ulike tiltaksbestemmelsene være oppfylt. I tillegg 
stilles det gjennom dette forslaget et tydelig vilkår 
om at tiltaket etter en samlet vurdering må være 
til barnets beste. Forslaget innebærer en viderefø-
ring og tydeliggjøring av gjeldende rett.

Hva som er til barnets beste må baseres på en 
bred helhetsvurdering av forholdene i den enkelte 
sak, dette omtales i kapittel 7.1.4.4 nedenfor. 
Bestemmelsen innebærer at det å iverksette tilta-
ket må være bedre for barnet enn alternativet om 
ikke å iverksette tiltaket. Videre innebærer 
bestemmelsen at barnevernstiltak bare kan ved-
tas for å ivareta barnets interesser, ikke for å iva-
reta andre interesser, for eksempel av hensyn til 
samfunnsvern. Dette er innfortolket i gjeldende 
barnevernlov § 4-1 og foreslås videreført i ny lov. 

Departementet viser til at i de fleste barne-
vernssaker vil barn og foreldre ha sammenfal-

lende interesser og at hensynet til barnet dermed 
ikke står i motsetning til hensynet til foreldrene. I 
tvangssaker, blant annet saker om omsorgs-
overtakelse, samvær, tilbakeføring, fratakelse av 
foreldreansvar og adopsjon, kan derimot barn og 
foreldre ha motstridende interesser. 

Tvangsvedtak etter barnevernsloven er et inn-
grep i både barn og foreldres familieliv etter blant 
annet Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Dette 
innebærer at tiltaket må være nødvendig, her-
under forholdsmessig, overfor både barn og for-
eldre ut fra en konkret vurdering i den enkelte 
sak.12 Det følger derfor av gjeldende rett at det 
skal foretas en avveining mellom barn og forel-
dres motstridende interesser for å avgjøre om 
tvangstiltak er nødvendig og forholdsmessig. Ord-
lyden «avgjørende vekt» kan imidlertid oppfattes 
som at det ikke skal foretas en slik avveining. Jus-
tis- og beredskapsdepartementet har fremhevet i 
høringen at det bør tydeliggjøres at det skal fore-
tas en konkret avveining mellom de motstridende 
interesser. Departementet ser behov for å klar-
gjøre rettstilstanden på dette området. 

For å vedta et tvangstiltak etter barneverns-
loven må vilkårene for det aktuelle tiltaket være 
oppfylt og tiltaket må være nødvendig for å ivareta 
barnets beste. Tiltaket må være forholdsmessig 
overfor både barnet og foreldrene. Utgangspunk-
tet er at det er best for barn å vokse opp i egen 
familie, og barnevernet skal fortrinnsvis gi hjelp i 
hjemmet, jf. også lovutkastet § 1-5. Det skal ikke 
treffes mer inngripende tiltak enn det som er nød-
vendig for å ivareta barnets behov. Samtidig må 
barnet sikres en omsorgssituasjon som ivaretar 
barnets helse og utvikling. I vurderingen av om 
tvangstiltaket er nødvendig av hensyn til barnets 
beste må særlig barnets behov for å bevare fami-
liebånd og barnets behov for omsorg og beskyt-
telse veies opp mot hverandre. Videre må andre 
mindre inngripende tiltak ikke kunne gi tilfreds-
stillende forhold for barnet. Det må foretas en 
avveining mellom barn og foreldres motstridende 
interesser for å avgjøre om tvangstiltak er nødven-
dig og forholdsmessig.

Hensynet til barnet skal imidlertid gå foran 
hensynet til foreldrene når barnevernstjenesten 
eller barneverns- og helsenemnda etter en kon-
kret og grundig vurdering konkluderer med at vil-
kårene for tiltaket er oppfylt og tiltaket etter en 
samlet vurdering er nødvendig for å ivareta bar-

12 Det er kun i bestemmelsen om omsorgsovertakelse at det 
fremgår eksplisitt at tiltaket må være nødvendig, for øvrige 
tiltak følger det av minste inngreps prinsipp og av EMK 
artikkel 8 nr. 2.
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nets beste.13 Det er innfortolket i gjeldende bar-
nevernlov § 4-1, og foreslås videreført i ny lov. 
Dette følger etter departementets syn også av 
Grunnloven § 104, FNs barnekonvensjon artikkel 
3 nr. 1 og artikkel 9, EMK artikkel 8 nr. 2 og prak-
sis i Høyesterett og EMD.14 Departementet viser 
imidlertid til at det må komme tydelig frem av 
vedtaket at det er foretatt en reell avveining av de 
motstridende interesser, herunder hvilken vekt 
hensynet til familiebånd for barn og foreldre er til-
lagt i vurderingen. Videre må det komme tydelig 
frem av vedtaket hvorfor mindre inngripende til-
tak ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets 
behov, se kapittel 18.1 og 20.7 om begrunnelser 
for vedtak og lovutkastet § 12-5 og § 14-20. 

Departementet foreslår etter dette at det i lov-
utkastet § 1-3 annet punktum fremgår at barnever-
nets tiltak skal være til barnets beste. Forslaget 
erstatter gjeldende barnevernlov § 4-1 første ledd 
om at det skal legges avgjørende vekt på å finne 
tiltak av hensyn til barnets beste. Departementet 
understreker at forslaget ikke innebærer en svek-
kelse av hensynet til barnets beste ved avgjørelser 
om tiltak. Forslaget innebærer en videreføring av 
at tvangstiltak skal vedtas dersom vilkårene for til-
taket er oppfylt og tiltaket etter en samlet vurde-
ring er nødvendig av hensyn til barnets beste. 

Departementet mener forslaget til ny overord-
net bestemmelse om barnets beste, herunder pre-
siseringen av at barnets beste er et vilkår for til-
tak, fremhever barnets beste ytterligere i ny bar-
nevernslov. Hensynet til barnets beste skal fort-
satt være det førende prinsippet i barnevernet. 
Departementet viser til at retten til familieliv, 
barns rett til omsorg og beskyttelse og minste inn-
greps prinsipp også foreslås presisert i lovens inn-
ledende kapittel, se kapittel 7.3.5 og lovutkastet 
§ 1-5. Departementet mener disse forslagene sam-
let sett ivaretar og synliggjør sentrale internasjo-
nale forpliktelser om inngrep i familieliv og barns 
grunnleggende rettigheter. 

Departementet viderefører også dagens retts-
tilstand når det gjelder rammene for valg av tiltak 
til det enkelte barn. Det er et vilkår at det kon-
krete tiltaket er til barnets beste. Barnevernet 
skal velge et tiltak som er tilpasset barnets særlige 

behov og som kan forventes å ha ønsket effekt. 
Dette innebærer at tiltaket må anses som egnet til 
å ivareta det enkelte barns individuelle behov på 
en forsvarlig måte. Innenfor disse rammene har 
barnevernet et handlingsrom til å velge tiltak til 
det enkelte barn som samtidig gir god ressursut-
nyttelse. Dette innebærer blant annet at Bufetat 
ved valg av institusjonsplass til det enkelte barn 
må ivareta hensynet til barnets beste på en slik 
måte at også andre barn som har behov for plasse-
ring i institusjon kan gis et forsvarlig tiltak tilpas-
set sine individuelle behov. Dette er en viderefø-
ring av gjeldende rett. Det vises til at det også er 
særregler for valg av konkret tiltak i de ulike til-
taksbestemmelsene. 

7.1.4.4 Konkret vurdering av barnets behov

Departementet opprettholder forslaget fra 
høringsnotatet om å lovfeste at hva som er til bar-
nets beste må avgjøres etter en konkret vurdering 
av det enkelte barns behov, se lovutkastet § 1-3 
tredje punktum. Forslaget har fått bred støtte i 
høringen. Forslaget skal tydeliggjøre at vurderin-
gen av hva som er til barnets beste alltid må ta 
utgangspunkt i det enkelte barns individuelle 
behov og baseres på en bred helhetsvurdering ut 
fra omstendighetene i den enkelte sak. Dette gjel-
der både når det skal fastsettes hva som er til bar-
nets beste i avgjørelser om tiltak, og for andre 
handlinger og avgjørelser som berører barn etter 
barnevernsloven. 

Barnevernstjenesten og beslutningstaker må 
ha tilstrekkelig kunnskap om barnet og familiens 
situasjon for å vurdere hva som er til barnets 
beste i den enkelte sak. Hvor grundige vurderin-
ger som skal foretas vil avhenge av hvor stor inn-
virkning den aktuelle handling eller avgjørelse har 
for barnet. 

Barnevernslovutvalget foreslo å lovfeste en 
liste med momenter i barnets beste-vurderingen 
som er basert på FNs barnekomités generelle 
kommentar om barnets beste. Dette er en mer 
omfattende liste enn de faglige prinsippene som 
departementet fremhevet i Prop. 106 L (2012–
2013) at ligger til grunn for barnets beste-vurde-
ringen: biologiske bånd, tilknytnings- og rela-
sjonskvalitet, barns medvirkning og minste inn-
greps prinsipp. Departementet fastholder at disse 
faglige prinsippene er sentrale momenter i en bar-
nets beste-vurdering. Departementet er samtidig 
enig med utvalget i at hva som er til barnets beste 
må avgjøres på bakgrunn av en bredere og mer 
sammensatt vurdering, der momentene fra FNs 
barnekomites veiledende uttalelser er relevante.15 

13 HR-2020-2081 avsnitt 68 «Ut fra den sakkyndiges vurderinger 
finner jeg det klart at mor ikke er i stand til å ivareta barnets 
helt grunnleggende omsorgsbehov, heller ikke med omfattende 
hjelpetiltak. Det er da «overveiende sannsynlig at barnets 
helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd», jf. barnevernlo-
ven § 4-12 første ledd bokstav d, dersom omsorgsvedtaket opp-
heves. I en slik situasjon må hensynet til mors interesser 
vike.»

14 Se HR 2020-661 avsnitt 170 og HR 2020-1788 avsnitt 63.
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Enkelte høringsinstanser mener en moment-
liste i loven kan gi veiledning i enkeltsaker og 
være et viktig symbolsk og pedagogisk virkemid-
del. Departementet er imidlertid fortsatt av den 
oppfatning at en liste i loven vil kunne bli overord-
net og generell og i begrenset grad gi praktisk vei-
ledning og hjelp til å foreta grundige vurderinger i 
konkrete saker. Departementet understreker at 
hvilke momenter som vil ha relevans og hvordan 
momenter skal vektes mot hverandre, alltid må 
avgjøres konkret for det enkelte barn ut fra saks-
typen og forholdene i den enkelte sak. Departe-
mentet deler også bekymringen fra blant annet 
Statens helsetilsyn og Bergen tingrett om at en 
momentliste kan ha som utilsiktet følge at barne-
vernet overser andre viktige momenter i saken, 
og at det kan bli et uheldig fokus på hvilke 
momenter som skal ha forrang. Departementet 
mener faglige retningslinjer vil kunne gi bedre 
veiledning for ulike sakstyper og enklere holdes 
faglig oppdatert i tråd med rettsutviklingen og ny 
forskning om barns utvikling og behov. Departe-
mentet opprettholder derfor forslaget fra 
høringsnotatet om ikke å innta en momentliste i 
loven.

Selv om departementet ikke foreslår å lovfeste 
en momentliste, vil departementet fremheve noen 
av momentene som er utarbeidet blant annet av 
FNs barnekomite og som er sentrale i barne-
vernssaker. Departementet vil samtidig under-
streke at disse momentene ikke er uttømmende 
og hvilke momenter som er relevante og hvordan 
momentene skal vektes, må alltid vurderes kon-
kret. 

Barns medvirkning, jf. lovutkastet § 1-4, er et 
sentralt moment i barnets beste-vurderingen. Bar-
net skal bli hørt og lyttet til i samsvar med barnets 
alder og modenhet, se kapittel 7.2 om barns rett til 
medvirkning.

Barnets identitet er også et sentralt moment i 
barnets beste-vurderingen. Barnets identitet 
omfatter blant annet barnets personlighet, kjønn, 
opprinnelsesland, religion, tro og kulturelle og 
sosiale bakgrunn og tilhørighet. Hensyn til bar-
nets etniske, kulturelle, språklige og religiøse 
bakgrunn foreslås fremhevet i en egen bestem-
melse i loven, se lovutkastet § 1-8 og kapittel 7.4 i 
proposisjonen. Bestemmelsen skal tydeliggjøre at 
barnets bakgrunn skal hensyntas i alle faser av en 
barnevernssak og må inngå i vurderingen av bar-
nets beste. Barnets bakgrunn er særlig viktig å 
ivareta ved plassering i fosterhjem eller institu-
sjon, jf. også lovutkastet § 5-3 om valg av plasse-

ringssted etter en omsorgsovertakelse. Departe-
mentet understreker at urfolk og nasjonale mino-
riteter har et særskilt vern som må vektlegges i 
barnets beste-vurderingen. Samer har etter men-
neskerettslige forpliktelser et særskilt vern, og 
staten er forpliktet til å legge forholdene til rette 
for at den samiske folkegruppen kan sikre og 
utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv, jf. 
Grunnloven § 108. Se kapittel 3.5 og 7.4 i proposi-
sjonen og lovutkast § 1-8. 

Barnets behov for omsorg, beskyttelse og 
trygghet er et sentralt moment i vurderingen av 
barnets beste i barnevernssaker. Barns behov for 
omsorg omfatter både praktisk og emosjonell 
omsorg, og tilknytnings- og relasjonskvalitet er 
sentralt i den emosjonelle omsorgen. Dette 
momentet har også nær sammenheng med bar-
nets sårbarhet. Barn kan ha ulike former for sår-
barhet eller være i sårbare situasjoner og dette får 
betydning for barnets beste-vurderingen. Barn 
kan for eksempel stå i fare for vold, utnytting eller 
misbruk, ha nedsatt funksjonsevne, tilhøre en 
minoritet, leve i fattigdom, være flyktning eller 
være asylsøker. Det er viktig å understreke at 
barn i samme sårbare situasjon kan ha ulike 
behov.

Barns behov for å bevare familiemiljø og opp-
rettholde viktige relasjoner er også et sentralt 
moment i barnets beste-vurderingen. Det omfat-
ter barns behov for opprettholdelse av familie-
bånd og tilhørighet, men er ikke begrenset til opp-
rettholdelse av relasjoner til biologisk familie. 
Momentet er sentralt i saker der det er aktuelt å 
flytte barnet fra foreldrene og har nær sammen-
heng med retten til familieliv og minste inngreps-
prinsipp, jf. kapittel 7.3 i proposisjonen. 

Departementet opprettholder forslaget fra 
høringsnotatet om å ta ut av bestemmelsen om 
barnets beste at det skal legges vekt på å gi barnet 
stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i 
omsorgen. Departementet mener det ikke er 
naturlig å fremheve enkelte momenter som har 
særlig relevans kun for noen sakstyper i en gene-
rell bestemmelse om barnets beste. Departemen-
tet understreker samtidig at det å gi barnet stabil 
og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen 
fortsatt er et viktig moment i alle saker som 
omhandler å flytte et barn ut av sin omsorgsbase 
og etterfølgende avgjørelser. At momentet tas ut 
av loven innebærer ikke at momentet er svekket. 
Departementet viser til at barns behov for ro og 
stabilitet og kontinuitet i omsorgen også er truk-
ket frem av Høyesterett i HR-2020-1788-A avsnitt 
49 som et sentralt punkt i en vurdering av barnets 
beste. Departementet viser til at det fremgår av 15  Momentene er listet opp under gjeldende rett.



2020–2021 Prop. 133 L 85
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
bestemmelsen om valg av plasseringssted etter en 
omsorgsovertakelse at det blant annet skal legges 
vekt på behovet for omsorg i et stabilt miljø og for 
kontinuitet i barnets oppdragelse, se lovutkastet 
§ 5-3.

7.2 Barnets rett til medvirkning

7.2.1 Gjeldende rett

7.2.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Barns rett til å bli hørt følger av Grunnloven § 104 
første ledd. Etter denne bestemmelsen har barn 
«rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, 
og deres mening skal tillegges vekt i overens-
stemmelse med deres alder og utvikling». 

Barns rett til å bli hørt følger også av FNs 
barnekonvensjon artikkel 12. Etter artikkel 12 nr. 
1 er konvensjonspartene forpliktet til å «garantere 
et barn som er i stand til å danne seg egne syns-
punkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse syns-
punkter i alle forhold som vedrører barnet, og til-
legge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar 
med dets alder og modenhet.» Etter artikkel 12 
nr. 2 skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i 
enhver rettslig og administrativ saksbehandling 
som angår barnet, enten direkte, eller gjennom en 
representant eller et egnet organ. 

FNs barnekomité har i generell kommentar 
nr. 12 fra 2009 om barnets rett til å bli hørt gitt 
uttrykk for hvordan artikkel 12 skal tolkes.16

Retten til å bli hørt er en prosessregel på den 
måten at den stiller krav til saksbehandlingen i 
saker som gjelder barn. Komiteen viser til at ret-
ten til fritt å uttale seg betyr en rett til å formidle 
sine synspunkter uten press, og at barnet selv skal 
få velge om det vil utøve denne retten eller ikke. 
For å kunne benytte seg av retten, må barnet ha 
tilstrekkelig og tilpasset informasjon i forkant. 
Dette innebærer blant annet at barnet skal forbe-
redes på hvordan prosessen vil gjennomføres, og 
orienteres om hvilken betydning hans eller hen-
nes uttalelser vil ha i saken, samt om sakens 
utfall.17 Komiteen uttaler at det må gjøres en inn-
sats for å anerkjenne og gjennomføre retten til å gi 
uttrykk for egne synspunkter for barn som tilhø-
rer minoriteter og urfolk, og for innvandrerbarn 

og andre barn som ikke snakker flertallets 
språk.18

7.2.1.2 Barnevernloven

Barns rett til medvirkning i barnevernssaker føl-
ger av barnevernloven § 1-6.19 Det fremgår av 
bestemmelsen at alle barn som er i stand til å 
danne seg egne synspunkter, har rett til å med-
virke i alle forhold som vedrører barnet etter bar-
nevernloven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpas-
set informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for 
sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og bar-
nets synspunkter skal vektlegges i samsvar med 
barnets alder og modenhet. Retten til å medvirke 
gjelder gjennom hele beslutningsprosessen, og 
for alle forhold som gjelder barnet. Bestemmelsen 
gjelder overfor alle instanser som har oppgaver 
etter barnevernloven.

Det følger også av bestemmelsen at barn som 
barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis 
anledning til å ha med seg en person barnet har 
særlig tillit til. Departementet har gitt nærmere 
regler i Forskrift om medvirkning og tillitsperson 
av 1. juni 2014 nr. 697. 

I barnevernloven § 6-3 første ledd gis det sær-
regler om barns medvirkning før det tas rettslige 
og administrative avgjørelser. Det er presisert i 
bestemmelsen at barn som er fylt syv år, og yngre 
barn som er i stand til å danne seg egne synspunk-
ter, skal informeres og gis anledning til å uttale 
seg før det tas avgjørelse i en sak som berører 
ham eller henne. Videre fremgår det av denne 
bestemmelsen at barnets mening skal tillegges 
vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. 
Det fremgår av forarbeidene at § 6-3 pålegger 
myndighetene å gi barn som har fylt syv år, en 
ubetinget rett til informasjon og anledning til å 
uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører 
barnet. Det vil bero på en konkret vurdering i 
hvert enkelte tilfelle om et barn som er under syv 
år anses å være i stand til å danne seg egne syns-
punkter.20 Avgjørelsesorganet har ansvaret for å 
påse at barnet har fått informasjon og anledning til 
å uttale seg, og at det er tatt tilbørlig hensyn til 
barnets eventuelle behov for språklig tilpasning, 
herunder bruk av tolk. I de fleste tilfeller vil dette 

16 Den generelle kommentaren er først og fremst rettet mot 
medvirkning på individnivå, men barns rett til medvirkning 
på gruppe- og systemnivå er også berørt flere steder, jf. 
blant annet avsnitt 9-14, avsnitt 72-74, avsnitt 98, avsnitt 110-
111, avsnitt 118 og avsnitt 127-129.

17 Se generell kommentar nr. 12 (2009), avsnitt 41 og 45.

18 Se generell kommentar nr. 12 (2009), avsnitt 21.
19 Bestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med 

behandlingen av Prop. 169 L (2016–2017), jf. Innst. 151 L 
(2017–2018), og lovvedtak 32 (2017–2018). Bestemmelsen 
trådte i kraft 1. juli 2018, jf. kgl.res. 8. juni 2018 nr. 839. 

20 Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om lov om endring i 
menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen 
i norsk lov), s. 62–63.



86 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
være den kommunale barnevernstjenesten, men 
også statlig barnevernsmyndighet og fylkes-
nemndene vil omfattes av plikten.

7.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

7.2.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo en ny overordnet 
bestemmelse om barns rett til medvirkning og en 
særregel om barns rett til å uttale seg direkte til 
beslutningstaker. Utvalget foreslo ikke å videre-
føre gjeldende § 6-3 første ledd om at alle barn 
som har fylt syv år, og yngre barn som er i stand 
til å danne seg egne synspunkter, skal gis anled-
ning til å uttale seg. Om lag 60 av høringsinstan-
sene kommenterte forslaget om lovfesting av 
barnets rett til medvirkning. Alle disse var positive 
til utvalgets forslag.

Utvalgets forslag ble delvis fulgt opp i 
Prop. 169 L (2016–2017). Fra 1. juli 2018 trådte en 
ny overordnet bestemmelse om barns rett til med-
virkning i barnevernloven § 1-6 i kraft. I proposi-
sjonen foreslo departementet å beholde dagens 
§ 6-3, og viste til at aldershenvisningen på syv år 
ikke er ment som en nedre grense. I forkant av 
Stortingets behandling av proposisjonen, stilte 
Familie- og kulturkomiteen spørsmål til davæ-
rende statsråd Linda Hofstad Helleland om hvor-
for ikke § 6-3 ble foreslått endret. I statsrådens 
svar ble det vist til at behovet for å endre § 6-3, 
herunder å endre aldershenvisningen på syv år, 
ville bli vurdert i forbindelse med høringsnotatet 
om ny barnevernslov.

7.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å videre-
føre den overordnede bestemmelsen om barns 
rett til medvirkning i lovens kapittel 1. Departe-
mentet foreslo samtidig at dagens § 6-3 oppheves 
fordi den anses overflødig, og uttalte at det er 
uheldig å oppstille syv år som en føring for når 
barn har rett til å uttale seg. Departementet 
understreket at kjernen i § 1-6 er at barnevernstje-
nesten skal informere og snakke med barnet på 
alle stadier av en barnevernssak, herunder før 
barnevernstjenesten tar avgjørelser. 

7.2.3 Høringsinstansenes syn

Det er i underkant av 30 høringsinstanser som har 
uttalt seg om departementets forslag til regule-
ring av barnets rett til medvirkning. Høringsin-

stansene støtter i hovedsak forslaget om å videre-
føre bestemmelsen om barns medvirkning i 
lovens kapittel 1 og forslaget om å oppheve gjel-
dende § 6-3. Dette er blant annet Barneombudet, 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), 
fylkesnemndene, Statens helsetilsyn, Norges institu-
sjon for menneskerettigheter (NIM), Universitetet i 
Bergen, VID vitenskapelige høgskole, Bergen ting-
rett, Sandnes kommune, Time kommune, Tromsø 
kommune, Fellesorganisasjonen, Landsforeningen 
for barnevernsbarn, Voksne for Barn, Norges Røde 
kors, Norsk Barnevernsamband, Redd Barna, 
UNICEF Norge, Norsk Psykologforening og Stine 
Sofies Stiftelse.

Redd Barna uttaler:

«Redd Barna støtter departementets forslag 
om å videreføre den overordnede bestemmel-
sen om barns rett til medvirkning i lovens 
kapittel 1, og å oppheve gjeldende § 6-3. Vi vil 
særlig berømme departementet for at den 
overordnede bestemmelsen tydeliggjør hva 
barnets rett til medvirkning innebærer; at 
barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informa-
sjon, fritt kunne gi uttrykk for sine synspunk-
ter, bli lyttet til, og at barnets meninger skal 
vektlegges i samsvar med barnets alder og 
modenhet.»

NIM mener videreføringen av barns rett til med-
virkning i lovens innledende kapittel er positiv og 
uttaler at den «nye bestemmelsen om barns rett til 
medvirkning bidrar til å styrke barns menneske-
rettigheter bedre på det regulatoriske planet». NIM
trekker samtidig frem det ikke er tilstrekkelig 
med et godt regelverk og at det er viktig at det sik-
res at barnevernsansatte i hele landet har god 
kompetanse til å gjennomføre gode og trygge 
samtaler med barn om vanskelige temaer.

Bufetat region øst støtter departementets for-
slag, men foreslår at det gjøres uttrykkelig klart i 
forarbeidene at plikten til å ivareta barns med-
virkning påligger alle aktører i tiltakskjeden.

Landsforeningen for barnevernsbarn skriver at 
bestemmelsen om medvirkning er godt formulert, 
og ivaretar både behovet et barnevernsbarn har 
for å få informasjon som er tilpasset en selv, og 
retten til å fritt gi uttrykk for sine meninger. 
Landsforeningen for barnevernsbarn stiller likevel 
spørsmål ved om det er nok at medvirkning kun 
er nevnt i den overordnede bestemmelsen, og 
uttaler: «Det er av vår mening at retten barn har til 
å si sin mening burde gjennomsyre loven, og spesielt 
i kapittel 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11. LFB ber 
derfor departementet vurdere å henvise til denne 
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paragrafen i alle kapitlene – og minst de som er 
nevnt her.»

Også Barneombudet, Forandringsfabrikken, 
Oslo kommune og Stavanger kommune mener 
barns rett til medvirkning må inntas i flere av 
bestemmelsene i ny barnevernslov. Oslo kom-
mune skriver at det vil bidra til at praksis faktisk 
endres og at bevisstheten om barns medvirkning 
økes. Stavanger kommune og Forandringsfabrik-
ken skriver på sin side at lovforslaget er mer uty-
delig enn Barnevernslovutvalgets forslag når det 
ikke refereres til medvirkningsretten i særbe-
stemmelsene. 

Barneombudet uttaler:

«Barneombudet mener den generelle bestem-
melsen som er foreslått i lovens § 1-5 er god, 
men vil peke på at det ikke er nok med en gene-
rell bestemmelse om barns medvirkning. Ret-
ten til medvirkning må gjennomsyre hele loven 
for å vise at barnet settes i sentrum. Dette er 
også i tråd med barnekonvensjonens artikkel 
12. Vi erfarer at mange saksbehandlere i bar-
nevernstjenesten bruker loven aktivt i sitt 
arbeid, og det vil derfor være et godt virkemid-
del å knytte retten til medvirkning til de ulike 
kapitlene og bestemmelsene i loven. Innholdet 
av retten til medvirkning vil også kunne variere 
ut fra hvor barnevernstjenesten er i saksgan-
gen. På enkelte områder vil det i tillegg være 
nødvendig å presisere i lovteksten hva retten 
faktisk innebærer. Vi anbefaler derfor at depar-
tementet inntar bestemmelser om med-
virkning i hvert kapittel der dette er relevant.»

Enkelte høringsinstanser, som Statsforvalteren i 
Vestland og Forandringsfabrikken, mener at sam-
menhengen mellom barnets beste og barnets 
medvirkning må gå tydeligere frem av loven. For-
andringsfabrikken skriver at «FNs Barnekomité 
tydelig fastslår at art 3 om barnets beste ikke kan 
brukes hvis kravene i art 12 om barnets rett til å bli 
hørt, ikke er oppfylt.» Bergen tingrett støtter at bar-
nevernet ikke kan foreta en vurdering av barnets 
beste uten at barnet har fått uttale seg.

Alle høringsinstanser som har uttalt seg til 
dette kapittelet, bortsett fra Forandringsfabrikken,
støtter departementets forslag om å ta ut alders-
henvisningen på syv år. 

Fellesorganisasjonen uttaler at det «er en svært 
viktig endring at forslaget til ny barnevernslov tar 
ut en referanse til aldersgrense på sju år (jf gml §6-
3), slik at det blir tydelig at alle barn har en tydelig 
rett til å medvirke i egen sak.» 

Enkelte instanser har forslag til endringer og 
presiseringer i lovbestemmelsen. Forandringsfa-
brikken og Oslo kommune tar til orde for å erstatte 
begrepsbruken fra medvirkning til samarbeid, og 
viser blant annet til at samarbeid fremstår tydeli-
gere som en forventning og aktiv handling. Disse 
instansene foreslår også at det inntas i bestemmel-
sen at barn skal få forståelig informasjon og har 
rett til trygt å gi uttrykk for sine synspunkter. 

Landsforeningen for barnevernsbarn ønsker at 
det fremgår av bestemmelsen at å medvirke ikke 
er det samme som å bestemme selv. RKBU Nord
mener på sin side at det i lovverket bør stilles krav 
om at ansatte skal ha kunnskap om hvordan man 
samtaler med barn, samt at barn skal ha rett til å 
bli informert, hørt og uttale seg på sitt morsmål. 

Det er også høringsinstanser som mener 
departementet bør utvide tillitspersonordningen 
til å gjelde alle stadier av en barnevernssak, og 
ikke begrenses til barn som er under barnever-
nets omsorg. Dette er blant andre Barneombudet, 
Redd Barna, enkelte kommuner og Statens helsetil-
syn. Forandringsfabrikken mener på sin side at 
ordningen bør endres slik at alle barn i kontakt 
med barnevernet kan få en trygghetsperson.

7.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet foreslår å videreføre den overord-
nede bestemmelsen om barnets rett til med-
virkning i lovens kapittel 1, se lovutkastet § 1-4. 
Bestemmelsen gjelder alle barn som er i stand til 
å danne seg egne meninger og på alle stadier av 
en barnevernssak, herunder før det tas rettslige 
og administrative avgjørelser. Ivaretakelsen av 
barnets rett til å medvirke gjelder overfor alle 
instanser som har oppgaver etter barneverns-
loven. Departementet understreker at barnet skal 
få tilstrekkelig og tilpasset informasjon. Dette 
innebærer at informasjonen som gis skal være for-
ståelig for barnet. Videre har barnet rett til fritt å 
gi uttrykk for sine synspunkter.21 Dette inne-
bærer mer enn at barnet har rett til å snakke. Bar-
net kan uttrykke seg både verbalt og ikke-verbalt. 
Barnet skal bli lyttet til og barnets meninger skal 
vektlegges i samsvar med barnets alder og 
modenhet. At barnet har rett til å medvirke inne-
bærer imidlertid ikke at barnet selv kan 
bestemme. Barnet har heller ingen plikt til å med-
virke.

21 Barns medvirkning og mulighet til å snakke med barne-
vernstjenesten alene i undersøkelsesfasen er nærmere 
omtalt i kapittel 8.2.5.3. 
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Enkelte instanser, som Landsforeningen for 
barnevernsbarn, etterlyser henvisninger til den 
overordnede bestemmelsen om barnets rett til 
medvirkning eller at retten til medvirkning frem-
går i de enkelte lovbestemmelsene eller kapitlene. 
Departementet mener imidlertid det ikke er hen-
siktsmessig å gjenta retten til medvirkning i alle 
lovbestemmelser. Den foreslåtte bestemmelsen 
om medvirkning er generell og plasseres i lovens 
innledende kapittel. Bestemmelsen vil derfor 
komme til anvendelse ved alle barnevernets vur-
deringer og beslutninger. Departementet mener 
loven vil bli for omfattende dersom disse gene-
relle bestemmelsene inntas i enkelte av de andre 
bestemmelsene i loven. Det kan videre oppstå 
uklarhet med hensyn til hva som gjelder for 
bestemmelsene der retten til medvirkning ikke 
tas inn.

Departementet mener videre det er uheldig 
med en særskilt bestemmelse som oppstiller syv 
år som en føring for når barn har rett til å uttale 
seg ved administrative og rettslige avgjørelser i 
barnevernssaker, og opprettholder derfor forsla-
get om ikke å videreføre gjeldende § 6-3 første 
ledd i ny barnevernslov. Det er også støtte i hørin-
gen for dette. Departementet understreker i 
denne sammenheng at kjernen i lovforslagets § 1-
4 er at barnevernstjenesten skal informere og 
snakke med barnet på alle stadier av en barne-
vernssak, herunder før barnevernstjenesten tar 
avgjørelser. Det gjelder også før barneverns- og 
helsenemnda og domstolen treffer avgjørelser. 
Departementet viser til at nærmere regler om 
hvordan barns rett til medvirkning skal ivaretas 
vil bli videreført i forskrift om medvirkning.

Departementet viser også til at det er flere for-
slag i proposisjonen som bidrar til å styrke barns 
rettigheter og medvirkning i barnevernssaker. 
Det vises blant annet til forslaget til endringer i 
reglene om partsrettigheter for barn, begrensnin-
ger i partenes innsynsrett, samt forslag om å tyde-
liggjøre i loven at barn kan uttale seg direkte til 
nemnda. Se nærmere om disse forslagene i hen-
holdsvis kapittel 18.2, 18.4 og 20.4.

Departementet påpeker at det er en tett sam-
menheng mellom hensynet til barnets beste, jf. 
lovutkastet § 1-3, Grunnloven § 104 annet ledd og 
FNs barnekonvensjon artikkel 3, og barnets rett 
til medvirkning. Departementet viser til at FNs 
barnekomité har uttalt at en forsvarlig vurdering 
av barnets beste først kan skje når barnet har fått 
anledning til å uttale seg, og det er lagt tilstrekke-
lig vekt på barnets synspunkter.22 Barnekomiteen 
uttaler videre at de to prinsippene utfyller hver-
andre; barnets beste skal være målet, og frem-

gangsmåten for å nå dette målet er å høre på 
barnet. 

Retten til å medvirke kan likevel i enkelte tilfel-
ler reise vanskelige problemstillinger i konkrete 
saker. Departementet viser i denne sammenheng 
til en kjennelse fra Høyesterett, HR-2019-2301-A, 
om barnets rett til å bli informert og å uttale seg i 
sak om endring av samvær. I kjennelsen er det vist 
til at gjeldende barnevernlov § 4-1 om barnets 
beste innebærer at det i helt spesielle situasjoner 
må kunne gjøres unntak fra eller tilpasninger i 
plikten til at barn skal informeres og gis anledning 
til å uttale seg. Høyesterett uttaler at en helt unn-
taksfri plikt til å høre barnet vil passe dårlig med 
dette prinsippet dersom dette skulle gjelde helt 
uavhengig av eventuelle skadevirkninger. Det er 
også vist til at både det generelle forsvarlig-
hetskravet i dagens barnevernlov og lovens for-
målsbestemmelse setter grenser for når barnet 
må høres. Høyesterett legger til grunn at verken 
barnekonvensjonen artikkel 12, kommentarer fra 
FNs barnekomité til denne bestemmelsen eller 
Grunnloven § 104 kan gi grunnlag for noen annen 
forståelse. Departementet understreker at det er 
en snever mulighet til å gjøre unntak fra barnets 
rett til å medvirke av hensyn til barnets beste. 
Dette kan, som Høyesterett vurderer, kun skje i 
helt spesielle situasjoner. Departementet viser her 
til tidligere uttalelser om at det av hensyn til bar-
nets beste må kunne gjøres en tilpasning av hvor-
dan barnets rett til å medvirke skal gjennomføres i 
en akuttsituasjon.23

Enkelte høringsinstanser har tatt til orde for at 
tillitspersonsordningen bør gjelde alle stadier av 
en barnevernssak. Departementet viderefører 
imidlertid at det kun lovfestes at barn som barne-
vernet har overtatt omsorgen for, kan gis anled-
ning til å ha med seg en person barnet har særlig 
tillit til, se lovutkastet § 1-4 annet ledd. Departe-
mentet viser likevel til at det ikke er noe i veien for 
at barnet har med seg en person som barnet har 
særlig tillit til i møte med barnevernstjenesten på 
andre stadier av en barnevernssak. Om barnet 
skal ha med seg en særlig tillitsperson også i disse 
tilfellene, må barnevernstjenesten vurdere kon-
kret og i samråd med foreldrene.24 I saker der for-
eldrene ikke har mistet omsorgen for barnet, er 
det foreldrene som må samtykke til at barnet har 

22 Se generelle kommentarer nr. 12 (2009) Barnets rett til å 
bli hørt, avsnitt 70–74 og nr. 14 (2013) Barnets rett til at 
hans eller hennes beste skal være et grunnleggende hen-
syn, avsnitt 43–45.

23 Se Prop. 169 L (2017–2018) side 45.
24 Se Prop. 106 L (2012–2013) side 143.
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med en tillitsperson, jf. barneloven § 30. Forel-
drene må høre på hva barnet har å si, og skal 
legge vekt på deres mening ut fra alder og moden-
het, jf. barneloven § 31. Det vises for øvrig til at 
Bufdir har fått i oppdrag å innhente en evaluering 
av tillitspersonsordningen.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å 
videreføre gjeldende bestemmelse om barns rett 
til medvirkning i ny barnevernslov. Det vises til 
lovutkastet § 1-4. 

7.3 Andre grunnleggende prinsipper 
og rettigheter

7.3.1 Gjeldende rett

Retten til familieliv er en menneskerettighet som 
er vernet både i Grunnloven § 102 og § 104 og i 
internasjonale menneskerettskonvensjoner, som 
FNs barnekonvensjon artikkel 8, 9 og 16, FNs 
konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) 
artikkel 17 og 23, samt den europeiske menneske-
rettskonvensjon (EMK) artikkel 8.25 

Retten til familieliv er knyttet til det biologiske 
prinsipp, som innebærer at det i utgangspunktet 
er foreldrene selv som skal ivareta sine barn. Det 
biologiske prinsipp og retten til familieliv kommer 
ikke eksplisitt til uttrykk i en konkret bestem-
melse i barnevernloven, men det følger av lovens 
oppbygning og inngrepskriterier for barneverntil-
tak at barnevernet har en subsidiær rolle i å iva-
reta barn. Barnevernet skal primært gi frivillig 
hjelp til barn og familier, og det skal mye til før 
staten kan gripe inn med tvang i familielivet. Det 
ble også uttalt i forarbeidene til gjeldende barne-
vernlov, Ot.prp. nr. 44 (1991–92), at omsorg og 
oppdragelse i utgangspunktet er foreldrenes 
ansvar.

I Prop. 106 L (2012–2013) side 82 ble det biolo-
giske prinsipp beskrevet som at barn generelt sett 
har best av å vokse opp i egen familie, og at kon-
takten mellom familien og barnet i utgangspunk-
tet skal opprettholdes etter en omsorgs-
overtakelse. Hensynet til å ivareta biologiske 
bånd er i samme proposisjon omtalt som et faglig 
prinsipp som det overordnede prinsippet om bar-
nets beste skal baseres på. 

I Grunnloven § 104 tredje ledd fremgår at sta-
ten er forpliktet til å legge til rette for barnets 
utvikling, herunder sikre at barnet får den nød-
vendige økonomiske, sosiale og helsemessige 
trygghet, «fortrinnsvis i egen familie» (bokmål-
sversjonen). Dette er et utslag av retten til famile-
liv, og innebærer at barn i utgangspunktet har rett 
til å få omsorg og vokse opp i sin familie. Samtidig 
uttalte flertallet i kontroll- og konstitusjonskomi-
teen i Innst. 186 S (2013–2014) side 31, at «for-
trinnsvis i egen familie» ikke skal leses som at for-
eldrenes rett går foran barnets beste. Barns rett til 
omsorg må derfor ses i sammenheng med retten 
til familieliv. Barns rett til omsorg og beskyttelse 
følger således indirekte av Grunnloven § 104.26

Barns rett til omsorg i egen familie kommer 
også til uttrykk i ulike bestemmelser i barnekon-
vensjonen, som artikkel 18 og 27. Etter disse 
bestemmelsene er staten forpliktet på ulike måter 
til å treffe egnede tiltak for å hjelpe foreldre å iva-
reta ansvaret for barnet. Videre fremgår barns 
rett til omsorg og beskyttelse av flere andre 
bestemmelser i barnekonvensjonen, blant annet 
artikkel 3 nr. 2. 

Barnets rett til omsorg og beskyttelse inne-
bærer at staten har en plikt til å beskytte barn mot 
omsorgssvikt, jf. blant annet barnekonvensjonen 
artikkel 19. Bestemmelsen gir staten en sterk for-
pliktelse til å forbygge og gripe inn mot omsorgss-
vikt.27 Dette innebærer at retten til familieliv noen 
ganger må vike for å gi barnet nødvendig beskyt-
telse, se artikkel 9.

At retten til familieliv ikke er absolutt fremgår 
også av EMK artikkel 8 nr. 2, som fastslår at det 
kan gjøres inngrep i familielivet dersom det er i 
samsvar med loven, kan begrunnes i et legitimt 
formål, herunder å beskytte barnets helse og ret-
tigheter, og er nødvendig i et demokratisk sam-
funn.28 Barnevernloven gir hjemmel for ulike inn-
grep fra myndighetenes side i barn og foreldres 
rett til familieliv. Det er på det rene at tiltak som 
skal verne barn mot omsorgssvikt har et legitimt 
formål. Kravet til nødvendighet innebærer at det 
må være forholdsmessighet mellom barnets 
behov for beskyttelse og barnevernets inngrep i 
familien. Det må derfor foretas en rimelig avvei-
ing mellom de ulike interessene i saken. Videre 

25 Om det foreligger et familieliv beror på en konkret vurde-
ring. Det er uttalt av EMD at spørsmålet om det foreligger 
et familieliv må avgjøres på grunnlag av om det eksisterer 
et nært personlig bånd, og det er hva som faktisk er å anse 
som en familie som er avgjørende. Relasjoner uten biolo-
giske bånd har fått et konvensjonsvern hvis det har eksis-
tert et faktisk familieliv over en viss tid, blant annet kan for-
holdet mellom fosterforeldre og fosterbarn etter omsten-
dighetene utgjøre et familieliv. Se kapittel 3.4.2.

26 Se Innst.186 S (2013–2014) s. 29. Se også Sørensen, Barne-
vern og menneskerettighetene, vedlegg 4 til NOU 2016: 16. 

27 Statens plikt til å beskytte barn kan også utledes fra andre 
konvensjonsforpliktelser, som SP artikkel 24 og EMK artik-
kel 3 og 8.

28 Det legges til grunn at det i stor grad er sammenfall mel-
lom innholdet i de forpliktelser som følger av ulike bestem-
melser om retten til familieliv.
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skal det minst inngripende tiltaket settes inn. Hvis 
andre, mindre inngripende tiltak kunne vært 
benyttet, vil inngrepet ikke anses som nødvendig. 
Dette omtales i norsk rett som minste inngreps 
prinsipp. 

Minste inngreps prinsipp fremgår ikke av en 
generell bestemmelse i gjeldende barnevernlov. 
Barnevernloven bygger imidlertid på minste inn-
greps prinsipp29, og prinsippet kommer til uttrykk 
i enkelte bestemmelser, tydeligst i bestemmelsen 
om omsorgsovertakelse. Det fremgår av § 4-12 
annet ledd at vedtak om omsorgsovertakelse bare 
kan treffes når det er nødvendig ut fra den situa-
sjon barnet befinner seg i. Videre fremgår det at 
et slikt vedtak derfor ikke kan treffes dersom det 
kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved 
hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 
eller § 4-11. I § 4-3 om undersøkelser av bekym-
ringsmeldinger fremgår det at undersøkelsen skal 
gjennomføres slik at den minst mulig skader noen 
som den berører, og den skal ikke gjøres mer 
omfattende enn formålet tilsier. I Prop. 106 L 
(2012–2013) side 82 ble minste inngreps prinsipp 
omtalt som «mildeste effektive inngrep», og 
departementet uttalte at dette er et faglig prinsipp 
som inngår i barnets beste-vurderingen.

7.3.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette 

7.3.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo en overordnet 
bestemmelse som omhandlet tre grunnleggende 
rettigheter, som alle har et rettslig innhold: prin-
sippet om barnets beste, barnets rett til forsvarlig 
omsorg og beskyttelse, samt barnets rett til fami-
lieliv. I bestemmelsen fremgikk det at barn har 
rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse og at barn 
bør vokse opp i trygghet, kjærlighet og forståelse, 
og «helst i egen familie». Utvalget viste til at 
bestemmelsen må ses i lys av Grunnlovens og 
konvensjonenes vern om familielivet og at formu-
leringen er inspirert av Grunnloven § 104 tredje 
ledd siste setning. Utvalget mente at det er viktig 
at loven uttrykker at dette er det rådende verdisyn 
i det norske samfunn og at dette ikke var ment å 
endre rettstilstanden. Utvalget mente videre at 
minste inngreps prinsipp bør tydeliggjøres i ny 
barnevernslov, og foreslo derfor å lovfeste i en ny 
bestemmelse om krav til barnevernets virksom-
het at barnevernets tiltak ikke skal være mer 

omfattende enn nødvendig og skal gjennomføres 
så skånsomt som mulig. Utvalget foreslo ikke å 
lovfeste faglige  prinsipper, slik som det 
utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp (tilknyt-
nings- og relasjonskvalitet), jf. forslag i NOU 2012: 
5 Bedre beskyttelse av barns utvikling (Raundalen-
utvalget).

Flertallet av høringsinstansene var positive til 
Barnevernslovutvalgets forslag om en rettighets-
basert tilnærming til ny lov og at det lovfestes 
grunnleggende rettigheter fremfor faglige prinsip-
per. Høringsinstansene hadde likevel delte menin-
ger om utvalgets forslag om å lovfeste at barn 
«helst» bør vokse opp i «egen familie». Flere 
instanser var enige i utgangspunktet om at barn 
skal vokse opp i familien, men var usikre på om 
formuleringen egner seg like godt i barneverns-
loven som nettopp skal bidra til at barn får omsorg 
og beskyttelse, som også i noen tilfeller vil være 
utenfor egen familie. Enkelte høringsinstanser, 
som Landsforeningen for barnevernsbarn og Bar-
neombudet, viste til at formuleringen kan oppfattes 
som en svekkelse av barnets rett til omsorg og 
beskyttelse til fordel for det biologiske prinsipp/
foreldres rett til familieliv. Noen instanser var opp-
tatt av at familiebegrepet må omfatte utvidet fami-
lie og nettverk.

Få instanser kommenterte forslaget om bar-
nets «rett til omsorg og beskyttelse» særskilt. 
Enkelte høringsinstanser, som Justis- og bered-
skapsdepartementet og Høgskolen i Østfold viste til 
at det er delvis overlapp mellom utvalgets forslag 
til rettighetsbestemmelser og at det er uklart om 
retten til forsvarlig omsorg og beskyttelse er ment 
som en rettighetsbestemmelse og om den retter 
seg mot barn i barnevernet eller som en generell 
samfunnsnorm.

Det var også få instanser som uttalte seg om 
forslaget om å lovfeste minste inngreps prinsipp, 
men de som uttalte seg støttet utvalgets forslag. 
Dette var blant annet enkelte kommuner og Uni-
versitet i Bergen.

7.3.2.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet drøftet departementet om det 
biologiske prinsipp eller retten til familieliv skal 
lovfestes i ny barnevernslov. Departementet viste 
til at en tydeliggjøring i loven av retten til familie-
liv eller det biologiske prinsipp kan være positivt 
så lenge det innebærer en kodifisering av gjel-
dende rett som kan bidra til å tydeliggjøre verdisy-
net og rettssikkerhetsgarantiene loven bygger på. 
På den annen side så departementet at en slik lov-
festing kan skape uklarheter i praksis om hvilket 

29 Dette ble også påpekt av Høyesterett i HR-2020-1788-A 
avsnitt 41.
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rettslig innhold en overordnet bestemmelse om 
retten til familieliv eller det biologiske prinsipp 
skal ha i enkeltsaker. Departementet foreslo der-
for ikke å presisere retten til familieliv eller det 
biologiske prinsipp i loven, men ba om høringsin-
stansenes syn på spørsmålet. 

Når det gjaldt utvalgets forslag om å lovfeste 
barns rett til omsorg og beskyttelse ønsket ikke 
departementet å følge opp forslaget. Departemen-
tet viste til at utvalgets forslag er generelt utfor-
met, og retter seg mot alle barn, ikke bare de som 
er under barnevernets omsorg eller i kontakt med 
barnevernet. Det ble påpekt at en slik generell 
bestemmelse ikke hører hjemme i en sektorlov 
om barnevern, og det ville være uklart hvilken 
praktisk og rettslig betydning bestemmelsen ville 
hatt. Det ble vist til at barn allerede har en lovfes-
tet rett til forsvarlig omsorg og beskyttelse når 
barn mottar tiltak fra barnevernet. 

Videre foreslo ikke departementet å innta en 
overordnet og generell bestemmelse om minste 
inngreps prinsipp. Det ble vist til at dette prinsip-
pet allerede gjenspeiles i flere bestemmelser i 
loven, og departementet så ikke behov for å tyde-
liggjøre dette ytterligere.

7.3.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 5 instanser mener at retten til familieliv 
bør komme til utrykk i ny barnevernslov. Dette er 
blant andre Den Norske Advokatforening, Familie-
kanalen, Kompetansenettverk for kvalitet i barne-
vern (KIB), Norges institusjon for menneskerettig-
heter (NIM) og Organsisasjonen for barnevernsfor-
eldre (OBF). Disse høringsinstanser viser til at 
dette allerede følger av gjeldende rett, men er en 
grunnleggende menneskerett som bør synliggjø-
res i loven.

NIM uttaler blant annet: «Det kan ikke utledes 
noe menneskerettslig krav til å ta inn en presisering 
om at barn fortrinnsvis skal vokse opp i egen familie, 
men en slik presisering vil sikre menneskerettighe-
tene bedre ved at dette utgangspunktet synliggjøres i 
det lovverket som anvendes på barnevernsfeltet.» 

Videre skriver NIM at de ikke kan se at en slik 
lovfesting, rettslig sett, innebærer en styrking av 
det biologiske prinsipp, slik enkelte høringsin-
stanser har uttrykt bekymring for. NIM viser til at 
retten til familieliv er uløselig knyttet til det biolo-
giske prinsipp, og at denne rettigheten allerede 
følger av rettskilder med høyere rang. NIM frem-
hever også at retten til familieliv har nær sammen-
heng med retten til omsorg. Dersom de to rettig-
hetene ikke lar seg forene, er det retten til omsorg 
som kommer foran, og da kommer barneverns-

lovens bestemmelser om inngrep (barneverns-
tiltak) til anvendelse.

Det er likevel en klar hovedvekt av høringsin-
stanser, om lag 30 instanser, som er av den oppfat-
ning at retten til familieliv ikke bør lovreguleres i 
ny barnevernslov. Det er blant annet Bufetat 
region nord, Statforvalteren i Nordland, Oslo og 
Viken, Vestland og Rogaland, kommunene Asker, 
Bærum, Kristansand, Oslo, Sandnes, Stavanger og 
Time, Bergen tingrett, Dommerforeningens fagut-
valg for offentlig rett, KS, VID vitenskapelige høg-
skole, Universitets- og høgskolerådet, Voksne for 
Barn, Norsk Psykologforening, Norsk barnevernle-
derorganisasjon (NOBO) og Norsk Fosterhjems-
forening. Flere av disse instansene begrunner 
dette med at en lovfesting vil kunne skape uklar-
heter i praksis og at det kan svekke eller gå på 
bekostning av barnets rett til omsorg og beskyt-
telse.

Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett
uttaler at «(…) en presisering av «retten til familie-
liv» eller «det biologiske prinsipp» kan skape inn-
trykk av en innskjerping i forholdet til gjeldende 
rett, og at dette derfor ikke bør lovfestes. Prinsippene 
om retten til familieliv og det biologiske prinsipp er 
allerede innbakt i de strenge vilkårene for inngrep-
stilak, og en ytterligere lovfesting av disse prinsip-
pene er derfor ikke nødvendig.»

Enkelte instanser, blant annet fylkesnemndene, 
trekker på sin side frem at dersom retten til fami-
lieliv reguleres i ny barnevernslov, bør også andre 
prinsipper få et uttrykk i loven. I denne sammen-
heng er det også noen instanser som mener at til-
knytnings- og relasjonskvalitet må få en større 
plass i ny lov, blant annet skriver Norsk Psykolog-
forening at dette må lovfestes som et prinsipp hvis 
retten til familieliv lovfestes.

Det er svært få høringsinstanser som har uttalt 
seg særskilt om departementets vurdering av at 
retten til omsorg og beskyttelse ikke bør lov-
festes. Bufetat region øst støtter departementets 
vurdering, mens Barneombudet anbefaler departe-
mentet å ta inn Barnevernslovutvalgets forslag. 
Barneombudet er ikke enig i at bestemmelsen vil 
være for vid, og viser til utvalgets vurdering.

Det er også få høringsinstanser som har uttalt 
seg særskilt om reguleringen av minste inngreps 
prinsipp. Barneombudet, Statsforvalteren i Oslo og 
Viken og Bufetat region øst støtter departementets 
vurderinger og forslag. OBF uttaler på sin side at 
prinsippet bør inntas i ny lov, sammen med biolo-
gisk prinsipp og retten til familieliv og kravet om 
midlertidighet ved tvangstiltak. Også Advokatfore-
ningen støtter at minste inngreps prinsipp inntas i 
ny barnevernslov. 
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NIM anbefaler at minste inngreps prinsipp lov-
festes i lovens innledende kapittel da det vil bidra 
til å synligjøre og sikre menneskerettighetene 
bedre og ha en viktig pedagogisk funksjon. Alter-
nativt foreslår NIM at prinsippet inntas i de 
enkelte tvangsbestemmelser. NIM viser blant 
annet til at minste inngreps prinsipp står sentralt i 
EMDs vurdering av om et barnevernstiltak er 
nødvendig i et demokratisk samfunn. Videre utta-
ler NIM at det nok ikke kan utledes noe mennes-
kerettslig krav om å lovfeste en generell bestem-
melse om minste inngreps prinsipp. Prinsippet er 
imidlertid sentralt for hele barnevernets virke, og 
gjenspeiler på en god måte de menneskerettslige 
vurderinger som må foretas i barnevernssakene. 
NIM anbefaler derfor at prinsippet lovfestes. 

7.3.4 Nyere praksis fra EMD og Høyesterett

Den europeiske menneskerettsdomstol i Stras-
bourg (EMD) har fra 2015 tatt til behandling flere 
saker mot Norge som gjelder ulike barnevernstil-
tak. I åtte av ti dommer30 som hittil er avsagt, har 
EMD konstatert krenkelse av EMK artikkel 8 om 
retten til familieliv. En av domfellelsene er avsagt i 
EMDs storkammer, Strand Lobben m.fl. mot 
Norge, 10. september 2019. 

Kritikken fra EMD har i hovedsak vært rettet 
mot barnevernets og domstolenes saksbehand-
ling og beslutningsgrunnlag. Domstolen har blant 
annet kritisert at begrunnelser for valg av ulike 
barnevernstiltak ikke har vært tilstrekkelige, og 
at målsettingen om at barnet skal gjenforenes 
med sine foreldre ikke har kommet godt nok frem 
i den norske beslutningsprosessen.

Høyesterett avgjorde tre barnevernssaker i 
storkammer i mars 2020.31 Avgjørelsene gjaldt 
ulike spørsmål knyttet til norsk barnevernslovgiv-
ning og forholdet til EMK artikkel 8 om retten til 
familieliv. I avgjørelsene ga Høyesterett føringer 
for hvordan norske barnevernsmyndigheter og 
domstoler skal forholde seg til praksis fra EMD. 

Høyesterett har også etter avgjørelsene i stor-
kammer behandlet flere barnevernssaker. To 
avgjørelser fra september 2020 gjaldt barnevern-
loven § 4-21 om oppheving av vedtak om omsorgs-
overtakelse.32 I oktober 2020 avsa Høyesterett fire 
avgjørelser. En av avgjørelsen gjaldt spørsmål om 
opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse og 
fastsettelse av samvær.33 To avgjørelser gjaldt 

samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse, og 
gir blant annet veiledning for fastsettelsen av sam-
let samvær og reguleringen av kontakt over tele-
fon og nett, samt bidrar til avklaring av begrunnel-
seskravene i barnevernssaker.34 Det ble også 
avsagt en dom i oktober der Høyesterett konklu-
derte med at tvangsadopsjon etter barnevernlo-
ven var til barnets beste. Dommen gir veiledning i 
forståelsen av vilkårene for adopsjon.35  I mars 
2021 avsa Høyesterett også tre avgjørelser om 
fastsettelse av samvær.36 

Høyesterett har, innenfor de spørsmål som har 
blitt vurdert i de nevnte avgjørelser, ikke konsta-
tert at det er motstrid mellom EMK artikkel 8 og 
de relevante bestemmelsene i barnevernloven. Av 
avgjørelsene kan det likevel utledes at det på 
enkelte områder er behov for en justering av prak-
sis i barnevernssaker. Høyesterett skriver i stor-
kammeravgjørelsene blant annet at EMDs dom-
mer har vist at beslutningsgrunnlag, avveining 
eller begrunnelse ikke alltid har vært tilstrekke-
lig. Videre vises det til at EMD særlig har konsta-
tert krenkelser i tilknytning til myndighetenes 
plikt til å arbeide for gjenforening av barn og for-
eldre.37

7.3.5 Departementets vurderinger og 
forslag

7.3.5.1 Innledning

Hovedvekten av høringsinstansene er av den opp-
fatning at retten til familieliv eller det biologiske 
prinsipp ikke bør lovfestes. Disse høringsinstan-
sene er bekymret for at en lovfesting vil medføre 
uklarheter om det rettslige innholdet i enkeltsa-
ker, og at det kan medføre at barnets beskyttelse 
svekkes. Departementet viste imidlertid i 
høringsnotatet også til momenter som trekker i 
retning av at retten til familieliv bør lovfestes, og 
konkluderte ikke i spørsmålet. Etter at høringen 
ble avsluttet har flere norske barnevernssaker 
med spørsmål om brudd på EMK artikkel 8 blitt 
behandlet av EMD. Departementet har derfor 
foretatt en fornyet vurdering av spørsmålet om 
retten til familieliv bør få et uttrykk i ny barne-
vernslov. Et spørsmål som reiser seg i den forbin-
delse er om en eventuell lovfesting kan svekke 
barnets beskyttelse. En viktig del av spørsmålet 
om det skal gjøres inngrep i familielivet, er en vur-

30 Per 22. mars 2021.
31 HR-2020-661-S, H-2020-662-S og HR-2020-663-S.
32 HR-2020-1788-A og HR-2020-1789-A.
33 HR-2020-2081-A.

34 HR-2020-1967-A og HR-2020-1968-A.
35 HR-2020-1929-A.
36 HR-2021-474-A, HR-2021-475-A og HR-2021-476-A.
37 HR-2020-661-S avsnitt 112.



2020–2021 Prop. 133 L 93
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
dering av om tiltaket er nødvendig eller om situa-
sjonen kan avhjelpes med mindre inngripende til-
tak. Dette er også et vilkår for å vedta tvangstiltak 
i barnevernssaker. Departementet drøfter derfor 
om minste inngreps prinsipp bør komme til 
uttrykk i en overordnet bestemmelse nedenfor i 
kapittel 7.3.5.5. 

7.3.5.2  Behovet for å presisere retten til familieliv 
i ny barnevernslov

Departementet vurderer at det ikke er et mennes-
kerettslig krav om å presisere retten til familieliv i 
ny barnevernslov, slik også NIM påpeker. Retten 
til familieliv følger allerede av Grunnloven og 
internasjonale konvensjoner som gjelder som 
norsk lov, jf. menneskerettsloven. Videre er retten 
til familieliv allerede innbakt i de strenge vilkå-
rene for tvangstilak i barnevernssaker. Det vil der-
for fra enkelte hold kunne oppfattes som en unød-
vendig dobbeltregulering å lovfeste et uttrykk for 
retten til familieliv. Departementet mener imidler-
tid det er flere forhold som taler for å lovfeste 
dette i ny barnevernslov. 

Departementet viser til at retten til familieliv 
er en bærebjelke i barnevernets arbeid. En presi-
sering av denne rettigheten vil synliggjøre en 
menneskerettighet som har grunnleggende 
betydning i barnevernssaker, samt synliggjøre 
den rettstilstanden som følger av overordnede 
rettsnormer. Det vil kunne ha en viktig pedago-
gisk verdi å innta dette utgangspunktet i loven, og 
det vil gi et signal om at barnevernet som hoved-
regel skal arbeide forebyggende og gi hjelp til 
familien slik at barnet kan bo hjemme. Departe-
mentet mener loven bør gi uttrykk for det 
rådende verdisynet om at barn som utgangspunkt 
skal vokse opp i egen familie og at barnevernet 
har en subsidiær rolle i å ivareta barn. Departe-
mentet viser til at en slik presisering kan bidra til 
økt forståelse for barnevernets arbeid og vil 
kunne bidra til bedre tillit til tjenesten på sikt.

En lovfesting kan være hensiktsmessig også i 
lys av den internasjonale rettsutviklingen. Depar-
tementet viser til at det kan synes som om EMD 
peker på svakheter i bredden i vurderingene til 
barnevernstjenesten og nemnda, herunder at hen-
synet til barnet og foreldrenes familiebånd ikke 
har kommet godt nok frem i begrunnelsen for til-
tak.38 Høyesterett har uttalt at hensynet til familie-
bånd ligger i norske avgjørelser «en del ganger 
som en mer underforstått og delvis ikke uttalt for-
utsetning, mens hensynet til barnets beste trer 

tydeligst frem».39 En lovfesting av retten til fami-
lieliv kan bidra til at EMD og Høyesteretts førin-
ger til den skriftlige dokumentasjonen blir tydeli-
gere, se også proposisjonens kapittel 18.1 og 20.7 
om krav til begrunnelser for henholdsvis barne-
vernets og nemndas vedtak.

Departementet viser videre til at retten til fami-
lieliv også har stor betydning etter at det er gjort 
inngrep i retten. EMD har gjentatte ganger uttalt 
at en omsorgsovertakelse i utgangspunktet er mid-
lertidig og at målet skal være gjenforening, se sær-
lig Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019) 
avsnittene 205 og 208. Domstolen har uttalt at etter 
en omsorgsovertakelse skal samværet, der gjen-
foreningsmålsettingen ligger fast, fastsettes slik at 
båndene mellom foreldre og barn kan styrkes og 
utvikles.40 Dette er også fulgt opp i Høyesteretts 
storkammeravgjørelser.41 Å fremheve retten til 
familieliv i loven kan også bidra til at gjen-
foreningsmålsettingen blir tydeligere for brukerne 
av loven. Dette kan også tale for at retten til fami-
lieliv bør lovfestes. Se proposisjonens kapittel 13 
om samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse 
og kapittel 14 om oppfølging av barn og foreldre 
for nærmere omtale av gjenforeningsmålsettingen.

Departementet mener etter dette at det er 
mange forhold som taler for at retten til familieliv 
bør komme til uttrykk i lovens innledende kapit-
tel.

7.3.5.3 Forholdet til barnets beste og barns rett til 
omsorg og beskyttelse

Departementet merker seg at flere høringsinstan-
ser er bekymret for at en lovfesting av retten til 
familieliv vil svekke hensynet til barnets beste og 
barnets rett til beskyttelse og omsorg. Det er helt 
avgjørende at en presisering av retten til familieliv 
i ny barnevernslov ikke medfører en svekkelse av 
barnets rett til omsorg og beskyttelse, jf. blant 
annet FNs barnekonvensjon artikkel 3 og 19. For-
målet med lovfestingen er ikke å styrke det biolo-
giske prinsipp utover det som allerede følger av 
rettskilder med høyere rang.

Selv om formålet med en lovfesting ikke er å 
endre rettstilstanden, ser departementet bekym-
ringen til Dommerforeningens fagutvalg for offent-
lig rett om at det kan skape inntrykk av en inn-
skjerping i forhold til gjeldende rett. For å unngå at 
det i praksis blir lagt for stor vekt på retten til fami-

38 HR-2020-661-S avsnitt 86.

39 HR-2020-661-S avsnitt 85.
40 Se blant annet K.O. og V. M. mot Norge (2019), avsnitt 69.
41 Se HR-2020-661-S avsnitt 131 til 134, HR-2020-662-S 

avsnitt 128 og HR-2020-663-S avsnitt 137.
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lieliv, på bekostning av hensynet til barnet, foreslår 
departementet at også barns rett til omsorg og 
beskyttelse lovfestes. Dette ble også opprinnelig 
foreslått av Barnevernslovutvalget. Retten til fami-
lieliv har nær sammenheng med retten til omsorg, 
noe også NIM påpeker i sin uttalelse. Utgangs-
punktet for barnevernets arbeid er at barn skal 
vokse opp i egen familie, og at hjelp primært skal 
gis i hjemmet. I noen saker vil det likevel være 
behov for større inngrep i familielivet.

I høringsnotatet ga departementet uttrykk for 
at utvalgets forslag, å lovregulere barnets rett til 
omsorg og beskyttelse, var generelt utformet, og 
retter seg mot alle barn og at dette ikke hører 
hjemme i en sektorlov om barnevern. Departe-
mentet mener etter en ny vurdering at dette ikke 
kan være avgjørende. Bestemmelsen må uansett 
leses i en barnevernskontekst, og det kan legges 
til grunn at retten til omsorg og beskyttelse er 
særlig sentral for barnevernets arbeid. Departe-
mentet mener at ved å innta retten til omsorg og 
beskyttelse sammen med et uttrykk for retten til 
familieliv, vil loven få en tilstrekkelig balanse mel-
lom de ulike rettighetene.

7.3.5.4 En overordnet bestemmelse om retten til 
familieliv og barns rett til omsorg og 
beskyttelse

Både retten til omsorg og beskyttelse og retten til 
familieliv følger av Grunnloven og internasjonale 
konvensjoner som Norge er bundet av. En lovfes-
ting av disse rettighetene i barnevernsloven inne-
bærer således en synliggjøring av de bestemmel-
ser som allerede følger av annen lovgivning, og vil 
derfor ikke ha et selvstendig rettslig innhold. 
Departementet legger til grunn at det ikke kan 
fremsettes rettskrav etter denne bestemmelsen i 
barnevernssaker. Bestemmelsen vil imidlertid 
være en overordnet bestemmelse som kan være 
en rettesnor for barnevernet i deres saksbehand-
ling og vurdering av tiltak. En lovfesting vil kunne 
bidra til at barnevernet i større grad blir oppmerk-
som på de vurderinger som må gjøres for at prak-
sis fremover skal være i overensstemmelse med 
våre menneskerettslige forpliktelser. 

På denne bakgrunn er departementet av den 
oppfatning at det er ønskelig og nødvendig å syn-
liggjøre begge rettighetene i en ny overordnet 
bestemmelse i ny barnevernslov. Departementet 
mener det er mest hensiktsmessig at ordlyden 
baseres på Grunnloven og foreslår derfor at det i 
lovutkastet § 1-5 første ledd fremgår at barn har 
rett til omsorg og beskyttelse, fortrinnsvis i egen 
familie.

Barnevernets arbeid skal bygge både på retten 
til familieliv og barns rett til omsorg og beskytt-
else, men departementet viser til at barnets beste 
fortsatt skal være lovens mest sentrale hensyn, se 
proposisjonens kapittel 7.1 om reguleringen av 
barnets beste. I konkrete saker må barnevernet 
foreta en barnets beste-vurdering, der barnets 
behov for å ivareta familielivet og barnets behov 
for omsorg og beskyttelse også vil inngå som sen-
trale momenter. Departementet viser også til at 
der det er konflikt mellom barnets og foreldrenes 
interesser, må det gjøres en avveining mellom 
disse interessene. Hensynet til barnet skal gå 
foran hensynet til foreldrene når vilkårene for til-
taket er oppfylt og tiltaket etter en samlet vurde-
ring er nødvendig for å ivareta barnets beste.

Departementet viser til at flere høringsinstan-
ser har vært opptatt av å gi det utviklingsfrem-
mende tilknytningsprinsipp større plass i loven.42

Departementet fastholder at det ikke vil være rik-
tig å innta dette som et eget prinsipp i loven. Ret-
ten til familieliv er allerede et rettslig prinsipp, i 
motsetning til tilknytningsprinsippet. Departe-
mentet viser imidlertid til at barnets behov for til-
knytning- og relasjonskvalitet er et moment i bar-
nets beste-vurderingen i beslutninger om barne-
vernstiltak. Tilknytningen mellom barn og for-
eldre og eventuelt andre personer inngår dessu-
ten som momenter i vurderingen av om det 
foreligger et familieliv, og hvor omfattende retten 
til vern om familielivet er. Innholdet i familiebe-
grepet må forstås i lys av Grunnloven og konven-
sjonsforpliktelsene. Dette innebærer en vid tolk-
ning av begrepet, og trenger ikke nødvendigvis 
bety biologisk familie. Se mer om innholdet i fami-
lielivet i kapittel 3.4.2.

7.3.5.5 Minste inngreps prinsipp

Departementet har etter en ny vurdering kommet 
til at det er hensiktsmessig også å synliggjøre 
minste inngreps prinsipp tydeligere i ny barne-
vernslov enn det som fremgår av gjeldende lov. 

Minste inngreps prinsipp er et overordnet 
prinsipp som gjeldende barnevernlov bygger på43

og det er et sentralt vilkår ved vedtak om tvangstil-
tak. Videre er en sentral del av spørsmålet om det 

42 Raundalen-utvalget foreslo i NOU 2012: 5, «Bedre beskyttelse 
av barns utvikling», å innføre dette prinsippet. Det ble anbe-
falt at tilknytningskvalitet skal få «avgjørende betydning i 
saker om bosted, samvær, tilbakeføring i barnevernsaker 
og tiltak», og at dette prinsippet får forrang fremfor det bio-
logiske prinsipp.

43 Prinsippet ligger til grunn også i andre lovbestemmelser 
om tvang innenfor velferdsretten.
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skal gjøres inngrep i familielivet en vurdering av 
om tiltaket er nødvendig. Myndighetene må ved 
et inngrep i familielivet vurdere om situasjonen 
kan løses med mindre inngripende tiltak. Minste 
inngreps prinsipp gjenspeiler nødvendighetsvur-
deringen etter EMK artikkel 8 nr. 2. 

Prinsippet har også betydning i andre sam-
menhenger enn ved vedtak om tvangstiltak, slik 
som ved undersøkelser. Prinsippet kan dessuten 
ses i sammenheng med barnevernets plikt til å 
arbeide forebyggende og hindre videre problem-
utvikling for barnet og familien (tidlig innsats). Et 
godt arbeid tidlig i saken, kan i noen saker fore-
bygge behovet for mer inngripende tiltak og slik 
sett bidra til ivaretakelsen av minste inngreps 
prinsipp. Dette bygger også opp under retten til 
familieliv og at barn fortrinnsvis skal få omsorg i 
egen familie. 

Alle disse forhold tilsier etter departementets 
vurdering at minste inngreps prinsipp også bør 
synliggjøres i barnevernslovens innledende kapit-
tel. Departementet legger særlig vekt på at dette 
vil tydeliggjøre nødvendighetskravet som også føl-
ger av EMK artikkel 8. Bestemmelsen vil være en 
overordnet bestemmelse som synliggjør et viktig 
prinsipp som loven bygger på. Det vil ha betyd-
ning for barnevernets arbeid på systemnivå, her-
under hvordan barnevernstjenesten organiserer 
arbeidet og styrker kompetanse på forebyggende 
arbeid. Samtidig vil prinsippet også ha et selvsten-
dig rettslig innhold i enkeltsaker. I konkrete saker 
vil det være et vilkår for tvangstiltak. På denne 
bakgrunn foreslår departementet at det inntas i ny 
§ 1-5 annet ledd at barnevernets tiltak ikke skal 
være mer inngripende enn nødvendig. Dette vil 
blant annet innebære at dersom situasjonen kan 
avhjelpes med hjelpetiltak, skal det ikke treffe 
vedtak om omsorgsovertakelse. Forsvarlig-
hetskravet etter lovutkastet § 1-7 og kravet om at 
tiltak skal være egnet til å møte barn og foreldres 
behov, jf. lovutkastet § 3-1, stiller krav til hvilke til-
tak den enkelte kommune skal kunne tilby, se pro-
posisjonens kapittel 9.1 om frivillige hjelpetiltak.

Departementet viser også til at minste inn-
greps prinsipp fremkommer av lovutkastet § 10-6 
om generelle vilkår for tvang og andre inngrep i 
barns personlige integritet under opphold på insti-
tusjon, og indirekte gjennom nødvendighetskra-
vet i § 5-1 om omsorgsovertakelse, samt § 2-2 om 
undersøkelser.

7.4 Hensyn til barns kulturelle, 
språklige og religiøse bakgrunn

7.4.1 Gjeldende rett

7.4.1.1 Sentrale rettigheter i barnekonvensjonen

Det fremgår av FNs barnekonvensjon artikkel 30 
at «i stater hvor det finnes etniske, religiøse eller 
språklige minoriteter eller personer som tilhører 
en urbefolkning, skal et barn som tilhører en slik 
minoritet eller urbefolkningen, ikke nektes retten 
til sammen med andre medlemmer av sin gruppe 
å leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og 
utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk». 
Bestemmelsen må ses i sammenheng med barne-
konvensjonen artikkel 8 om respekt for barnets 
identitet, og skal forstås som en positiv rettighet 
for barnet.44 Rettigheten etter bestemmelsen må 
likevel harmoniseres med de øvrige rettighetene 
barnet har etter konvensjonen, herunder hensy-
net til barnets beste i artikkel 3.

Barnekonvensjonen artikkel 20 omhandler 
statens plikt til å sørge for at barn som av ulike 
årsaker ikke kan tas vare på av familien, får et 
alternativt omsorgstilbud. Etter artikkel 20 nr. 3 
skal det, når mulige løsninger overveies, «tas til-
børlig hensyn til ønskeligheten av kontinuitet i 
barnets oppdragelse og til barnets etniske, religi-
øse, kulturelle og språklige bakgrunn». Denne 
bestemmelsen kommer til anvendelse når barn 
plasseres utenfor hjemmet etter barnevernloven 
og gjelder alle barn, herunder barn som tilhører 
urfolk, nasjonale minoriteter og andre etniske 
minoriteter.

7.4.1.2 Urfolks rettigheter

Samer er gitt et vern gjennom ILO-konvensjonen 
nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige 
stater, konvensjonen om sivile og politiske rettig-
heter artikkel 27, samt i barnekonvensjonen artik-
kel 30. FNs erklæring om urfolks rettigheter er 
også et sentralt dokument. Hovedprinsippet i ILO-
konvensjonen er urfolks rett til å bevare og videre-
utvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til 
å treffe tiltak for å støtte dette. Tilsvarende legger 
FNs erklæring vekt på at urfolk har rett til å 
bevare og styrke sine egne institusjoner, kulturer 
og tradisjoner, og at de har rett til å utvikle seg 
slik de selv ønsker og synes er nødvendig. Erklæ-
ringen har også bestemmelser om diskriminering 

44 FNs barnekomités generelle kommentar nr. 11 om urbe-
folkningsbarn og deres rettigheter etter konvensjonen, 
avsnitt 17.



96 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
av urfolk, og om at urfolk må delta i alle saker 
som angår dem. 

Samiske barn har også særskilte rettigheter i 
norsk lovgivning. Etter Grunnloven § 108 er sta-
ten forpliktet til å legge forholdene til rette for at 
den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt 
språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Sameloven 
gir blant annet en utvidet rett til bruk av samisk 
språk i rettsvesenet og i helse- og sosialsektoren i 
forvaltningsområdet for samisk språk. 

7.4.1.3 Nasjonale minoriteters rettigheter

I Norge er kvener/norskfinner, jøder, romer, 
romanifolk/tatere og skogfinner nasjonale minori-
teter. Europarådets rammekonvensjon om beskyt-
telse av nasjonale minoriteter pålegger statene å 
legge forholdene til rette for at de nasjonale mino-
ritetene kan uttrykke, bevare og videreutvikle sin 
kultur og identitet. Norge ratifiserte konvensjo-
nen i 1999. Partene forplikter seg til å fremme de 
forutsetninger som er nødvendige for at personer 
som tilhører nasjonale minoriteter, kan bevare og 
utvikle sin kultur, samt bevare de grunnleggende 
bestanddelene av sin identitet, som religion, 
språk, tradisjoner og kulturarv.

7.4.1.4 Barnevernloven 

Barnevernloven har flere bestemmelser som skal 
bidra til å ivareta barns kulturelle, språklige og 
religiøse bakgrunn. Bestemmelsene har særskilt 
betydning for samiske barn, barn som tilhører 
nasjonale minoriteter og andre etniske minorite-
ter. 

Barnekonvensjonens krav i artikkel 20, om at 
det skal tas tilbørlig hensyn til «ønskeligheten av 
kontinuitet i barnets oppdragelse og til barnets 
etniske, religiøse, kulturelle og språklige bak-
grunn», er innarbeidet i barnevernloven § 4-15. 
Det fremgår av bestemmelsen at det ved valg av 
plasseringssted til det enkelte barn må tas tilbør-
lig hensyn til barnets etniske, religiøse, kulturelle 
og språklige bakgrunn. Bestemmelsen innebærer 
ikke at dette er hensyn som skal tillegges avgjø-
rende vekt, men det skal inngå i den helhetsvur-
deringen som skal foretas. 

Flere lovendringer som ble vedtatt gjennom 
Prop. 169 L (2016–2017) vil kunne bidra til bedre 
ivaretakelse av barns kulturelle, språklige og reli-
giøse bakgrunn. Dette omfatter kravet i § 4-22 om 
at barnevernstjenesten alltid skal vurdere om 
noen i barnets familie eller nære nettverk kan vel-
ges som fosterhjem. Videre stilles det krav til mer 
systematisk nettverksinvolvering ved valg av fos-

terhjem. Samvær og kontakt av en viss hyppighet 
med familie og nettverk er én måte å ivareta konti-
nuitet i barnets oppdragelse, og ta hensyn til bar-
nets religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn i 
utøvelsen av ulike aktiviteter. Barnets familie 
inkluderer også barnets slekt. Storfamilie og utvi-
det slektskap er viktig for mange barn, blant annet 
i samiske samfunn, men også blant nasjonale 
minoriteter og innvandrerfamilier. Hvem som 
omfattes av barnets familie og nære nettverk må 
vurderes konkret i den enkelte sak. 

Videre er det lovfestet i barnevernloven § 1-7 
at barnevernet skal utøve sin virksomhet med 
respekt for, og så langt som mulig i samarbeid 
med barnet og barnets foreldre. Dette innebærer 
blant annet at barnevernet skal ta hensyn til fami-
liens språklige, religiøse og kulturelle bakgrunn, 
og benytte kvalifiserte tolker når det kan oppstå 
språkproblemer. God kommunikasjon er avgjø-
rende for å skape tillit og for å kunne samarbeide 
om barnevernstiltak. Bestemmelsen gjelder for 
alle barnevernsmyndigheter og på alle stadier av 
en sak.

Det følger av gjeldende lov § 6-3 a og § 7-19 at 
det skal fremgå av vedtak fattet av fylkesnemnda 
og barneverntjenesten hva som er barnets syns-
punkt, hvilken vekt barnets mening er tillagt og 
hvordan barnets beste er vurdert. Det er presisert 
i forarbeidene at for barn som tilhører en etnisk 
minoritet, bør det fremgå av vedtaket hvordan det 
tas hensyn til barnets språk og kultur. Det er gitt 
en særskilt omtale av samiske barn og presisert at 
dersom et samisk barn skal i fosterhjem, bør det 
fremgå hvordan barnet kan opprettholde samisk 
språk og kultur i fosterhjemmet. 

7.4.1.5 Forskriftsbestemmelser som særskilt 
ivaretar samiske barn

Det er gitt enkelte regler i forskrift til barnevern-
loven som særskilt ivaretar samiske barns språk-
lige og kulturelle rettigheter. I forskrift om barns 
medvirkning § 3 er det fremhevet at barnets med-
virkning skal ivareta barnets etniske, religiøse, 
kulturelle og språklige bakgrunn, herunder 
samiske barns språk og kultur. Etter dagens fos-
terhjemsforskrift § 8 skal kommunen føre tilsyn 
med at barnets etniske, religiøse, kulturelle og 
språklige bakgrunn ivaretas på hensiktsmessig 
måte når barn er i fosterhjem, herunder samiske 
barns rett til å ivareta språk og kultur. I § 7 i for-
skrift om tilsyn med barn på institusjon fremgår 
det at statsforvalteren skal påse at samiske barns 
særlige rett til å ivareta språklig og kulturell bak-
grunn følges opp på hensiktsmessig måte ut fra 
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formålet med oppholdet og institusjonens målset-
ting og rammer. Etter § 8 skal tilsynsmyndighe-
ten, ved tilsyn med samiske barn, tilstrebe å 
besitte samisk språklig eller kulturell kompe-
tanse. I forskrift om barnets talsperson § 3 er det 
presisert at ved oppnevning av talsperson for 
samiske barn innenfor forvaltningsområdet for 
samisk språk, skal barnet få tilbud om en talsper-
son med samisk språk og kulturforståelse. I andre 
områder skal det tilstrebes at barnet får et slikt til-
bud.

7.4.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

7.4.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å innta en ny over-
ordnet bestemmelse om barnets beste som presi-
serer at barnets og foreldrenes «etniske, religiøse, 
kulturelle og språklige bakgrunn» er relevante 
momenter i vurderingen av barnets beste. Forsla-
get var ment å tydeliggjøre betydningen av barn 
og foreldres bakgrunn for alle handlinger og 
beslutninger som berører barn, ikke bare i avgjø-
relser om valg av fosterhjem eller institusjon, slik 
det fremkommer av dagens lov. Utvalget presi-
serte at vurderingen av barnets beste for samers 
vedkommende, må tolkes i lys av det særskilte 
vernet som samer har etter Grunnloven og men-
neskerettslige forpliktelser.

Utvalget foreslo å videreføre bestemmelsen 
om at barnevernstjenesten ved valg av plasse-
ringssted «skal ta hensyn til behovet for kontinui-
tet i barnets oppdragelse og barnets etniske, reli-
giøse, kulturelle og språklige bakgrunn.»45 Utval-
get mente barnevernet bør anvende en større 
grad av kultursensitivitet i sitt arbeid, men at dette 
primært fremmes gjennom andre virkemidler enn 
lovgivning. 

Flertallet av høringsinstansene var positive til 
å lovfeste en liste med momenter i barnets beste-
vurderingen. Enkelte instanser uttalte seg sær-
skilt om momentet om å ta hensyn til «barn og for-
eldres etniske, religiøse, kulturelle og språklige 
bakgrunn». Av disse var noen positive til en slik 
lovfesting, mens andre mente at «foreldrenes» 
bakgrunn ikke bør fremgå som et selvstendig 
moment i barnets beste-vurderingen. Av andre 
synspunkter som kom inn, nevnes hensynet til å 
ivareta samiske barns særskilte rettigheter, at 
nasjonale minoriteter og deres særskilte vern 

etter internasjonale forpliktelser også må nevnes, 
og at kunnskapsgrunnlaget er for snevert. 

7.4.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Som det fremgår av kapittel 7.1, foreslo departe-
mentet ikke å lovfeste en liste over relevante 
momenter i vurderingen av barnets beste. Depar-
tementet foreslo en ny overordnet bestemmelse 
som understreker at barnevernet i sitt arbeid skal 
ta hensyn til barnets kulturelle, språklige og reli-
giøse bakgrunn. Bestemmelsen synliggjør at bar-
nets bakgrunn er et moment i barnets beste-
vurderingen og et selvstendig hensyn i barnever-
nets arbeid på alle stadier av en sak. Målet er å 
bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid, grundi-
gere vurderinger og riktigere avgjørelser til bar-
nets beste. Departementet foreslo å presisere at 
barnevernet skal ta hensyn til barnets bakgrunn, 
ikke foreldrenes.

Bestemmelsen vil gjelde for all saksbehand-
ling, handlinger og avgjørelser i barnevernet, ikke 
bare ved valg av fosterhjem og institusjon slik det 
fremgår av gjeldende lov. Ansvaret for å ta hensyn 
til barnets bakgrunn vil gjelde for alle aktører i 
barnevernet, både statlige og kommunale aktører. 
Det gjelder også private som utfører tjenester på 
vegne av det offentlige. Videre vil det gjelde i alle 
faser av en barnevernssak. Departementet foreslo 
ikke å gi nærmere føringer for hvordan barnets 
bakgrunn skal ivaretas eller hvilke tiltak som skal 
settes inn. Dette må vurderes konkret ut fra 
omstendighetene i den enkelte sak. Bestemmel-
sen utleder ikke nye rettigheter for barnet. 

Departementet anbefalte, i likhet med utval-
get, å videreføre i ny lov at det tas hensyn til beho-
vet for kontinuitet i barnets oppdragelse og til 
barns religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn 
når barn plasseres utenfor hjemmet. I dagens § 4-
15, jf. barnekonvensjonen artikkel 20 nr. 3, heter 
det at det skal tas hensyn til barnets «etniske, reli-
giøse, kulturelle og språklige bakgrunn». Depar-
tementet foreslo å ta «etnisk» ut av ordlyden fordi 
hensynet til barnets etniske bakgrunn i praksis 
ivaretas gjennom å ta hensyn til barnets kultur, 
språk og religion. 

Departementet presiserte at forslaget til ny 
overordnet bestemmelse om ivaretakelse av 
barns kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn 
vil gjelde også for samiske barn. Samer har som 
urfolk språklige og kulturelle rettigheter etter 
internasjonal og nasjonal lovgivning. Forslaget 
tydeliggjør at barnevernet har et ansvar for å ta til-
strekkelig hensyn til samiske barns språklige og 
kulturelle rettigheter på alle stadier av en barne-

45 Utvalget foreslo ikke å videreføre at det skal tas «tilbørlig» 
hensyn til barnets bakgrunn.
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vernssak. Videre må barnevernsmyndighetene 
samarbeide med andre myndigheter om oppføl-
gingen av barn, og bidra til at samiske barns 
språklige og kulturelle rettigheter ivaretas også av 
andre myndigheter når barnet er under barnever-
nets omsorg. Departementet la til grunn at en 
overordnet lovbestemmelse, kombinert med økt 
kunnskap om samisk språk og kultur, kan bidra til 
at barnevernets saksbehandling og avgjørelser 
bygger på en bedre forståelse av samiske barns 
situasjon og behov. 

Departementet startet opp konsultasjoner 
med Sametinget i forbindelse med utformingen av 
høringsforslaget, og flere av Sametingets innspill 
ble innarbeidet. Sametinget ga i tillegg uttrykk for 
at det er viktig og nødvendig at begrepet «etnisk» 
fortsatt blir stående i lovteksten. Sametinget 
ønsket også en bestemmelse som synliggjør prin-
sippet i barnekonvensjonen artikkel 30 om at barn 
med urfolkstilknytning ikke skal nektes retten til 
sammen med andre medlemmer av sin gruppe å 
leve i pakt med sin kultur og bruke sitt språk. 

7.4.3 Høringsinstansenes syn

Forslaget om en overordnet bestemmelse har fått 
bred støtte i høringen. Av nærmere 50 høringsin-
stanser som har uttalt seg eksplisitt til dette forsla-
get, er over 40 positive til å lovfeste at barnevernet 
skal ta hensyn til barnets kulturelle, språklige og 
religiøse bakgrunn blant annet Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir), Barneombudet, 
Bufetat region øst, Bufetat region nord, en rekke 
kommuner, herunder Trondheim, Porsgrunn, Ber-
gen, Snåsa, Færder, Fredrikstad, Sarpsborg, Tysnes, 
Tromsø og Horten, Regionalt kunnskapssenter for 
barn og unge Nord (RKBU Nord), Norges institu-
sjon for menneskerettigheter (NIM), Universitetet i 
Stavanger, Universitetet i Agder, VID vitenskapelige 
høgskole, Universitetet i Tromsø, Universitets- og 
høgskolerådet, Bufdirs eksterne kompetansegruppe 
for dialog og mangfoldssensitivitet, FRI – foreningen 
for kjønns- og seksualitetsmangfold, Islamsk råd 
Norge, MiRA ressurssenter for kvinner med minori-
tetsbakgrunn, Norsk Innvandrerforum, OMEP 
Norge, Norsk Fosterhjemsforening, Norsk Barne-
vernssamband, Sex og samfunn, Voksne for Barn, 
Stine Sofies Stiftelse, UNICEF Norge, Fellesorgani-
sasjonen, NHO Service og Handel, Organisasjonen 
for barnevernsforeldre (OBF), Kirkens Bymisjon, 
Norske kveners forbund, Norsk Psykologforening, 
KS og Forandringsfabrikken.

NIM uttaler blant annet:

«NIM mener at det er positivt at departementet 
foreslår å ta inn en bestemmelse om barne-
vernets plikt til å hensynta barns kulturelle, 
språklige og religiøse bakgrunn, og at denne er 
blant de grunnleggende bestemmelsene i 
barnevernsloven. Dette reflekterer godt for-
pliktelsene som følger av barnekonvensjonen 
artikkel 30. Minoritets- og urfolksbarns rettig-
heter må ivaretas i alle ledd av barnevernet, og 
disse barnas rett til medvirkning ved vurderin-
gen av hva som er barnas beste må også ivare-
tas på en kulturelt og språklig tilpasset måte. 
Dette fordrer at barnevernet har tilstrekkelige 
kompetanse når det gjelder minoritets- og 
urfolks språk og kultur.»

Norsk Psykologforening skriver:

«Det vil være både i barnets og tjenestenes 
interesse at familie og nettverk blir involvert i 
alle ledd i barnevernets arbeid, slik at kultu-
relle praksiser kan forstås og tiltak kan tilpas-
ses og treffe bedre i hver enkelt sak. Videre er 
det viktig at barnevernet tar på alvor hvilket 
ansvar de har for å ivareta barnets rett til iden-
titet og utvikling, og at tjenestene besørger at 
barnet får videreført sin tilhørighet og bak-
grunn også etter en eventuell omsorgs-
overtakelse. Barn som plasseres utenfor hjem-
met risikerer å miste kjennskap til sitt opprin-
nelige morsmål og/eller kunnskap om 
religiøse og kulturelle praksiser. Dette vil 
skape avstand til deres biologiske familie og 
slekt og vil kunne få negative følger for barns 
selvforståelse og identitetsutvikling, både på 
kort og lang sikt.»

Bufetat region øst ser det videre som positivt at 
plikten gjelder for barnevernet generelt, og under 
hele barnevernssaken.

En lang rekke av høringsinstansene som støt-
ter forslaget har samtidig innspill til bestemmel-
sens nærmere innhold.

Tre høringsinstanser, NIM, Bufdir, Norske kve-
ners forbund, har uttalt seg særskilt om at begre-
pet «etnisitet» ikke inngår i lovteksten. Samtlige 
mener at begrepet bør tas inn i den foreslåtte 
overordnede bestemmelsen. Tilsvarende bør 
begrepet tas inn igjen i bestemmelsen om valg av 
plasseringssted. 

NIM uttaler: 

«Barnekonvensjonen stiller ikke noe eksplisitt 
krav om at «etnisitet» må inntas i den generelle 
bestemmelsen i § 1-9. Det vil likevel være 
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bedre i samsvar med konvensjonen om «etnisi-
tet» tas inn i oppramsingen over forhold det 
skal tas hensyn til, slik Barnevernlovutvalget 
også foreslo i sin momentliste over relevante 
hensyn i barnets beste-vurderingen.»

NIM uttaler videre:

«Det kan ikke utledes noe formelt krav av bar-
nekonvensjonen om at «etnisitet» må inn i ord-
lyden i nasjonalt regelverk. Men dersom for-
målet med lovrevisjonen er å gjøre regelverket 
mer tilgjengelig for brukerne, taler dette for at 
relevante vurderingstemaer som man uansett 
må ta hensyn til etter de internasjonale forplik-
telsene, også fremgår av nasjonalt regelverk. 
Dette gjelder særlig når man legger opp til en 
lovregulering hvor de øvrige momentene fra 
barnekonvensjonen artikkel 20 nr. 3 er inntatt i 
loven.» 

NIM understreker videre at ordlyden i den fore-
slåtte bestemmelsen må ses i sammenheng med 
forslaget til bestemmelse som viderefører dagens 
§ 4-15 om valg av plasseringssted, og uttaler: 

«Det er mulig at barnets etnisitet i praksis vil 
inngå i momentene barnets identitet, religiøse, 
kulturelle og språklige bakgrunn. Departe-
mentet bør likevel være oppmerksom på at 
FNs barnekomité ved neste eksaminasjon av 
Norge antakeligvis vil stille spørsmål ved bak-
grunnen for at etnisitet er tatt ut av oppramsin-
gen av momenter som skal vektlegges i vurde-
ringen av plasseringssted, all den tid dette er et 
moment som eksplisitt fremgår av ordlyden i 
barnekonvensjonen artikkel 20 nr. 3. Uavhen-
gig av om «etnisitet» fremgår av momentlisten 
i nasjonal rett, er dette et moment barnevern-
tjenesten og fylkesnemnda må ta hensyn til i 
sin vurdering av plasseringssted, ettersom bar-
nekonvensjonen gjelder som norsk lov med 
forrang.» 

Bufdir henviser til at det spesielt av hensyn til 
urfolk (samer) og nasjonale minoriteter kan være 
hensiktsmessig å inkludere «etnisk» bakgrunn i 
lovbestemmelsen. Gruppene er gitt særegne ret-
tigheter på grunnlag av etnisitet, jf. de internasjo-
nale konvensjoner som Norge har forpliktet seg til 
å følge og som departementet viser til i høringsno-
tatet. 

Norske kveners forbund uttaler:

«Imidlertid er vi enige med Sametinget om at 
det er nødvendig at begrepet «etnisk» blir stå-
ende i barnevernslovens formulering av § 1-9 
og § 5-3. Dette er bl.a. nødvendig for å speile 
barnekonvensjonens art 30 og FNs konvensjon 
om sivile og politiske rettigheter art 27, og 
departementets høringsnotat i seg selv viser 
hvor innarbeidet dette begrepet er og hvordan 
begrepet «etnisk» gir et eget presisjonsnivå.»

Bufdir uttaler videre at de har forståelse for at 
Sametinget ønsker et tillegg i den foreslåtte 
bestemmelsen, med utgangspunkt i barnekonven-
sjonen artikkel 30. Også Universitetet i Tromsø
mener at bestemmelsen spesifikt må nevne den 
særstillingen samiske barn som urfolk. 

Enkelte er opptatt av at bestemmelsen har 
særskilt betydning også for nasjonale minoriteter, 
blant annet Norske kveners forbund og Kirkens 
Bymisjon. Kirkens Bymisjon er særlig opptatt av 
barn med rombakgrunn som er under barnever-
nets omsorg. Mange av disse barna er helt eller 
delvis avskåret fra sin kulturelle bakgrunn. Dette 
kan forvanske mulighetene for tilbakeføring eller 
til å reintegreres i miljøet. Kirkens Bymisjon
mener det er grunn til å stille spørsmål ved om 
rettighetene er for svakt fortolket i forhold til kra-
vene i de internasjonale menneskerettighetene.

Andre instanser er særlig opptatt av hensynet 
til ivaretakelse av religion, blant annet Islamsk 
Råd Norge som skriver: 

«IRN mener at vektleggingen av spesielt reli-
gion er særlig viktig å ta hensyn til overfor barn 
fra muslimske familier. Dette fordi religion har 
en stor verdi og spiller en viktig rolle i livet til 
norske muslimer. Det er viktig her å trekke 
frem at religion/tro på mange måter er en vik-
tig beskyttelsesfaktor og mestringsressurs for 
barn og familier som opplever utfordringer. 
Dette gis trolig ikke nok oppmerksomhet, og 
religion kan fort bli bagatellisert dersom man 
har en sekulær livsanskuelse.

OMEP Norge understreker at å ta hensyn til barns 
kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn må 
knyttes til mangfold og inkludering.

FRI og Sex og samfunn påpeker at forslaget 
ikke inkluderer andre minoriteter med særlig 
behov for tilrettelegging fra barnevernet, og 
mener at bestemmelsen også bør inkludere hen-
syn til kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell 
legning. Universitets- og høgskolerådet og Universi-
tetet i Agder mener på sin side at bestemmelsen 
bør inkludere hensynet til sosiale/sosioøkono-
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miske forhold. VID er opptatt av at bestemmelsen 
ikke må oppfattes som en uttømmende liste over 
hensyn. 

FRI understreker at behovet for å ta hensyn til 
barnets bakgrunn skapes i relasjonene og kontek-
sten barnet er en del av, og at behovet vil kunne 
endres i takt med barnets alder, utvikling og fami-
liekontekst. FRI mener derfor at bestemmelsen 
også bør inneholde en føring om at barnevernet 
må gjøre en konkret og individuell vurdering av 
det enkelte barns behov for ivaretakelse av sin 
identitet, kulturelle, språklige og religiøse bak-
grunn. 

Flere instanser, blant annet Barneombudet og 
Stine Sofies Stiftelse støtter at det er barnets, og 
ikke foreldrenes bakgrunn som skal vektlegges. 
Norsk Psykologforening er uenig i at ikke foreldre-
nes bakgrunn er relevant. Norsk Psykologforening
skriver:

«Vi ber også departementet revurdere at «for-
eldrenes bakgrunn» ikke inngår i lovteksten. 
Foreldrenes bakgrunn kan ha stor betydning 
for et barn, uavhengig av om denne sammenfal-
ler med barnets egen bakgrunn eller ikke. I 
saker der barnet tas ut av hjemmet i svært ung 
alder, eller i saker der foreldrene representerer 
ulike kulturer og/eller religiøse grupper, kan 
barnet både ha behov for hjelp til å forstå hel-
heten i sin familiære bakgrunn og tilhørighet, 
men også ha behov for å finne sin plass i vari-
erte og til dels motstridende kulturer. Barne-
vernet kan ha en viktig rolle her, og bør da 
bestrebe å forstå ikke bare barnets, men forel-
drenes selvstendige bakgrunn og hvilken rolle 
denne spiller for barnet og oppdragerpraksi-
sen.»

Også Universitetet i Tromsø reiser tvil om det er 
godt nok vurdert at det i lovteksten bare frem-
kommer at det er barnets rett til språk og kultur 
som ivaretas, og påpeker at dette kan føre til 
uklarheter om når urfolkbarnets selvstendige rett 
til språk og kultur utløses. 

Forandringsfabrikken og KS understreker 
betydningen av å ivareta barnets rett til med-
virkning i slike spørsmål. KS understreker at 
dette må gjøres «etter en hensyntaken til hva bar-
net selv uttrykker av ønsker».

Flere instanser som støtter bestemmelsen, 
mener samtidig at den ikke er forpliktende nok. 
Enkelte, blant annet Islamsk Råd Norge, Norsk 
Innvandrerforum, Bufdirs eksterne kompetans-
gruppe for dialog og mangfoldssensitivitet, Bufetat 
region nord, Voksne for Barn og OBF fremhever at 

det må stilles krav til dokumentasjon av hvordan 
det er tatt hensyn til kulturell, språklig og religiøs 
bakgrunn. Det er viktig å sikre oppfølgingen av 
bestemmelsen. Norsk Innvandrerforum skriver:

«Vi foreslår at barneverntjenesten pålegges å 
dokumentere på hvilken måte de har tatt hen-
syn til kulturell, språklig og religiøs bakgrunn 
ved vurderinger av barnets beste, valg av tiltak, 
valg av plasseringssted etter omsorgs-
overtakelse etc. Krav om dokumentasjon vil 
kunne bidra til mer systematikk på området og 
til avgjørelser som er mindre sårbare for den 
enkelte saksbehandlers personlige kompe-
tanse, erfaring og skjønn.»

Voksne for Barn ber om at det i merknad til 
bestemmelsen om plikt til å dokumentere hvor-
dan hensynet til barnets beste og barnets rett til 
medvirkning er vektlagt, presiseres at dette inklu-
derer å dokumentere på hvilken måte det er tatt 
hensyn til kulturell, språklig og religiøs bakgrunn. 
Bufetat region nord legger på sin side til grunn at 
«bestemmelsen innebærer et krav om å dokumen-
tere hvilke vurderinger som er gjort for å ivareta 
barnets språk, kultur og religion.»

Enkelte instanser, blant annet Bufdirs eksterne 
kompetansegruppe for dialog og mangfoldssensitivi-
tet, fremhever i tillegg at «barneverntjenesten må 
informere foreldre om at deres barn har rett til opp-
følging av kultur, religion, språk og etnisitet ved 
plassering utenfor hjemmet. Mange minoritetsfore-
ldre er trolig ikke klar over dette.»

Flere av høringsinstansene er også opptatt av 
at bestemmelsen må suppleres med tiltak som 
styrker den flerkulturelle kompetansen, blant 
annet Stine Sofies Stiftelse, MiRA-senteret, NIM og 
Bufetat region øst. MiRA-senteret skriver:

«Vi mener det er svært viktig at ny barnevern-
lov kommer sammen med en reell satsing på 
tiltak som øker flerkulturell kompetanse i alle 
ledd, i tillegg til at barnevern og kommune må 
få flere ressurser i dette arbeidet. I denne sam-
menheng ønsker vi å fremheve viktigheten av 
at barnevernsarbeidere bør øke sin kunnskap 
om uttrykk for omsorg og emosjonell tilknyt-
ning i andre kulturer, i tillegg til at det bør tilret-
telegges for at barnevernsansatte har et reflek-
tert og kritisk forhold til begrep som «barnets 
beste» og er bevisst sitt eget ståsted».

Voksne for Barn ber om at det utarbeides en veile-
der i samarbeid med relevante organisasjoner om 
hvordan bestemmelsen skal følges opp. 
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Bufetat region øst understreker at satsingen på 
økt kulturkompetanse bør gjelde barnevernet 
generelt, ikke bare barnevernstjenestene. Bufetat 
region øst skriver: 

«Manglende kompetanse på barns kulturelle 
bakgrunn hos de som skal ta beslutninger på 
deres vegne og de som utøver den daglige 
omsorgen for barnet kan utgjøre en risiko og/
eller trussel for blant annet barnets tilknytning, 
trygghet og helse.»

Enkelte høringsinstanser stiller spørsmål ved om 
bestemmelsen er nødvendig fordi dette er 
momenter som uansett inngår i vurderingen av 
barnets beste, blant annet Sandnes kommune, 
Time kommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og 
fylkesnemndene. Høringsinstansene mener at det 
må vurderes om disse hensynene heller bør 
fremgå av faglige veiledere og eventuelt kobles til 
§ 1-3 om barnets beste.

7.4.4 Departementets vurderinger og 
forslag

7.4.4.1 Innledning

Norge har en befolkning som inkluderer urfolk og 
nasjonale minoriteter. Stadig flere barn i Norge 
har tilknytning til flere land. Departementet 
mener at dette mangfoldet må reflekteres i ny bar-
nevernslov.

Kunnskap og kompetanse om barnet og famili-
ens bakgrunn er en forutsetning for godt barne-
vernsfaglig arbeid og forsvarlig saksbehandling. 
Det er viktig at ansatte i barnevernet møter barn 
og familier med åpenhet og nysgjerrighet, og er 
seg bevisst at manglende felles referanserammer 
og ulik forståelse av barneoppdragelse kan opple-
ves som barrierer for samhandling og etablering 
av tillit.46 Videre vil ivaretakelse av barnets bak-
grunn kunne bidra til at barnet får videreført sin 
identitet og tilhørighet også når barnet er under 
barnevernets omsorg. 

Departementet viser til at forslag til ny lov 
inneholder flere bestemmelser som kan bidra til 
bedre refleksjon og dialog om hva barnets egen 
identitet og barnets kulturelle, språklige og religi-
øse bakgrunn har å si for ivaretakelsen av barnets 
beste. Flere av Barnevernslovutvalgets forslag 
som kan bidra til dette, er fulgt opp ved lov-

endringer som trådte i kraft 1. juli 2018, se nær-
mere beskrivelse under gjeldende rett. Departe-
mentet foreslår å videreføre disse bestemmelsene 
i ny barnevernslov. Dette omfatter blant annet 
krav til mer systematisk nettverksinvolvering ved 
valg av fosterhjem, jf. lovforslaget § 9-4. Videre 
har barnevernet en plikt til så langt som mulig å 
samarbeide med barn og foreldre og skal 
behandle dem med respekt, jf. lovforslaget § 1-9 
første ledd. Også kravet til dokumentasjon av bar-
nets medvirkning og vurderingen av hensynet til 
barnets beste i vedtak, foreslås videreført, jf. lov-
forslaget § 12-5 og § 14-20. Dette omfatter doku-
mentasjon av hvordan det tas hensyn til barnets 
språk, kultur og religion. 

Forslaget til ny lov inneholder også nye 
bestemmelser som kan bidra til bedre ivareta-
kelse av barns kulturelle, språklige og religiøse 
bakgrunn. Departementet viser særlig til forsla-
get om at barnevernstjenesten skal legge til rette 
for involvering av barns familie og nettverk på alle 
stadier av en barnevernssak, se nærmere omtale i 
kapittel 7.5 nedenfor. Involvering av slekt og nett-
verk kan ofte være en god måte å ta hensyn til bar-
nets identitet, herunder kulturelle, språklige og 
religiøse bakgrunn. 

Departementet foreslår i det følgende at det 
innføres en ny overordnet bestemmelse om at bar-
nevernet skal ta hensyn til barns etniske, kultu-
relle, språklige og religiøse bakgrunn i barne-
vernssaker, i alle faser av saken, se lovforslaget 
§ 1-8. Departementet foreslår videre en tilføyelse 
som gjelder samiske barns særlige rettigheter 
som urfolk. 

Departementet understreker, slik flere 
høringsinstanser er opptatt av, at økt kompetanse 
er et sentralt virkemiddel for å bedre arbeidet i 
barnevernet med barn og familier med etnisk 
minoritetsbakgrunn generelt og urfolk spesielt. 
Det er etablert en egen videreutdanning om mino-
ritetskompetanse i barnevernet ved VID Stavan-
ger47 og Bufdir har anskaffet et opplæringspro-
gram om barnevernets møte med minoriteter, 
som inkluderer samer og nasjonale minoriteter. 
Programmet ble pilotert i 2020 med deltagere fra 
fosterhjemtjenester og kommunalt barnevern i 
region sør. Det vil være aktuelt å invitere barne-
vernstjenester og representanter fra statlig barne-
vern fra samiske områder inn i programmet i 
2021. Formålet er å fremme større forståelse og 
refleksjon i oppfølgingen av barn og familier med 
minoritetsbakgrunn. Voldsproblematikk, bruk av 

46 Paulsen, V. m.fl. (2014). Møter mellom innvandrere og bar-
nevernet. Kunnskapsstatus. Trondheim: NTNU Samfunns-
forskning AS.

47 https://www.vid.no/studier/minoritetskompetanse-i-bar-
nevernet/
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tolk og kulturkunnskap er blant temaene. Tilta-
kene inngår i kompetansestrategien for det kom-
munale barnevernet. Forslagene til lovendringer 
må ses i sammenheng med dette.

7.4.4.2 Nærmere om ny overordnet bestemmelse

Departementet fastholder forslaget om en ny 
overordnet bestemmelse som understreker at bar-
nevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til barnets 
kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn. 
Bestemmelsen vil ha betydning både for urfolk48, 
nasjonale minoriteter49 og barn med tilknytning 
til andre land. Bestemmelsen vil gjelde for all 
saksbehandling, handlinger og avgjørelser i bar-
nevernet, ikke bare ved valg av fosterhjem og 
institusjon slik det fremgår av gjeldende lov. For-
slaget har fått bred støtte i høringen.

Departementet understreker at det å ta hen-
syn til barnets bakgrunn er et sentralt moment i 
vurderingen av barnets beste. Kunnskap og kom-
petanse om barnet og familiens bakgrunn er en 
forutsetning for godt barnevernsfaglig arbeid og 
forsvarlig saksbehandling. Dette er hensyn som 
barnevernet uansett er forpliktet til å vektlegge. 
En lovregulering er derfor ikke nødvendig, slik 
også enkelte høringsinstanser fremholder. Etter 
departementets oppfatning vil imidlertid en lov-
festing, kombinert med kompetansetiltak, ha en 
viktig pedagogisk funksjon og bidra til økt bevisst-
gjøring i tjenestene. Kunnskap om barnets bak-
grunn vil bidra til at barnevernsansatte i større 
grad kan forstå barn og familiers situasjon, vur-
dere behovet for tiltak og eventuelt finne egnede 
tiltak. Dette kan også bidra til bedre samarbeid 
mellom barnevernet og familier, og øke tilliten til 
barnevernet. 

Departementet understreker at det å ta til-
strekkelig hensyn til barnets kulturelle, språklige 
og religiøse bakgrunn ikke innebærer at det skal 
legges en annen standard til grunn for vurderin-
ger av barns behov eller av kriterier for god 
omsorg og gode oppvekstvilkår. Det er ikke en 
annen terskel for å åpne undersøkelsessak eller 
sette inn tiltak for disse barna og familiene. Målet 
med bestemmelsen er å bidra til bedre barne-

vernsfaglig arbeid, grundigere vurderinger og rik-
tigere avgjørelser til barnets beste. 

Flere høringsinstanser har tatt til orde for at 
bestemmelsen må ha bredere rekkevidde og 
omfatte flere grunnleggende hensyn. Også andre 
minoriteter vil kunne ha behov som særlig bør 
hensyntas. FRI fremhever blant annet hensynet til 
seksuell legning. Andre mener at bestemmelsen 
også bør inkludere hensynet til sosiale og sosio-
økonomiske forhold. Departementet bemerker at 
samtlige av nevnte hensyn kan være sentrale 
momenter i vurderingen av barnets beste i den 
enkelte sak. Departementet ønsker imidlertid 
ikke å utvide den foreslåtte bestemmelsen. Som 
det fremgår i kapittel 7.1, foreslår departementet 
ingen momentliste i bestemmelsen om barnets 
beste, og en overordnet bestemmelse om at bar-
nevernet skal ta hensyn til barnets språk, kultur 
og religion er ikke ment å erstatte en slik moment-
liste. Det innebærer at bestemmelsen ikke tar 
sikte på å fange opp alle grunnleggende hensyn 
som barnevernet må ha med seg i saksbehandlin-
gen. Dagens barnevernlov inneholder allerede 
bestemmelser som skal synliggjøre barnekonven-
sjonen artikkel 20 nr. 3, som gjelder valg av plas-
seringssted, se nærmere i kapittel 7.4.4.3 neden-
for. Den foreslåtte, og mer overordnede bestem-
melsen, vil reflektere forpliktelsene som følger av 
FNs barnekonvensjon artikkel 30. Departementet 
fastholder således at bestemmelsen ikke tar opp i 
seg andre hensyn.

Enkelte høringsinstanser har tatt til orde for at 
bestemmelsens ordlyd må utformes slik at det 
fremgår at barnevernet skal ta hensyn til barnets 
etniske, religiøse, kulturelle og språklige bak-
grunn. Departementet understreker at formålet 
med å foreslå en ny overordnet bestemmelse er å 
øke bevisstheten om betydningen av barnets bak-
grunn i saken. Formålet med barnevernets arbeid 
er å gi barnet nødvendig hjelp, omsorg og beskyt-
telse, noe som vil kunne kreve at barnevernet tar 
hensyn til barnets kultur, språk og religion. Det er 
disse elementene som også inngår i en forståelse 
av etnisitet. Departementet la i høringsnotatet 
derfor vekt på å utforme lovbestemmelsen ut fra 
at hensynet til barnets etnisitet i praksis ivaretas 
gjennom å ta hensyn til barnets språk, kultur og 
religion. Departementet har imidlertid særlig 
merket seg at både Sametinget og NIM legger stor 
vekt på at formuleringen i loven bør tilsvare ordly-
den i dagens § 4-15 som er i samsvar med barne-
konvensjonen artikkel 20 nr. 3. NIMs innspill er 
særlig relevant for lovforslaget § 5-3 som viderefø-
rer dagens § 4-15, se nærmere omtale nedenfor. 
Departementet er imidlertid enig i at formulerin-

48 Samer er gitt et særskilt vern gjennom ILO-konvensjonen 
nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, i FNs 
erklæring om urfolks rettigheter samt i barnekonvensjo-
nen artikkel 30. Se nærmere omtale i av gjeldende rett, 
kapittel 7.4.1.

49 Kvener/norskfinner, jøder, romer, romanifolket/taterne og 
skogfinner har som nasjonale minoriteter et særskilt vern 
etter Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av 
nasjonale minoriteter.
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gene i den foreslåtte nye, overordnede bestem-
melsen bør ha samsvarende formuleringer. Også 
flere andre instanser, blant annet Bufdir og Norske 
kveners forbund understreker at begrepet «etnisk» 
er innarbeidet i forståelsen av urfolk og nasjonale 
minoriteters særlige konvensjonsfestede rettighe-
ter. Etter departementets oppfatning er det viktig 
at det ikke oppstår tvil om at bestemmelsen i til-
strekkelig grad omfatter urfolk og nasjonale mino-
riteters særlige rettigheter. Departementet har 
derfor etter en ny vurdering kommet til at etnisk 
tas inn i bestemmelsens ordlyd, og foreslår at det 
lovfestes at barnevernet skal i sitt arbeid ta hen-
syn til «barnets etniske, kulturelle, språklige og 
religiøse bakgrunn». 

Bestemmelsen gir ikke nærmere føringer for 
hvordan barnets bakgrunn skal ivaretas eller 
hvilke tiltak som skal settes inn. Departementet 
understreker at dette vil måtte vurderes konkret ut 
fra omstendighetene i den enkelte sak. Bestemmel-
sen er ikke ment å utlede nye rettigheter for bar-
net, men tydeliggjør barnevernets ansvar for å inn-
hente informasjon om barnets bakgrunn og vur-
dere konkret hvordan barnets bakgrunn skal vekt-
legges og ivaretas på ulike stadier av en barne-
vernssak. Formålet med bestemmelsen er å 
synliggjøre at barnets bakgrunn er et moment i 
barnets beste-vurderingen og en del av forsvarlig 
saksbehandling på alle stadier av en sak. Hvilken 
betydning det vil ha i den enkelte sak, må vurderes 
konkret overfor det enkelte barnet, og det bør leg-
ges stor vekt på barnets egne meninger. Respekt 
for barnets etniske bakgrunn, herunder språk, kul-
tur og religion, vil i alle tilfeller ha stor betydning. 

Departementet fastholder forslaget om å presi-
sere at det er barnets bakgrunn som barnevernet 
skal ivareta, ikke foreldrenes. Departementet 
viser til at også FNs barnekomité kun fremhever 
at barnets bakgrunn er et relevant moment i bar-
nets beste-vurderingen, foreldres bakgrunn er 
ikke nevnt.50 Foreldrenes bakgrunn er imidlertid 
relevant for forståelsen av barnets bakgrunn og 
hvordan denne bør ivaretas, og i de fleste saker vil 
barn og foreldres bakgrunn være sammenfal-
lende. Dette utelukker likevel ikke at det vil kunne 
oppstå uenighet mellom barn, foreldre og barne-
vernstjenesten, for eksempel om valg av foster-
hjem eller barnets behov for kontinuitet i oppdra-
gelsen.51 Hvordan det tas hensyn til barnets bak-
grunn må, som nevnt, avgjøres av barnevernstje-

nesten eller barneverns- og helsenemnda etter en 
konkret vurdering. Barnets og foreldrenes menin-
ger vil inngå i denne vurderingen. Barnets menin-
ger må tillegges stor vekt. 

Departementet har merket seg at flere 
høringsinstanser mener at bestemmelsen er for 
vag og det er behov for krav til at barnevernet skal 
dokumentere hvilke vurderinger som er gjort for 
å ivareta barnets språk, kultur og religion. Depar-
tementet viser til at hvordan barnets bakgrunn er 
vurdert og ivaretatt er et moment i barnets-beste-
vurderingen som skal dokumenteres i saken. At 
barnevernstjenesten og Bufetat i sine vedtak skal 
dokumentere hvordan barnets beste er vurdert, 
videreføres i lovforslaget § 12-5. Det skal også 
fremgå av barneverns- og helsenemndas vedtak i 
samsvar med lovforslaget § 14-20. Også den fore-
slåtte bestemmelsen om journalplikt, se lovforsla-
get § 12-4, vil ha betydning.

Ansvaret for å ta hensyn til barnets bakgrunn 
vil gjelde for alle aktører i barnevernet og i alle 
faser av en barnevernssak. Det innebærer at bar-
nevernet skal ta hensyn til barnets bakgrunn i en 
undersøkelse, i valg av hjelpetiltak og i valg av til-
tak utenfor hjemmet. Barnets bakgrunn skal også 
ivaretas ved frivillige hjelpetiltak i hjemmet og 
opphold i institusjon eller fosterhjem, i barnever-
nets oppfølging av barn når tiltak er iverksatt, 
samt i tilsynsarbeidet. Departementet foreslår å 
synliggjøre i lovteksten at bestemmelsen gjelder i 
alle faser av saken. At bestemmelsen gjelder i alle 
faser av saken, gjelder også for en rekke andre 
bestemmelser i loven. I overenstemmelse med 
ønske fra Sametinget, foreslås imidlertid å frem-
heve dette særskilt her for å understreke betyd-
ningen for ivaretakelsen av samiske barn.

I barnevernssaker i Norge som involverer 
utenlandske borgere, kan utenlandske ambassa-
der og konsulater gi konsulær bistand til sine bor-
gere. Konsulær bistand gis innenfor rammen av 
Wien-konvensjonen om konsulært samkvem av 
1963, eventuelt andre konsulæravtaler. Wien-
konvensjonen om konsulært samkvem artikkel 36 
gir utenriksstasjoner som et generelt utgangs-
punkt rett til fritt å kunne kommunisere med og 
ha tilgang til sine borgere i utlandet. Wien-
konvensjonen om konsulært samkvem må imid-
lertid tolkes i lys av andre og senere folkerettslige 
forpliktelser, herunder FNs barnekonvensjon. 
Departementet bemerker at utenriksstasjoners 

50 FNs barnekomité fremhever at barnets bakgrunn er en del 
av barnets identitet som er et relevant hensyn i barnets 
beste-vurderingen og viser også til at det må tas hensyn til 
om barn tilhører sårbare grupper, som minoriteter.

51 Selv om departementet kun foreslår å lovfeste at barnever-
net skal ta hensyn til barnets bakgrunn, må barnevernet 
utvise respekt og være imøtekommende slik at også forel-
drene opplever seg ivaretatt. Dette er understreket i gjel-
dende lov § 1-6 og foreslås videreført i lovforslaget § 1-9. 
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bistand og støtte til foreldre og barn i barneverns-
saker kan være verdifullt for å opplyse om barns 
kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn.

Departementet foreslår etter dette å videre-
føre høringsforslaget med enkelte endringer. Det 
foreslås således at følgende tas inn i loven: «Bar-
nevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets 
etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i 
alle faser av saken». Det vises til lovforslaget § 1-8 
første punktum. 

7.4.4.3 Videreføring av bestemmelsen om valg av 
plasseringssted

Departementet anbefaler, i likhet med utvalget, å 
videreføre at det tas hensyn til behovet for konti-
nuitet i barnets oppdragelse og til barns religiøse, 
kulturelle og språklige bakgrunn når barn plasse-
res utenfor hjemmet, se forslag til ny § 5-3 som er 
omtalt i kapittel 11. Som det fremgår i kapittel 
7.4.4.2 ovenfor, har departementet kommet til at 
bestemmelsen, som i dag, bør formuleres i sam-
svar med barnekonvensjonen artikkel 20 nr. 3. 
Det vil si at det skal tas hensyn til barnets 
«etniske, religiøse, kulturelle og språklige bak-
grunn» ved valg av plasseringssted. 

Ved valg av plasseringssted må barnevernstje-
nesten vurdere konkret om det er til barnets beste 
å komme til en fosterfamilie med tilsvarende kul-
turell, språklig og/eller religiøs bakgrunn som 
barnet. Det skal tilstrebes at barnet kommer til en 
familie med samme bakgrunn når dette er til 
barnets beste. Det vil likevel ikke alltid være 
mulig å finne et egnet fosterhjem med samme 
bakgrunn som barnet. Bruk av fosterhjem som 
barnet eller foreldrene klart motsetter seg, for 
eksempel av religiøse, kulturelle eller språklige 
grunner, bør unngås der det er mulig. Selv om 
barnet ikke alltid får fosterforeldre med samme 
bakgrunn, må barnevernet ta hensyn til og kon-
kret vurdere hvordan barnets bakgrunn kan iva-
retas på annen måte. I andre tilfeller må det tas 
hensyn til at for eksempel en ungdom kan ha 
behov for å markere et brudd med sin bakgrunn. 
Det er barnevernstjenesten som har omsorgen for 
barnet og som har ansvar for å vurdere og doku-
mentere hvordan barnets bakgrunn og behov for 
kontinuitet i oppdragelsen best kan ivaretas når 
barnet er i fosterhjem eller institusjon. Disse vur-
deringene skal skje i samarbeid med barnet, fos-
terforeldrene og eventuelt foreldre og andre invol-
verte. Det vises for øvrig til kapittel  11.

7.4.4.4 Samiske barns rettigheter 

Forslag til ny overordnet bestemmelse om at 
barnevernet skal ta hensyn til barns etniske, kul-
turelle, språklige og religiøse bakgrunn, vil gjelde 
for samiske barn. Samer har som urfolk særlige 
språklige og kulturelle rettigheter etter internasjo-
nale konvensjoner og nasjonal lovgivning. Dette 
innebærer at samiske barn har et særskilt vern 
som barnevernet må bidra til å ivareta. 

Barnevernet har et ansvar for å bidra til å iva-
reta samiske barns språklige og kulturelle rettig-
heter i alle faser av en barnevernssak. Videre må 
barnevernsmyndighetene samarbeide med andre 
myndigheter om oppfølgingen av barn, og bidra til 
at samiske barns språklige og kulturelle rettighe-
ter ivaretas også av andre myndigheter når barnet 
er under barnevernets omsorg. Departementet 
understreker at samiske barn har særskilte rettig-
heter til å leve i pakt med sin kultur og bruke sitt 
eget språk sammen med andre medlemmer av sin 
gruppe, jf. barnekonvensjonen artikkel 30. Barne-
vernet skal tilstrebe at samiske barns særskilte 
rettigheter ivaretas i barnevernssaker. Departe-
mentet har etter en ny vurdering kommet til at 
dette bør fremheves i loven, og foreslår at det til-
føyes at «samiske barns særskilte rettigheter skal 
ivaretas». 

Retten til å leve i pakt med sin kultur er ikke til 
hinder for at det kan treffes vedtak om omsorgs-
overtakelse, dersom vilkårene for et slikt tiltak er 
oppfylt. Rettighetene må tolkes i lys av barnekon-
vensjonen og hensynet til barnets beste, jf. artik-
kel 3 nr. 1. Særlige hensyn gjør seg likevel gjel-
dende når samiske barn må bo i fosterhjem eller 
institusjon. Ved valg av plasseringssted skal det 
legges vekt på kontinuitet i barnets oppdragelse 
og på barnets bakgrunn, jf. lovforslaget § 5-3. Det 
kan for eksempel ved plassering utenfor hjemmet 
være viktig å ta hensyn til om barnet skal ha et liv 
i reindriften, og at samiske barn følges opp på en 
måte hvor de får forståelse for hva ulike samiske 
begreper og tradisjoner innebærer. Det skal til-
strebes at barnet kommer til et fosterhjem med 
samisk bakgrunn, dersom det er til barnets beste. 
Det er imidlertid ikke et krav at barnet kommer til 
en familie med samme bakgrunn som barnet. 
Samiske barns rett til å bevare språk og kultur, må 
likevel ivaretas på andre måter dersom det ikke 
lar seg gjøre å finne en familie med samme bak-
grunn. En overordnet lovbestemmelse, kombi-
nert med økt kunnskap om samisk språk og kul-
tur, kan bidra til at barnevernets saksbehandling 
og avgjørelser bygger på en bedre forståelse av 
samiske barns situasjon og behov. 



2020–2021 Prop. 133 L 105
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Departementet foreslår etter dette å ta inn i 
loven at samiske barns særskilte rettigheter skal 
ivaretas. Det vises til lovforslaget § 1-8 annet 
punktum. 

7.5 Barnevernets plikt til å samarbeide 
med barn, familie og nettverk

7.5.1 Gjeldende rett

God dialog og samarbeid mellom barnevernet og 
barn og foreldre er en forutsetning for godt barne-
vern. I barnevernloven § 1-7 heter det således at 
barnevernet skal utøve sin virksomhet med 
respekt for og så langt som mulig i samarbeid 
med barnet og barnets foreldre.52 Bestemmelsen 
gjelder på alle stadier av en barnevernssak og 
gjelder for hele barnevernet, både statlig og kom-
munalt barnevern. Plikten er ikke absolutt. Det vil 
ikke alltid være mulig å oppnå samarbeid. Barne-
vernet må likevel tilstrebe samarbeid i alle saker 
på en måte som er til barnets beste. Barns rett til 
medvirkning følger av barnevernloven § 1-6. Et 
godt samarbeid legger til rette for ivaretakelsen av 
barnets rett til medvirkning, se nærmere omtale i 
kapittel 7.2.

Barnevernloven inneholder særskilte regler om 
involvering av familie og nettverk på fosterhjems-
området. I § 4-22 tredje ledd fremgår det at barne-
vernstjenesten alltid skal vurdere om noen i bar-
nets familie og nettverk kan velges som foster-
hjem.53 Det følger av bestemmelsen at barne-
vernstjenesten ved slike vurderinger skal legge til 
rette for bruk av verktøy og metoder for nettverk-
sinvolvering, dersom det er hensiktsmessig.54 Bak-
grunnen for bestemmelsen er at involvering av bar-
nets nettverk, blant annet ved familieråd, øker 
sannsynligheten for å finne fosterhjem i slekt og 
nære nettverk. Bestemmelsen gjelder både ved fri-
villige plasseringer, omsorgsovertakelser og akutt-
vedtak. 

7.5.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

7.5.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Plikten til å legge til rette for nettverksinvolvering 
ved valg av fosterhjem i barnets familie og nære 

nettverk, var en oppfølging av Barnevernslovut-
valgets forslag. Mange av høringsinstansene tok 
til orde for et videre anvendelsesområde for 
denne plikten. Det ble vist til at familieråd og 
andre metoder kan være aktuelle på ulike stadier 
av en barnevernssak. Departementet la i 
Prop. 169 L (2016–2017) til grunn at en bestem-
melse med et videre anvendelsesområde krevde 
nærmere utredning og høring. 

7.5.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å innføre 
en generell bestemmelse om at barnevernstje-
nesten skal legge til rette for involvering av barnets 
familie og nettverk, dersom det er hensiktsmessig. 
Målet var å bidra til økt bevisstgjøring i tjenestene 
om viktigheten av å involvere familie og nettverk 
på ulike stadier av en sak. Et lovkrav kan videre 
bidra til mer systematisk arbeid. Forslaget innebar 
ikke at barnevernstjenesten alltid skal involvere 
familie og nettverk, men at det i den enkelte sak 
ble vurdert å være hensiktsmessig. Dette forutset-
ter blant annet at det finnes et egnet nettverk og at 
foreldrene og de aktuelle involverte samtykker. 
Lovforslaget bygget på at barnevernstjenesten må 
gjøre en konkret vurdering i hver enkelt sak både 
av om familie og nettverk skal involveres, og på 
hvilken måte de bør involveres. 

Departementet la til grunn at en slik plikt vil 
gjelde i alle faser av en barnevernssak. Det ble 
videre henvist til at den mest kjente metoden for 
nettverksinvolvering i dag er familieråd, men det 
ble ikke foreslått lovfestet noe krav om å benytte 
denne metoden.

7.5.3 Høringsinstansenes syn

De fleste av de i underkant 40 høringsinstansene 
som har uttalt seg, støtter intensjonen i forslaget. 
Dette er blant andre Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir), Bufetat region øst, Bufetat 
region Midt-Norge, Barneombudet, Statsforvalteren 
i Agder, Statsforvalteren i Nordland, Statsforvalte-
ren i Oslo og Viken, Regionalt kunnskapssenter for 
barn og unge Nord (RKBU Nord), kommunene 
Bergen, Færder, Kristiansand, Horten, Oslo, Trond-
heim, Tromsø, Tysnes, Fellesorganisasjonen, Norsk 
Barnevernssamband, Den Norske Advokatfore-
ning, Norsk Fosterhjemsforening, Norsk Psykologfo-
rening, Organisasjonen for barnevernsforeldre, Sex 
og samfunn, Universitets- og høgskolerådet, Univer-
sitetet i Agder, VID vitenskaplige høgskole, Fokus på 
Barnevernet og Forandringsfabrikken.

52 Innført fra 1. juli 2018, jf. Prop. 169 L (2016–2017).
53 Innført fra 1. juli 2018, jf. Prop. 73 L (2016–2017) og 

Prop. 169 L (2016–2017). Dette fulgte tidligere av foster-
hjemsforskriften.

54 Prop. 169 L (2016–2017).
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Horten kommune skriver: 

«Horten kommune støtter forslagene om økt 
involvering av familie og nettverk. Dette bidrar 
til en allerede pågående faglig dreining i barne-
vernfeltet som handler om økt fokus på fami-
lien og nettverket som viktige ressurser i barns 
liv.»

Norsk Psykologforening uttaler: 

«Norsk psykologforening støtter at involvering 
av familie og nettverk tas inn i lovteksten og 
tror, som departementet, at dette kan bidra til 
økt bevisstgjøring i tjenestene og ikke minst 
bidra til at barn og familier kan få viktig støtte 
og hjelp tidlig i prosessen og slik forebygge 
mer inngripende tiltak og/eller tiltak utenfor 
hjemmet.»

Flere av instansene som støtter forslaget, mener 
imidlertid at plikten er for vagt formulert. Fokus 
på Barnevernet foreslår at bestemmelsen omfor-
muleres til at «barnevernet som utgangspunkt skal 
legge til rette for at barnets familie og nettverk invol-
veres». MiRA-senteret er kritisk til formuleringen 
«når dette er hensiktsmessig», og stiller spørsmål 
om hvem som skal definere når det er hensikts-
messig å involvere barnets familie og nære nett-
verk. Bufdir mener at formuleringen «dersom det 
er hensiktsmessig» bør utgå, og at vurderingste-
maet bør knyttes til om involvering av familie og 
nettverk vil være til barnets beste. Bufdir skriver: 

«Direktoratet støtter forslaget i bestemmel-
sens annet ledd om at barnevernstjenesten 
skal legge til rette for involvering av familie og 
nettverk. Vi er imidlertid usikre på om ordly-
den er klar og entydig. Etter vårt syn kan det 
være noe uklart hva som ligger i «legge til rette 
for» og «dersom det er hensiktsmessig». Dette 
fremstår som en vag plikt, og vi mener det bør 
vurderes å endre ordlyden til at barnevernstje-
nesten skal involvere barnets familie og nett-
verk i den grad det vil kunne være til barnets 
beste.»

Barneombudet slutter seg til Bufdirs vurdering. 
Det samme gjør Bufetat region øst og Bufetat 
region Midt-Norge. Også Færder kommune mener 
at formuleringen «dersom det er til barnets beste» 
ville være bedre fordi da må barnets mening inn-
hentes og være styrende for valget. RKBU Nord
fremhever at det er av hensyn til barnets beste at 
familie søkes involvert, uavhengig av hvilke 

potensielle utfordringer dette kan innebære for 
familien og/eller barnevernstjenesten. Statsforval-
teren i Oslo og Viken foreslår på sin side at barne-
vernstjenesten skal legge til rette for at barnets 
familie og nettverk involveres, «med mindre dette 
ikke er til barnets beste». 

Sammenhengen med barnets rett til med-
virkning, kommenteres også av flere. Bufdir 
understreker at det er viktig at barnet høres før 
slike prosesser settes i gang, og henviser til at selv 
om involvering av storfamilie og nettverk er posi-
tivt for mange barn, kan det for noen utgjøre en 
trussel. Oslo kommune, Stavanger kommune og 
Forandringsfabrikken mener at det må fremgå av 
loven at dette skal være frivillig for barnet og ikke 
et absolutt krav. Flere høringsinstanser påpeker 
for øvrig at plikten til å samarbeide med barnet 
må inn i overskriften, blant annet Trondheim kom-
mune.

For øvrig ber Bufdir om en omtale av hvordan 
bestemmelsen skal forstås når barnet har familie 
og nettverk i utlandet. Slik involvering kan ofte 
være både komplisert og tidkrevende, og kan lett 
vurderes som ikke hensiktsmessig. 

Bufetat region øst, Nasjonalt utviklingssenter for 
barn og unge (NUBU) og Forandringsfabrikken 
mener at plikten bør gjelde barnevernet generelt, 
og ikke bare barnevernstjenesten. NUBU skriver: 

«NUBU mener at en generell plikt til å vurdere 
involvering eller større grad av involvering av 
familie og nettverk bør gjelde generelt for alle 
aktører i barnevernet. F.eks. bør barnevernin-
stitusjoner ha en selvstendig plikt til å vurdere 
involvering av familie og nettverk både ved 
utforming av institusjonen og ved oppfølgingen 
av det enkelte barn. Ivaretakelsen av en slik 
plikt vil ofte kreve samarbeid mellom ulike 
aktører, f.eks. barneverninstitusjoner og kom-
munale barneverntjenester, og bør inngå som 
en del av planene rundt barnet, jf. forslag til ny 
§§ 8-1, 8-3, 8-5, 8-7 og 8-8.» 

Bufetat region øst gir uttrykk for tilsvarende syns-
punkt og fremhever at behovet for samarbeid og 
involvering av familie og nettverk gjør seg gjel-
dende i like stor grad for de beslutningsproses-
sene som foretas også i andre deler av barnever-
net, herunder særlig i institusjon eller ved valg av 
tiltak etter henvisning om institusjonsplass eller 
fosterhjem.

Enkelte kommuner mener at bestemmelsen er 
unødvendig fordi det i en vurdering av barnets 
beste også vil omfatte en vurdering av barnets 
behov for å ivareta familiemiljøet og nære relasjo-
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ner. Blant annet stiller Sandnes kommune spørs-
mål ved om innholdet i bestemmelsen heller bør 
fremgå av faglige retningslinjer, eventuelt inngå i 
bestemmelsen om barnets beste. VID fremhever 
at det er viktig at bestemmelsen ikke oppfattes 
som det eneste generelle hensynet som skal vekt-
legges, i tillegg til bestemmelsen om språk og kul-
tur. 

7.5.4 Departementets vurderinger og 
forslag

God dialog og samarbeid med barn og familie er 
sentralt i barnevernets arbeid. Plikten til å til-
strebe et godt samarbeid med barn og foreldre 
fremgår av dagens § 1-7, og departementet fore-
slår å videreføre denne bestemmelsen, se lovfor-
slaget § 1-9 første ledd. Barnevernets plikt til å 
samarbeide med barnet og foreldrene og 
behandle dem med respekt, gjelder i alle faser av 
saken og i alle deler av barnevernet. Et godt sam-
arbeid legger til rette for barns medvirkning og 
bidrar til at barnevernstjenesten kan få bedre inn-
sikt i hva som er barnets og familiens behov. Det 
kan også bidra til økt forståelse hos foreldrene for 
hva som er barnets behov og synspunkter, og på 
denne måten legge bedre til rette for frivillige til-
tak. Også i tilfeller der det er nødvendig med tiltak 
utenfor hjemmet, vil et godt samarbeid i beslut-
ningsprosessen bidra til å lette den videre oppføl-
gingen og gjennom dette skape mer ro og stabili-
tet for barnet. Ivaretakelse av dialog og samarbeid 
må også ses i sammenheng med adgangen til 
samtaleprosess55 i saker som går videre til barne-
verns- og helsenemnda. 

Familie og nettverk vil i mange tilfeller kunne 
representere viktige ressurser for barnet og forel-
drene, og departementet er opptatt av at disse res-
sursene kan bli brukt til barnets beste. Med fami-
lie og nettverk menes her for eksempel tanter og 
onkler, besteforeldre, naboer eller andre voksne 
som er særskilt viktige for barnet. Familie og nett-
verk vil kunne bidra til bedre opplysning av saken. 
Å bygge på ressursene rundt barnet vil kunne 
bidra til at barnet og foreldrene får hjelp og støtte i 
kjente rammer og omgivelser. Økt bevisstgjøring 
og større grad av involvering av familie og nett-
verk kan bidra til å forebygge behov for mer inn-
gripende tiltak. Dette kan også bidra til at viktige 
relasjoner for barnet blir ivaretatt dersom det er 
behov for tiltak utenfor hjemmet. Nettverksinvol-
vering kan på denne måten i praksis bidra til å iva-

reta det mildeste inngreps prinsipp, jf. lovforslaget 
§ 1-5 annet ledd. 

Godt faglig arbeid tilsier at barnevernstje-
nesten alltid vurderer om det vil være til barnets 
beste å involvere familie og nettverk. I mange 
saker vil dette være naturlig allerede i undersøkel-
sesfasen. 

Departementet understreker samtidig at selv 
om det å involvere familie og nettverk i noen til-
feller vil kunne bidra til konstruktive løsninger og 
bedring av barnets situasjon, vil det i andre til-
feller kunne ha motsatt effekt. Ikke alle barn og 
foreldre har nettverk som kan bidra med ressur-
ser. Hvilken vekt som bør legges på nettverks-
involvering i den enkelte sak, vil også kunne ha 
sammenheng med hvilken fase av saken det gjel-
der og hvor omfattende utfordringer barnet og 
familien har. Spørsmålet om og i hvilken grad 
familie og nettverk bør involveres, må derfor bero 
på en konkret vurdering. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn en 
lovregulering som gir nødvendig fleksibilitet i 
saksbehandlingen. Departementet fastholder for-
slaget om å lovfeste en plikt til å legge til rette for 
å involvere familie og nettverk, jf. lovforslaget § 1-
9 annet ledd. Dette innebærer at det må gjøres en 
konkret vurdering i hver enkelt sak om, og i hvil-
ken utstrekning det skal legges til rette for slik 
involvering. Slike vurderinger må foretas i ulike 
faser av saken. I noen saker vil det «å legge til 
rette for» utelukkende handle om en enkel kart-
legging av hva slags nettverk barnet og foreldrene 
har, og deres holdning til at nettverket involveres. 
Ofte vil det være nødvendig med en viss prosess 
for å undersøke forutsetningene for videre invol-
vering. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig 
med omfattende involvering, for eksempel ved 
bruk av særskilte metoder som familieråd. Beho-
vet for å involvere familie og nettverk vil kunne 
endre seg ut fra hvilken fase saken er i. Kravet om 
å «legge til rette for» må derfor forstås fleksibelt. 

Barnets beste vil være et grunnleggende hen-
syn i vurderingen av i hvilken utstrekning familie 
og nettverk skal involveres, og barnets og forel-
drenes synspunkter og holdninger vil være helt 
sentralt. Videre vil partenes samtykke være en 
forutsetning dersom mer omfattende prosesser 
igangsettes. I hvilken grad det legges opp til mer 
omfattende innsats, må bero på en helhetsvurde-
ring av blant annet partenes forutsetninger og 
holdninger, men også nettverkets tilgjengelighet. 
For eksempel skal det mer til for å involvere fami-
lie og nettverk i utlandet. Hvilke utfordringer 
barnet og familien har, og hvilken fase saken er i, 
vil også ha betydning i vurderingen. 

55 Innført som varig ordning fra 1. juli 2020, jf. Prop. 84 L 
(2019–2020).
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Departementet er enig med høringsinstan-
sene som mener at formuleringen «når dette er 
hensiktsmessig» ikke er egnet, og foreslår ikke å 
videreføre denne. Departementet foreslår imidler-
tid ikke å erstatte denne med «når dette er til bar-
nets beste», slik flere høringsinstanser tar til orde 
for. Dette følger allerede av lovforslaget § 1-3 der 
det heter at barnets beste er grunnleggende i alle 
handlinger og avgjørelser. 

Departementet fastholder at bestemmelsen 
ikke skal inneholde et krav om bruk av verktøy og 
metoder, slik det fremgår i den særskilte bestem-
melsen i dagens § 4-22 som gjelder ved vurdering 
av fosterhjem i familie og nettverk. Denne bestem-
melsen gjelder en spesifikk fase hvor bruk av 
metoder som familieråd ofte vil være hensikts-
messig. Departementet mener imidlertid at disse 
kravene ikke er egnet for en overordnet bestem-
melse som gjelder i alle faser av saken. Departe-
mentet foreslår videre at bestemmelsen bør gjelde 
barnevernet som sådan, og ikke bare barne-
vernstjenesten.

Departementet foreslår etter dette å lovfeste at 
barnevernet skal legge til rette for at barnets fami-
lie og nettverk involveres. Det vises til lovforslaget 
§ 1-9 annet ledd.

7.6 Tidlig innsats

7.6.1  Gjeldende rett

Et sentralt mål for tidlig innsats er å forebygge 
behov for mer inngripende tiltak. Slik sett legger 
tidlig innsats til rette for at offentlige myndigheter 
ikke skal benytte mer omfattende tiltak enn nød-
vendig (minste inngreps prinsipp).

Prinsippet om tidlig innsats kan utledes av 
barnevernlovens formålsbestemmelse i § 1-1, der 
det heter at loven skal sikre at barn og unge som 
lever under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyt-
telse til rett tid. Prinsippet kommer mest direkte 
til uttrykk i barnevernloven § 3-1 annet ledd der 
det heter at barnevernstjenesten har et spesielt 
ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt og 
atferdsproblemer så tidlig at varige problemer kan 
unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. I 
lovens forarbeider henvises det til at det er avgjø-
rende for barnet at tiltak tilpasset det enkelte 
barns behov og iverksettes så tidlig som mulig når 
omsorgssvikt og atferdsproblemer oppstår.56 Det 
er for øvrig uklart hvilke konkrete plikter denne 
bestemmelsen gir til barneverntjenesten. 

7.6.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet ble det foreslått å fremheve 
bestemmelsen om tidlig innsats ved å ta den inn i 
lovens kapittel 1. Departementet la til grunn at 
bestemmelsen innebærer en plikt til å komme tid-
lig inn med barnevernstiltak for å forebygge ytter-
ligere problemutvikling og behov for mer inngri-
pende tiltak. Samtidig handler tidlig innsats også 
om å gripe tidlig inn med inngripende tiltak der 
dette er nødvendig. Bestemmelsen ble formulert 
slik: «Barnevernstjenesten skal sette inn tiltak så 
tidlig at varige problemer kan unngås.» Departe-
mentet understreket at prinsippet gjelder i alle 
faser av saken, samt at tiltak som iverksettes skal 
være egnet til å ivareta barnets behov. 

Departementet presiserte at plikten inntrer 
når barnevernstjenesten har informasjon om 
bekymring knyttet til barnets omsorgssituasjon 
eller atferd. Bestemmelsen innebærer ingen plikt 
for barnevernstjenesten til å drive oppsøkende 
arbeid. Dersom barnevernstjenesten skal utføre 
oppsøkende arbeid ut over dette, må kommunen 
ha gitt barnevernstjenesten denne oppgaven som 
del av kommunens forebyggende ansvar. Det ble 
samtidig foreslått tydeligere regler for kommu-
nens ansvar for å forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer, se nærmere omtale i kapittel 
21.

Høringsnotatet inneholder for øvrig flere 
bestemmelser som ivaretar hensynet til tidlig inn-
sats, blant annet nettverksinvolvering og formule-
ringen om at hjelpetiltak som iverksettes skal 
være egnet til å ivareta barnets behov og fore-
bygge ytterligere problemutvikling. Dette er for-
slag som også legger til rette for å ivareta minste 
inngreps prinsipp.

7.6.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 15 høringsinstanser har uttalt seg ekspli-
sitt til forslaget. I overkant av 10 av disse støtter 
forslaget, blant annet FO, Landsorganisasjonen i 
Norge (LO), Stine Sofies Stiftelse, Bærum kom-
mune, Tromsø kommune, Norsk barnevernlederor-
ganisasjon (NOBO), Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir), Bufetat region sør, Forand-
ringsfabrikken, Den Norske Advokatforening og
NHO Service og Handel. Høringsinstansene leg-
ger særlig vekt på at plikten til tidlig innsats er et 
grunnleggende prinsipp som det er viktig å frem-
heve. Flere av disse instansene har samtidig for-
slag til endringer i bestemmelsen. Enkelte har 
kommentarer til ordlyden, og mener «riktige til-
tak» eller «nyttige tiltak» bør inn i ordlyden, blant 56 Ot.prp. nr. 44 (1991–92).
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annet Organisasjonen for barnevernsforeldre og
Forandringsfabrikken. Bufdir mener bestemmel-
sen bør kombineres med en plikt til å bidra til at 
også andre instanser gir rett hjelp til rett tid, og 
understreker sammenhengen med barnevernstje-
nestens samarbeidsplikt. Advokatforeningen støt-
ter at det innføres en slik forpliktende bestem-
melse, men mener at den tidlige innsatsen må ha 
fokus på foreldrenes behov til å forbedre sine for-
eldreferdigheter. Forandringsfabrikken ber om at 
bestemmelsen tydeliggjør at tiltakene som settes 
inn, må oppleves nyttige for barnet, og viser til at 
mye kan ha vært gjort fra tidlig alder, uten at situ-
asjonen i familien ble bedre for barnet. 

Om lag fem høringsinstanser er kritiske til 
forslaget, blant annet Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, Sandnes kommune, Time kommune og Gjes-
dal kommune. Disse høringsinstansene peker på 
at bestemmelsen er overflødig og heller kan inn-
arbeides i formålsbestemmelsen. Høringsinstan-
sene mener at ordlyden, og særlig formuleringen 
«varige problemer kan unngås», er for utydelig.

Statsforvalteren i Oslo og Viken uttaler:

«Fordi bestemmelsen i § 1-7 er en prinsippbe-
stemmelse om forebygging av omsorgssvikt, 
er det vårt syn at bestemmelsen kan formule-
res tilsvarende som ellers i forslaget til ny bar-
nevernslov. Vi viser til bestemmelsen i § 15-1, 
som har formuleringen; «… å forebygge at 
barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller 
utvikler atferdsproblemer.» Vi viser også til 
§ 15-4 der formuleringen er; «… nødvendig på 
grunn av barnets omsorgssituasjon eller 
atferd» 

Statsforvalteren mener også at bestemmel-
sen bør ha en henvisning til formålsbestem-
melsen, om at forebygging handler om tidlig 
innsats til rett tid.

Et annet alternativ, etter vår vurdering, er at 
§ 1-7 kan tas bort, da bestemmelsen om prin-
sippet om tidlig innsats er inntatt i §§ 1-1, 1-6, 3-
1, 5-1 og 15-4.»

7.6.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Prinsippet om tidlig innsats bygger på lovens for-
målsbestemmelse der det heter at barnevernet 
skal gi nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til 
rett tid. Å avdekke omsorgssvikt så tidlig at varige 
problemer kan unngås, er avgjørende for å gi rik-
tig hjelp til rett tid. Tidlig innsats handler også om 
å gripe tidlig inn med inngripende tiltak i saker 
der barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt. Ska-

devirkningene for barn kan være store hvis barne-
vernstjenesten venter for lenge med å sette inn 
nødvendige tiltak. I dagens lov kommer prinsippet 
direkte til uttrykk i § 3-1 annet ledd der det blant 
annet heter at barnevernstjenesten skal avdekke 
omsorgssvikt så tidlig at varige problemer kan 
unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. I 
lovens forarbeider henvises det til at det er avgjø-
rende for barnet at tiltak tilpasset det enkelte bar-
nets behov og iverksettes så tidlig som mulig når 
omsorgssvikt og atferdsproblemer oppstår.57

Departementet fastholder forslaget om å vide-
reføre dette prinsippet i ny barnevernslov. Selv 
om plikten til tidlig innsats kan utledes av lovens 
formålsbestemmelse, sett i sammenheng med 
lovens forsvarlighetskrav og hensynet til barnets 
beste, er dette et grunnleggende prinsipp for 
barnevernets arbeid. Barnevernstjenestens plikt 
til tidlig innsats understreker både betydningen av 
å ta enhver melding på alvor, og iverksette tilstrek-
kelige undersøkelser som kan avdekke omsorgs-
svikt på et tidlig stadium av saken. Videre under-
streker prinsippet viktigheten av at tiltak som 
iverksettes skal være egnet til å ivareta barnets 
behov. Dette gjelder ikke minst for de yngste 
barna. Tidlig innsats innebærer å forebygge at 
påviste problemer eskalerer, for eksempel for å 
bedre barnets omsorgssituasjon og forhindre at 
utfordringer i familien ender i omsorgs-
overtakelse eller akutte flyttinger. Tidlig innsats 
kan forebygge behov for mer inngripende tiltak. 
Bestemmelsen er dermed en av flere som legger 
til rette for ivaretakelsen av minste inngreps prin-
sipp, og er også ment å forebygge mer omfattende 
hjelpebehov i fremtiden.

Tidlig innsats er et grunnleggende prinsipp for 
barnevernstjenestens arbeid. Departementet fast-
holder forslaget om at prinsippet ikke bør tas inn i 
en bestemmelse om barnevernstjenestens 
ansvarsområde, men tas inn i lovens kapittel 1 om 
formål, virkeområde og grunnleggende bestem-
melser. Departementet foreslår videre at formule-
ringen «Barnevernet skal sette inn tiltak tidlig for 
å forebygge alvorlig omsorgssvikt og atferds-
vansker» tas inn i loven, se lovforslaget § 1-10.

Departementet foreslår ikke å videreføre 
dagens formulering å «avdekke omsorgssvikt». 
Departementet legger til grunn at barnevernstje-
nesten ikke har et ansvar for å avdekke behov for 
tiltak uten at det er meldt bekymring til barne-
vernstjenesten. Forarbeidene til barnevernloven av 
1992 gir ingen indikasjon på at et slikt ansvar er til-
lagt tjenesten. Etter departementets oppfatning er 

57 Ot.prp. nr. 44 (1991–92) side 25.
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det uansett ikke naturlig å gi barnevernstjenesten 
et slikt oppsøkende ansvar. Departementet under-
streker imidlertid at barnevernstjenesten ikke er 
avhengig av at noen utenforstående aktivt har 
meldt bekymring. Barnevernstjenesten skal vur-
dere enhver informasjon de har, se nærmere i 
kapittel 8 om bekymringsmelding og undersø-
kelse. Oppsøkende virksomhet må imidlertid anses 
å kunne inngå i kommunens mer generelle ansvar 
for forebygging. Barnevernstjenesten skal bare ta 
del i oppsøkende arbeid hvis kommunestyret selv 
legger slike oppgaver til tjenesten, jf. kapittel 21.1. 

Departementet har merket seg Bufdirs innspill 
om å se barnevernstjenestens plikt til å samar-
beide med andre instanser i sammenheng med 
prinsippet om tidlig innsats. Departementet er 
enig i at et godt samarbeid med andre instanser 
tidlig i saken er av stor betydning for at barnet og 
familien skal få riktig hjelp. Departementet viser i 
den forbindelse til kapittel 21.3 om barne-
vernstjenstens samarbeidsplikt. Departementet 
foreslår imidlertid ikke å flytte barnevernstje-
nestens plikt til å samarbeide med andre instanser 
ut av forslag til lovens kapittel 15.

Departementet foreslår etter dette å lovfeste at 
barnevernet skal sette inn tiltak tidlig for å fore-
bygge alvorlig omsorgssvikt og atferdsvansker. 
Det vises til lovforslaget § 1-10.

7.7 Lovens virkeområde

7.7.1 Gjeldende rett

7.7.1.1 Saker der barn har tilknytning til flere 
stater

Barnevernlovens stedlige virkeområde er definert 
i § 1-2. Fra 1. juli 2016 sluttet Norge seg til Haag-
konvensjonen 1996.58 Konvensjonen legger til 
rette for samarbeid mellom konvensjonsstater om 
beskyttelsestiltak for barn når barn har tilknyt-
ning til flere land. I denne forbindelse ble barne-
vernlovens virkeområde utvidet. Før lovend-
ringen gjaldt loven kun for barn som oppholder 
seg i Norge. Etter lovendringen har barnevernet 
også fått et visst ansvar for barn som har vanlig 
bosted i Norge, men som oppholder seg i utlan-
det.

Det fremgår av § 1-2 første ledd at lovens 
bestemmelser om tjenester og tiltak gjelder for 
alle barn som har vanlig bosted i riket og opphol-
der seg her. Samtlige av lovens bestemmelser 
gjelder også for barn som oppholder seg her og 
som er flyktninger eller er internasjonalt for-
drevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar 
seg fastsette. Dette innebærer at det kan treffes 
alle typer barnevernsvedtak og at lovens øvrige 
saksbehandlingsregler gjelder.

Det følger av § 1-2 annet ledd at for barn som 
oppholder seg i Norge, men som har vanlig 
bosted i en annen stat, gjelder §§ 4-4, 4-6, 4-7, 4-9, 
4-10, 4-11, 4-25, 4-26 og 4-29. Dette innebærer at 
det ikke kan treffes vedtak om omsorgs-
overtakelse eller langvarig tvangsplassering i 
atferdsinstitusjon. Dette er i samsvar med juris-
diksjonsbestemmelsene i Haagkonvensjonen 1996 
artikkel 5 og 6 som Norge har ratifisert.

For barn som har vanlig bosted i Norge, men 
som oppholder seg i en annen stat kan det kun 
treffes vedtak om omsorgsovertakelse etter § 4-12 
og langvarig plassering på institusjon etter § 4-24, 
jf. § 1-2 annet ledd. Det er presisert i forarbeidene 
at barneverntjenesten må gjennomgå bekym-
ringsmeldinger og undersøke saker på vanlig 
måte når barn oppholder seg i utlandet. Barne-
vernstjenesten har ikke en plikt til å tilby hjelpetil-
tak til barn i andre stater eller til foreldre, selv om 
foreldrene oppholder seg i Norge. Departementet 
har imidlertid understreket at kommunen kan og 
bør tilby foreldre hjelpetiltak når barn med vanlig 
bosted i Norge oppholder seg i en annen stat og 
har særlig behov for hjelp, for eksempel når barn 
står i fare for å bli utsatt for tvang eller negativ 
sosial kontroll.59

7.7.1.2 Hvem loven gjelder for

I § 1-3 første ledd fremgår det at tiltak etter loven 
kan treffes for barn under 18 år. Loven gir også 
hjemmel til å gi tiltak til barn etter fylte 18 år, for å 
sikre en bedre overgang til voksenlivet. Det frem-
går av bestemmelsens annet ledd at når barnet 
samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet 
har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av 
andre tiltak etter loven frem til fylte 25 år (etter-
vernstiltak).60 

58 Haagkonvensjonen 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjen-
nelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyn-
dighet og tiltak for beskyttelse av barn. Se Prop. 102 LS 
(2014–2015) Lov om gjennomføring av konvensjon 19. 
oktober 1996 mv.

59 Se brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fyl-
kesmenn av 9. juni 2017 og 18. desember 2017.

60 Aldersgrensen for ettervern ble utvidet fra 23 til 25 år fra 1. 
janauar 2021, jf. Prop. 84 L (2019–2020).
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7.7.1.3 Lovens anvendelse på Svalbard

Det følger av gjeldende § 1-2 tredje ledd at Kon-
gen kan gi forskrifter om lovens anvendelse på 
Svalbard. I forskrift om barnevernlovens anven-
delse på Svalbard fremgår det at loven gjelder 
med de særregler som er fastsatt i forskriften, jf. 
§ 1. Bestemmelsene om barnevernstjenestens 
plikt til å utarbeide individuell plan etter § 3-2 a og 
Bufetas adgang til å kreve refusjon, jf. § 9-6, gjel-
der ikke på Svalbard. Forskriften gir også andre 
særregler om organisatorisk ansvar og betalings-
ansvar for barnevern på Svalbard.

7.7.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

7.7.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å slå sammen gjel-
dende § 1-2 om stedlig virkeområde og § 1-3 om 
hvem loven gjelder for, og språklige endringer for 
å gjøre reglene mer tilgjengelige. Utvalget hadde 
ingen materielle endringsforslag.

I regjeringens handlingsplan mot negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemles-
telse for 2017–2020, Retten til å bestemme over 
eget liv, er det nevnt en rekke tiltak som blant 
annet tar sikte på å klargjøre offentlige myndig-
heters ansvar og muligheter for å hjelpe barn som 
er etterlatt i utlandet. Dette gjelder både ansvaret 
for å forebygge og for å følge opp barna som kom-
mer tilbake til Norge. Justis- og beredskapsdepar-
tementet sendte 28. juni 2018 på høring endringer 
i passloven for å forebygge at barn sendes ut av 
landet og hjelpe barn hjem. Regjeringen har lan-
sert en integreringsstrategi for 2019–2022 – Inte-
grering gjennom kunnskap, som inneholder flere 
tiltak på barnevernsområdet. 

Det har blitt etterlyst at barnevernstjenesten 
bør gjøre mer for å forebygge at barn sendes til 
utlandet mot sin vilje, og for å hjelpe barn hjem.

7.7.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo språklige og strukturelle 
endringer for å gjøre innholdet i bestemmelsen 
om lovens virkeområde mer tilgjengelig. Departe-
mentet foreslo også enkelte materielle endringer 
som vil innebære en viss utvidelse av barneverns-
lovens virkeområde. 

Departementet foreslo å videreføre at når barn 
har vanlig bosted i Norge og oppholder seg her 
kan det treffes alle typer tiltak for barnet etter 
loven. Departementet foreslo samtidig språklige 

endringer for å tydeliggjøre at det ikke bare er til-
taksbestemmelsene som gjelder, men alle lovens 
bestemmelser, herunder generelle prinsipper, 
ansvars- og betalingsregler og saksbehandlingsre-
gler, herunder regler om taushetsplikt, opplys-
ningsrett og opplysningsplikt. Det samme ble 
foreslått tydeliggjort for barn som oppholder seg i 
Norge og som er flyktninger, internasjonalt for-
drevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar 
seg fastsette.

Departementet foreslo i tillegg å utvide 
barnevernslovens virkeområde slik at barne-
vernstjenesten skal tilby foreldre hjelpetiltak når 
et barn med vanlig bosted i Norge oppholder seg i 
en annen stat og har særlig behov for hjelp. En 
forutsetning for plikten er at foreldrene må opp-
holde seg i Norge og at tiltaket må kunne iverkset-
tes i Norge. Departementet foreslo også at barne-
vernstjenesten skal kunne fremme sak om pålegg 
om hjelpetiltak i disse situasjonene. Departemen-
tet påpekte imidlertid at det må foretas en grun-
dig vurdering i den enkelte sak av om tiltaket vil 
kunne ha ønsket effekt. Departementet under-
streket at barnevernstjenesten har plikt til å gjen-
nomgå bekymringsmeldinger og åpne undersø-
kelsessak på vanlig måte når barn med vanlig 
bosted i Norge oppholder seg i en annen stat. 
Departementet foreslo derfor å presisere at loven 
gjelder for barn som har vanlig bosted i Norge, 
men oppholder seg i en annen stat, men at det er 
unntak for visse tiltaksbestemmelser.

Departementet vurderte også om det er behov 
for lovendringer for å gi bedre beskyttelse til barn 
som oppholder seg i Norge, men som har vanlig 
bosted i en annen stat. Departementet vurderte 
om barnevernet bør ha hjemmel til å treffe alle 
nødvendige beskyttelsestiltak dersom staten der 
barnet har vanlig bosted ikke følger opp en 
anmodning om beskyttelsestiltak fra norske 
myndigheter eller det ikke er forsvarlig å kontakte 
myndighetene. Departementet foreslo imidlertid 
ikke en lovendring på dette punkt, men foreslo å 
tydeliggjøre at loven som sådan gjelder når barn 
har vanlig bosted i en annen stat, men oppholder 
seg i Norge, herunder regler om ansvarsdeling, 
betalingsansvar, plikten til å gjennomgå meldin-
ger og åpne undersøkelsessak. Det er kun 
begrensninger i hvilke tiltak som kan treffes.

Departementet foreslo i tillegg å innta en 
generell folkerettsreservasjon i bestemmelsen om 
lovens virkeområde. Forslaget er en presisering 
av gjeldende rett og omfatter alle Norges folke-
rettslige forpliktelser.

I likhet med utvalget, foreslo departementet å 
slå sammen bestemmelsene om lovens stedlige 
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virkeområde og hvem loven gjelder for i en felles 
bestemmelse. Departementet foreslo derfor å lov-
feste i bestemmelsen om lovens virkeområde at 
lovens bestemmelser om tiltak kan iverksettes når 
barn er under 18 år.

Departementet foreslo å videreføre i ny lov at 
Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på 
Svalbard, og departementet viste til at forskriftene 
til barnevernloven vil bli revidert før ny barne-
vernslov trer i kraft.

7.7.3 Høringsinstansenes syn

Det er få høringsinstanser som har uttalt seg både 
om de materielle og strukturelle endringsforsla-
gene i bestemmelsen om lovens virkeområde. 

Ingen høringsinstanser har merknader til for-
slaget om å tydeliggjøre at alle lovens bestemmel-
ser kommer til anvendelse når barn har vanlig 
bosted og oppholder seg i Norge.

I underkant av 15 høringsinstanser uttaler seg 
om forslaget om å utvide barnevernslovens virke-
område slik at barnevernstjenesten skal tilby for-
eldre hjelpetiltak når et barn med vanlig bosted i 
Norge oppholder seg i en annen stat og har særlig 
behov for hjelp. Alle instanser støtter utvidelsen. 
Dette er blant andre Bufetat region øst, Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), fylkes-
nemndene, Oslo Met – storbyuniversitet, Universitet 
i Agder, Asker kommune, Bærum kommune, Kristi-
ansand kommune, KS, Norsk Barnevernssam-
band, Redd Barna og Norsk Psykologforening. 

Asker kommune uttaler: 

«Det må antas at foreldre i disse tilfellene sjel-
den vil ønske frivillige hjelpetiltak, og at det i 
liten grad vil være aktuelt å pålegge hjelpetil-
tak. Asker kommune legger til grunn at det er 
viktig å ha en bred tiltaksvifte og at det for noen 
familier vil være riktig med denne typen tiltak.»

Bufdir støtter utvidelsen av lovens virkeområde, 
men har forslag til ytterligere presiseringer: 

«Det er i høringsnotatet presisert at hjelpetilta-
ket må kunne iverksettes i Norge for at barne-
vernstjenesten skal ha plikt til å tilby hjelp. For 
å tydeliggjøre at muligheten for å iverksette 
hjelpetiltak når barnet oppholder seg i utlandet 
kun gjelder tiltak som kan iverksettes i Norge, 
anbefaler vi at dette presiseres i merknaden til 
bestemmelsen. Dette for å unngå tvil om barne-
vernstjenesten kan iverksette tiltak i andre sta-
ter.» 

Bufdir foreslår den samme presiseringen ved 
pålegg om hjelpetiltak. Bufdir skriver at det bør 
understrekes i lovproposisjonen at norske barne-
vernsmyndigheter ikke har anledning til å utøve 
offentlig myndighet på andre staters territorium. 

Videre foreslår Bufdir et nytt ledd som regule-
rer situasjonen hvor et barn verken har vanlig 
bosted eller oppholder seg i Norge. Bufdir uttaler: 

«Som Sentralmyndighet for Haagkonvensjo-
nen 1996 har direktoratet erfart saker hvor 
barnevernstjenesten har sett behov for å sette 
inn hjelpetiltak i form av veiledning av en sam-
værsforelder som bor i Norge. Dette har vært 
tilfeller hvor barnet bor i en annen stat, men er 
i Norge i ferier for å ha samvær med en forelder 
bosatt her. Etter dagens lov, og de forslåtte 
endringene, kan det i slike tilfeller fattes akutt-
vedtak dersom vilkårene for det er oppfylt. Når 
samværet fungerer dårlig og det er grunn til 
bekymring for barnets situasjon under opphol-
det i Norge, kan det i lys av minste inngreps 
prinsipp være en fordel om barnevernstje-
nesten kan sette inn hjelpetiltak i form av vei-
ledning av samværsforelderen. Vi har erfart til-
feller der barnevernstjenesten har ønsket å 
utføre denne veiledningen når barnet ikke er i 
Norge, slik at samværsforelderen skal kunne 
være rustet til å ha gode samvær med barnet 
ved neste samvær. Slik § 1-2 er utformet i dag 
er det ikke anledning til å iverksette barnevern-
stiltak når barnet både bor og oppholder seg i 
en annen stat. Et slikt hjelpetiltak vil imidlertid 
være et langt mindre inngripende tiltak enn en 
eventuell akuttplassering. Vi anbefaler derfor 
at departementet vurderer om det også i disse 
tilfellene skal være mulig å sette inn hjelpetil-
tak overfor en forelder.»

Oslo Met ser positivt på at barnevernstjenestens 
handlingsrom utvides når det gjelder hjelpetiltak, 
men ser også noen dilemmaer: «Barneverntje-
nesten kan komme i en vanskelig situasjon dersom 
omsorgssituasjonen i Norge vurderes ikke å være 
god nok, og det planlegges akuttplassering av barnet 
når det ankommer Norge. Foreldrene vil da lett 
kunne oppleve seg ført bak lyset ved først å samar-
beide om frivillige hjelpetiltak, som f.eks råd og vei-
ledning, i forkant av hjemkomsten, for så å oppleve 
at barnet plasseres utenfor hjemmet. Slike dilem-
maer bør utredes i forarbeidene.» Oslo Met mener 
også at forarbeidene bør omtale hvilke hjelpetiltak 
som kan være relevante overfor foreldrene når 
barnet deres oppholder seg i utlandet.
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Bærum kommune stiller spørsmål om hvordan 
en undersøkelse kan gjennomføres på vanlig måte 
for barn som har vanlig bosted i Norge, men som 
oppholder seg i en annen stat i disse sakene: 

«Bærum kommune vil bemerke at dette i prak-
sis vil være svært vanskelig å gjennomføre på 
en forsvarlig måte. Det vil blant annet være pro-
blematisk både å få gjennomført samtaler med 
og få observert barnet, innhente informasjon 
fra relevante instanser mm. Det er vanskelig å 
se for seg hvordan de krav til forsvarlighet som 
loven legger opp til vil kunne ivaretas i slike 
situasjoner.»

Enkelte instanser fremhever at det er behov for å 
presisere innholdet i begrepet «vanlig bosted». 
Dette er Norsk Psykologforening og Oslo Met. Også 
Bufdir savner en bredere omtale av dette begre-
pet.

Justis- og beredskapsdepartementet mener 
bestemmelsen om lovens virkeområde har fått en 
deskriptiv utforming som gjør den mer omfat-
tende enn det som er nødvendig. Dette departe-
mentet mener oppbyggingen også kan gi inntrykk 
av at loven for disse gruppene barn gjelder i 
større utstrekning enn det som er tilfellet, og 
anbefaler at bestemmelsene formuleres på tilsva-
rende måte som etter gjeldende rett.

Når det gjelder bestemmelsen om folkerettsre-
servasjon er det kun Bufdir som uttaler seg:

«Etter direktoratets syn er presiseringen av 
utenlandske borgeres rett til konsulær bistand 
når de er i Norge viktig. Konsulærkonvensjo-
nen, og en borgers rett til konsulær bistand, er 
ikke allment kjent for ansatte i barnevernstje-
nesten. Direktoratet har sett flere saker hvor 
begge eller den ene forelderen har annet stats-
borgerskap, og hvor det ikke har blitt opplyst 
for foreldrene at de har rett til å få konsulær 
bistand. Vi mener at det må omtales i den kom-
mende lovproposisjonen at barnevernstje-
nesten skal informere foreldrene om denne ret-
ten. Det bør også påpekes at det er partene 
som har en slik rett til å la seg bistå av sin 
ambassade, og dette ikke er en rett for en 
ambassade som sådan. Vi mener videre at det 
bør henvises til Wienkonvensjonen om konsu-
lært samkvem av 1963 i loven eller i merkna-
den til bestemmelsen, selv om bestemmelsen 
ikke utelukkende henviser til denne.»

7.7.4 Departementets vurderinger og 
forslag

7.7.4.1 Saker der barn har tilknytning til andre 
stater

Innledning

Gjeldende bestemmelse om lovens virkeområde 
er innholdsmessig krevende, men følger av nød-
vendige tilpasninger i forbindelse med Norges til-
slutning til Haagkonvensjonen 1996.61 Departe-
mentet foreslo i høringsnotatet flere språklige og 
strukturelle endringer for å gjøre innholdet i 
bestemmelsen mer tilgjengelig. Enkelte instanser, 
som Justis- og beredskapsdepartementet, mener 
bestemmelsen blir for deskriptiv og omfattende. 

Departementet opprettholder i hovedsak for-
slagene til språklige og strukturelle endringer av 
pedagogiske grunner, men med enkelte tilpasnin-
ger for å møte innspillene fra høringen, se lovut-
kastet § 1-2. Departementet mener det er helt sen-
tralt for aktørene i barnevernet, herunder barne-
vernstjenesten og barneverns- og helsenemnda, 
at regelverket er tilgjengelig og enkelt å forstå. 
Departementet viderefører også forslag til enkelte 
materielle endringer som vil innebære en viss 
utvidelse av barnevernslovens virkeområde. 
Departementet mener endringene samlet sett vil 
legge bedre til rette for å gi riktig hjelp og beskyt-
telse til barn med tilknytning til flere stater. For-
slagene omtales nærmere nedenfor.

Barn som har vanlig bosted og oppholder seg i Norge 

Departementet foreslår å videreføre at når barn 
har sitt vanlige bosted i Norge og oppholder seg 
her kan det treffes alle typer tiltak for barnet etter 
barnevernsloven, se lovutkastet § 1-2 annet ledd. 
Departementet foreslår imidlertid enkelte språk-
lige endringer for å tydeliggjøre at det ikke bare 
er lovens tiltaksbestemmelser som gjelder, men 
alle lovens bestemmelser, herunder generelle 
prinsipper, ansvars- og betalingsregler og saksbe-
handlingsregler. Det foreslås derfor å lovfeste at 
«loven gjelder» for barn som har sitt vanlige 
bosted i Norge og oppholder seg her. 

Enkelte instanser ber om en tydeliggjøring av 
hva som menes med «vanlig bosted». Departe-
mentet viser til at «vanlig bosted» er en overset-
telse av tilknytningskravet «habitual residence», 
som følger av Haagkonvensjonen 1996 sine juris-
diksjonsregler.62 Det følger av konvensjonen at 

61 Se Prop. 102 LS (2014–2015).
62 Jurisdiksjonsreglene regulerer hvilken stat som har myn-

dighet til å treffe tiltak.
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det i utgangspunkt er staten der barnet har «habi-
tual residence» som har jurisdiksjon til å treffe 
nødvendige beskyttelsestiltak. Hvor barnet har 
sitt vanlige bosted må vurderes konkret i den 
enkelte sak. Det er myndighetene i den enkelte 
konvensjonsstat som vurderer hvor barnet har sitt 
vanlige bosted i forbindelse med spørsmål om å 
treffe tiltak for barnet eller dersom en anmodning 
om anerkjennelse og fullbyrdelse er til behand-
ling.63 Det vil være av avgjørende betydning for 
vurderingen hvor barnet faktisk bor til vanlig. I til-
legg må det stilles et visst krav til lengden på opp-
holdet. Ikke ethvert midlertidig opphold et sted 
fører til at barnet har fått vanlig bosted der. Som et 
utgangspunkt vil et barns vanlige bosted være der 
barnet etter en samlet vurdering har sentrum for 
sine livsinteresser. Det er de faktiske omstendig-
hetene i saken som er avgjørende. I tvilstilfeller 
kan intensjonen for oppholdet vektlegges. Rele-
vante momenter i vurderingen vil være barnets til-
knytning til landet, varigheten av oppholdet, fami-
liens tilknytning og tilhørighet og barnets nett-
verk.64

Departementet foreslår at det også tydeliggjø-
res at «loven gjelder» for barn som oppholder seg 
i Norge og som er flyktninger, internasjonalt for-
drevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar 
seg fastsette. Også for denne gruppen barn vil alle 
lovens bestemmelser komme til anvendelse.

Barn som har sitt vanlige bosted i Norge og oppholder 
seg i en annen stat

Departementet understreker at barnevernstje-
nesten har plikt til å gjennomgå bekymringsmel-
dinger og åpne undersøkelsessak på vanlig måte i 
saker der barn med vanlig bosted i Norge opphol-
der seg i en annen stat. Hvilke typer undersøkel-
ser som skal iverksettes må likevel vurderes ut fra 
situasjonen i den enkelte sak. Barnevernstje-
nesten kan undersøke barnets omsorgssituasjon i 
Norge før barnet reiste ut av landet, og innhente 
opplysninger fra for eksempel barnehage, skole, 
familie og andre relevante personer og tjenester i 
Norge. Videre kan barnevernstjenesten kontakte 
utenlandske myndigheter i det landet barnet opp-
holder seg og be om informasjon.65 Det er kun 
begrensninger i hvilke typer tiltak som kan treffes 

når barn har sitt vanlige bosted i Norge, men opp-
holder seg i en annen stat. 

Gjeldende bestemmelse om barneverns-
lovens virkeområde innebærer at det kan treffes 
vedtak om omsorgsovertakelse og tvangsopphold 
på institusjon for barn med alvorlige atferds-
vansker når barn har sitt vanlige bosted i Norge, 
men oppholder seg i en annen stat. Dette foreslås 
videreført. Barnevernstjenesten har imidlertid i 
dag ikke plikt til å tilby foreldre som oppholder 
seg i Norge hjelpetiltak når et barn oppholder seg 
i en annen stat. Departementet har likevel presi-
sert at barnevernstjenesten kan og bør gi bistand 
til foreldre for å få barnet hjem. Departementet 
mener flere hensyn taler for en utvidelse av 
barnevernslovens virkeområde slik at barne-
vernstjenesten skal tilby foreldre hjelpetiltak når 
et barn med vanlig bosted i Norge oppholder seg i 
en annen stat og har særlig behov for hjelp. 

Når barnevernstjenesten kan fremme sak om 
omsorgsovertakelse, bør den også kunne prøve ut 
mindre inngripende tiltak i samarbeid med forel-
drene. Dette er i tråd med minste inngreps prin-
sipp og godt barnevernsfaglig arbeid. Å forsøke 
hjelpetiltak for å få barnet hjem, kan bidra til at 
situasjonen ikke eskalerer og at det ikke blir 
behov for mer inngripende tiltak på sikt. Departe-
mentet mener derfor barnevernstjenesten bør ha 
plikt til å tilby hjelp til foreldre som oppholder seg 
i Norge, selv om barnet oppholder seg i en annen 
stat når vilkårene for hjelpetiltak er oppfylt, det vil 
si at barnet har særlig behov for hjelp, jf. lovutkas-
tet § 3-1. Det er foreldrene som har omsorgsan-
svaret for barnet og som i utgangspunktet kan 
bestemme hvor barnet skal bo. Å arbeide med for-
eldrene kan derfor være et effektivt tiltak for å 
hjelpe barnet hjem og et tiltak som bør benyttes 
før det tas i bruk tvangstiltak. Samtidig er det i 
noen situasjoner foreldrene selv som har sendt 
barnet til utlandet, og som er grunnen til at barnet 
har særlig behov for hjelp. Dette kan gjøre det 
krevende for barnevernstjenesten å motivere for-
eldrene til å motta hjelp fra barnevernstjenesten 
eller andre norske myndigheter som kan bidra til 
å få barnet hjem. Departementet mener imidlertid 
det er viktig at slike saker forsøkes løst i samar-
beid med foreldrene, jf. også lovutkastet § 1-9. 
Barnevernstjenesten bør gå i dialog med forel-
drene og informere om hva slags hjelp barnever-
net eller andre tjenester kan bistå med. Dette kan 
også gi bedre grunnlag for å hjelpe barnet og for-
eldrene når barnet returnerer til Norge.

Departementet opprettholder derfor forslaget 
om å endre bestemmelsen om lovens virkeom-
råde slik at barnevernstjenesten får en plikt til å 

63 Dette innebærer at andre konvensjonsstater kan tolke bar-
nets vanlige bosted ulikt fra norske myndigheter. 

64 Det er gitt en omtale av «habitual residence» i Prop. 102 LS 
(2014–2015), se kapittel 3.3.

65 Se Prop. 102 LS (2014–2015) side 86.
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tilby foreldre i Norge hjelpetiltak selv om barnet 
oppholder seg i en annen stat, når vilkårene for 
hjelpetiltak etter lovutkastet § 3-1 er oppfylt, se 
lovutkastet § 1-2 tredje ledd. Høringsinstansene 
støtter også at det innføres en slik plikt. En forut-
setning for at barnevernstjenesten skal ha plikt til 
å tilby hjelp er at foreldrene oppholder seg i 
Norge og at tiltaket kan iverksettes i Norge. 
Departementet understreker at norske barne-
vernsmyndigheter ikke har anledning til å utøve 
offentlig myndighet på andre staters territorium. 
Videre må hjelpetiltak rettet mot foreldrene anses 
som et egnet hjelpetiltak ut fra barnets behov. Bar-
nevernstjenesten skal i slike tilfeller gå i dialog 
med foreldrene og tilby råd, veiledning og eventu-
elt andre hjelpetiltak. Bestemmelsen er særlig 
aktuell når et barn er sendt ut av landet mot sin 
vilje og utsettes for tvang eller negativ sosial kon-
troll, men den er ikke begrenset til disse tilfellene. 
Bestemmelsen kan også komme til anvendelse 
når et barn er på ferie alene i en annen stat eller i 
forbindelse med et midlertidig skoleopphold. 

Departementet mener av de samme grunner 
at barnevernstjenesten også bør kunne fremme 
sak for nemnda om pålegg om hjelpetiltak når 
barnet oppholder seg i en annen stat. Nemnda 
kan pålegge ulike former for hjelpetiltak, jf. lovut-
kastet § 3-4. En adgang til å pålegge hjelpetiltak 
kan bidra til at foreldrene forstår alvoret i situasjo-
nen og henter barna hjem. Det kan imidlertid 
være krevende å gjennomføre og få resultater av 
et pålegg om for eksempel omsorgsendrende 
hjelpetiltak i hjemmet hvis foreldre ikke ønsker 
hjelp. Gjennom motivasjon, opplysning og tilrette-
legging av tiltakene kan det likevel være mulig å 
fjerne motviljen, slik at tiltakene får en effekt og 
gjør foreldrene i stand til å endre sin omsorgs-
praksis. I noen tilfeller vil imidlertid en sak om 
pålegg om hjelpetiltak kunne ha motsatt effekt, 
ved at foreldre ikke vil hente barnet hjem i frykt 
for ytterligere inngrep fra barnevernet. Departe-
mentet mener barnevernstjenesten bør ha mulig-
het til å fremme sak om pålegg av hjelpetiltak, 
men det må foretas en grundig vurdering i den 
enkelte sak av om tiltaket vil kunne ha ønsket 
effekt.

Bufdir har bedt departementet vurdere om 
lovens virkeområde også bør utvides til situasjo-
ner hvor et barn verken har vanlig bosted eller 
oppholder seg i Norge, men der samværsforelder 
i Norge kan ha behov for hjelpetiltak. Departe-
mentet viser til det ikke er noe i veien for at barne-
vernstjenesten tilbyr en forelder veiledning forut 
for samvær med barnet, men mener på nåvæ-
rende tidspunkt det ikke er grunnlag for å foreslå 

en plikt til å tilby hjelpetiltak i slike situasjoner. Et 
slikt forslag har ikke vært på høring.

Barn som har sitt vanlige bosted i en annen stat og 
oppholder seg i Norge

Etter gjeldende rett kan det treffes akuttvedtak og 
hjelpetiltak når barn som oppholder seg i Norge 
har sitt vanlige bosted i en annen stat. Det kan 
ikke treffes mer langvarige tiltak som omsorgs-
overtakelse og tvangsplassering på atferdsinstitu-
sjon. Dette er i samsvar med jurisdiksjonsreglene 
i Haagkonvensjonen 1996. Departementet under-
streker at loven som sådan gjelder når barn har 
sitt vanlige bosted i en annen stat, men oppholder 
seg i Norge, herunder regler om ansvarsdeling, 
betalingsansvar, plikten til å gjennomgå meldin-
ger og åpne undersøkelsessak. Det er kun 
begrensninger i hvilke tiltak som kan treffes.

Dersom barnevernstjenesten vurderer at et 
barn som har vanlig bosted i en annen konven-
sjonsstat har behov for et langvarige beskyttelses-
tiltak, som vedtak om omsorgsovertakelse, må 
norske myndigheter kontakte myndighetene i 
barnets hjemstat med anmodning om å følge opp 
barnet. Alternativt kan norske myndigheter be om 
at jurisdiksjonen i saken overføres til Norge. 
Haagkonvensjonen 1996 gir regler for samarbeid 
og informasjonsutveksling mellom konvensjons-
stater. Det er viktig at barnevernstjenesten kon-
takter Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 
1996 i Bufdir for bistand i slike saker. Hvis barnet 
kommer fra en stat som ikke er tilsluttet Haagkon-
vensjonen 1996, er denne staten ikke forpliktet til 
å samarbeide med norske myndigheter. Det kan 
derfor være krevende å få i stand nødvendige 
beskyttelsestiltak for barnet. Også i disse sakene 
må barnevernstjenesten vurdere om det er for-
svarlig og til barnets beste å sende en anmodning 
til barnets hjemstat om å følge opp barnet. Før det 
sendes en slik anmodning, må barnevernstje-
nesten kontakte Sentralmyndigheten for Haag-
konvensjonen 1996 som også kan rådføre seg med 
Utenriksdepartementet. Dersom det er truffet 
akuttvedtak kan vedtaket vare i opptil seks måne-
der hvis det sendes en anmodning til bostedssta-
ten om å treffe beskyttelsestiltak eller om overfø-
ring av jurisdiksjon etter Haagkonvensjonen 1996, 
jf. lovutkastet § 4-2 fjerde ledd. Dette gir barnet 
nødvendig beskyttelse samtidig som norske 
myndigheter får tid til å komme i kontakt med 
myndighetene i staten barnet har sitt vanlige 
bosted for å avklare hvordan barnet skal følges 
opp videre.
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Departementet opprettholder at barnevernet 
ikke bør ha hjemmel til å treffe alle typer beskyt-
telsestiltak dersom staten der barnet har sitt van-
lige bosted ikke følger opp en anmodning om 
beskyttelsestiltak fra norske myndigheter eller 
det ikke er forsvarlig å kontakte myndighetene. 
Dette ville ikke vært i samsvar med fordelingen av 
statenes jurisdiksjon etter Haagkonvensjonen 
1996. Det videreføres derfor i lovutkastet § 1-2 
fjerde ledd at for barn som oppholder seg i Norge, 
men som har vanlig bosted i en annen stat, kan 
det treffes vedtak om hjelpetiltak, vedtak om akut-
tiltak og vedtak om frivillig opphold i atferdsinsti-
tusjon etter § 6-1, samt vedtak om plassering på 
institusjon etter § 6-6 når det er fare for menneske-
handel. Departementet viser imidlertid til at nor-
ske myndigheter etter barnekonvensjonen er for-
pliktet til å gi barn i Norge nødvendig beskyttelse. 
Dersom det går en viss tid og det ikke er mulig å 
få en avklaring med den andre staten om oppføl-
ging av barnet, vil dette kunne innebære at barnet 
anses for å ha fått vanlig bosted i Norge, eller at 
barnets vanlige bosted ikke anses for å la seg fast-
sette, slik at Norge vil ha jurisdiksjon i saken. 
Dette gjelder enten barnet har hatt vanlig bosted i 
en stat som har tiltrådt Haagkonvensjonen 1996, 
eller en stat utenfor konvensjonssamarbeidet. 

7.7.4.2 Folkerettsreservasjon

Departementet opprettholder forslaget om å innta 
en generell folkerettsreservasjon i bestemmelsen 
om lovens virkeområde, se lovutkastet § 1-2 femte 
ledd. Forslaget innebærer en presisering av gjel-
dende rett, og inntas i loven av pedagogiske grun-
ner. Forslaget omfatter alle Norges folkerettslige 
forpliktelser, men departementet viser særskilt til 
Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 
1961 og Wien-konvensjonen om konsulært sam-
kvem av 1963. Også Haagkonvensjonen 1996 om 
jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse 
og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og 
tiltak for beskyttelse av barn er en sentral folke-
rettslig forpliktelse i barnevernssaker. Konvensjo-
nen er omtalt ovenfor i kapittel 7.7.1.1 og 7.7.4.1.

Immunitet og ukrenkelighet for diplomatiske 
representanter og deres familiemedlemmer

I Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem av 
1961 er det gitt immunitets- og ukrenkelighets-
regler som vil få betydning i barnevernssaker som 
gjelder diplomatiske representanter og deres 
familier. Det vises blant annet til at en diplomatisk 
representant nyter immunitet i sivile og adminis-

trative saker, jf. artikkel 31 nr. 1. Videre følger det 
av artikkel 29 at en diplomatisk representants per-
son er ukrenkelig. Denne ukrenkelighetsregelen 
innebærer et forbud mot all bruk av makt mot den 
diplomatiske representantens person. Regelen er i 
utgangspunktet absolutt, og unntak kan bare ten-
kes der det foreligger en umiddelbar fare for liv 
og helse eller for å stanse pågående lovbrudd. En 
diplomatisk representants private bolig er også 
ukrenkelig, jf. artikkel 30. Dette innebærer at 
offentlige tjenestemenn ikke kan ta seg inn i 
boligen uten samtykke fra ambassadens leder, og 
undersøkelse ved besøk i hjemmet etter barne-
vernsloven kan ikke gjennomføres uten slikt sam-
tykke. Etter artikkel 31 nr. 2 er en diplomatisk 
representant ikke forpliktet til å opptre som vitne i 
en sak. Det følger videre av artikkel 31 nr. 3 at 
ingen tvangsfullbyrdelse kan foretas mot en diplo-
matisk representant. På dette grunnlag er også 
politiet avskåret fra å yte bistand til gjennomføring 
av undersøkelser og til fullbyrdelse av vedtak, jf. 
utkast til ny barnevernslov § 12-10. Immunitets-
regelen innebærer også at innkallinger, begjæring 
om tiltak og andre saksdokumenter, ikke kan sen-
des eller forkynnes den diplomatiske representan-
ten, men må sendes om diplomatiske kanaler. 
Immunitetsreglene gir imidlertid ikke noe forbud 
mot å foreta undersøkelser og andre saksbehand-
lingsskritt som ikke anses å krenke immunitets- 
og ukrenkelighetsreglene. 

Det vises til at immunitetsregelen i artikkel 31 
og ukrenkelighetsreglene i artikkel 29 og 30 også 
gjelder for den diplomatiske representants fami-
liemedlem som tilhører vedkommende sin hus-
stand, jf. artikkel 37 nr. 1.

Immunitets- og ukrenkelighetsreglene forval-
tes ikke av den enkelte som har rettigheter etter 
reglene, men av den senderstaten som vedkom-
mende representerer. Den enkelte kan derfor 
ikke selv samtykke til tiltak i strid med immuni-
tets- eller ukrenkelighetsreglene, og avkall på 
immunitet og ukrenkelighet må eventuelt innhen-
tes fra senderstaten gjennom diplomatiske kana-
ler.  

Også Wienkonvensjonen om konsulært sam-
kvem av 1963 har bestemmelser om ukrenkelighet 
og immunitet som gjør seg gjeldende for utsendt 
personell ved utenlandske konsulater i Norge. 

Konsulær bistand i barnevernssaker i Norge som 
involverer utenlandske borgere

I barnevernssaker i Norge som involverer uten-
landske borgere, kan utenlandske ambassader og 
konsulater (utenriksstasjoner) gi konsulær 
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bistand til sine borgere. Konsulær bistand gis 
innenfor rammen av Wien-konvensjonen om kon-
sulært samkvem, eventuelt andre konsulæravta-
ler. Foreldre og barn som er utenlandske borgere 
har rett til å få konsulær bistand. Departementet 
viser til at barnevernstjenesten må informere om 
denne retten. Departementet understreker imid-
lertid at det er foreldre og barn som har en rett til 
å la seg bistå av sin utenriksstasjon, og at dette 
ikke er en rett for utenriksstasjonen som sådan. 
Tidlig konsulær kontakt i barnevernssaker kan i 
mange tilfeller bidra til sakens opplysning og iva-
retakelse av barnets kulturelle og språklige 
behov. Det vises også til barnevernets plikt til å ta 
hensyn til barns etniske, kulturelle, språklige og 
religiøse bakgrunn i barnevernssaker, se proposi-
sjonens kapittel 7.4 og lovutkastet § 1-8. 

Dersom foreldre eller barn ønsker bistand fra 
en utenriksstasjon bør barnevernstjenesten som 
den klare hovedregel tilrettelegge for det. Wien-
konvensjonen om konsulært samkvem må imid-
lertid tolkes i lys av andre og senere folkerettslige 
forpliktelser, herunder FNs barnekonvensjon. 
Utenriksstasjoners mulighet til å ivareta egne bor-
geres interesser i Norge må også skje innenfor 
rammen av norsk lov, blant annet barneverns-
loven og forvaltningsloven. Det må foreligge 
tungtveiende grunner dersom barnevernstje-
nesten skal nekte foreldre eller barn å ha med seg 
en konsulær representant for å ivareta sine 
interesser i saken. Dersom barnevernstjenesten 
vurderer at det foreligger tungtveiende konkrete 
omstendigheter som tilsier at konsulær deltakelse 
på møter mv. ikke vil være til barnets beste, bør 
barnevernstjenesten begrunne dette overfor uten-
riksstasjonen. Det bør i så fall samtidig tilretteleg-
ges for at konsulær bistand i saken kan gis på 
annen måte.

I saker der utenlandske myndigheter yter kon-
sulær bistand i en barnevernssak, er det viktig at 
barnevernstjenesten legger til rette for et godt 
samarbeid med disse myndighetene. Samtidig må 
samarbeidet mellom barnevernstjenesten og de 
utenlandske myndighetene skje innenfor reglene 
om taushetsplikt. Taushetsplikten er ikke til hin-
der for at barnevernstjenesten eller andre barne-
vernsmyndigheter gir opplysninger om en kon-
kret barnevernssak etter samtykke fra dem opp-
lysningene gjelder, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 
1. Dette innebærer at dersom foreldre eller barn 
ønsker konsulær bistand fra utenlandske myndig-
heter kan barnevernstjenesten uten hinder av 
taushetsplikt gi opplysninger til disse myndig-
hetene etter samtykke fra dem opplysningene 
gjelder. Taushetsplikten er heller ikke til hinder 

for at opplysninger brukes i forbindelse med saks-
forberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjø-
relsen, oppfølgning og kontroll, jf. forvaltningslo-
ven § 13 b nr. 2.

Barnevernssaker som involverer utenlandske 
borgere kan være særlig krevende og komplekse, 
og kan stille store krav til samarbeid mellom flere 
instanser. I enkelte saker blir Utenriksdeparte-
mentet involvert i saken, for eksempel hvis uten-
landske myndigheter kontakter departementet 
om saken. Taushetsplikten er ikke til hinder for at 
barnevernstjenesten og andre barneverns-
myndigheter gir opplysninger til Utenriksdeparte-
mentet etter samtykke fra partene, eller dersom 
formidling av opplysninger er nødvendig for å iva-
reta oppgaver etter barnevernsloven, jf. lovutkas-
tet § 13-1 tredje ledd, som viderefører § 6-7 tredje 
ledd i dagens barnevernlov. 

Håndtering av barnevernssaker på tvers av 
landegrenser 

For å sikre en enhetlig håndtering av barneverns-
saker på tvers av landegrenser, er det en klar for-
del om barnevernstjenestene forholder seg til ett 
kontaktpunkt. Bufdir er norsk sentralmyndighet 
for Haagkonvensjonen 1996, og har en nøkkel-
rolle i det løpende konvensjonssamarbeidet. 
Direktoratet er et sentralt kontaktpunkt for barne-
vernstjenestene og andre barnevernsmyndig-
heter i barnevernssaker der barn har tilknytning 
til andre land. 

Bufdir har ansvaret for å veilede norsk barne-
vernstjeneste og bistår barnevernstjenesten i dia-
logen med utenlandske sentralmyndigheter i kon-
vensjonssaker. Utenrikstjenesten, det vil si både 
Utenriksdepartementet og utenriksstasjonene, vil 
også ofte kunne ha en rolle i barnevernssaker ved 
at det ytes konsulær bistand til norske borgere i 
utlandet, jf. utenrikstjenesteloven § 1 og Meld. 
St. 12 (2010–2011) – Bistand til nordmenn i utlan-
det. Bufdir har ansvaret for å veilede norsk barne-
vernstjeneste og motta og vurdere videresending 
av eventuelle bekymringsmeldinger til utenlandsk 
barnevern også i ikke-konvensjonssaker. I saker 
utenfor konvensjonssamarbeidet sender direkto-
ratet bekymringsmeldinger videre til Utenriksde-
partementet og ber om bistand til formidling til 
utenlandsk barnevernstjeneste. Utenriksdeparte-
mentet har det overordnede ansvaret for å vur-
dere om og hvor bekymringsmeldingen skal sen-
des. Etter Norges tiltredelse til Haagkonvensjo-
nen 1996 har norske myndigheter en plikt til å 
oversende bekymringsmelding til andre stater 
ved alvorlig bekymring for et barn som oppholder 



118 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
seg i utlandet, jf. artikkel 36. Dette gjelder uavhen-
gig av barnets statsborgerskap og uavhengig av 
om barnet oppholder seg i et land tilsluttet kon-
vensjonen eller et land som ikke er tilsluttet 
denne. Det kan kun unnlates å videreformidle 
slike bekymringer dersom opplysningene kan 
antas å sette barnets person eller formue i fare 
eller utgjøre en alvorlig trussel mot friheten eller 
livet til et medlem av barnets familie, jf. artikkel 
37.

7.7.4.3 Hvem loven gjelder for

Departementet opprettholder forslaget om å slå 
sammen gjeldende § 1-2 om lovens stedlige virke-
område og § 1-3 om hvem loven gjelder for. 
Departementet foreslår derfor å lovfeste i ny § 1-2 
første ledd at loven gjelder for barn under 18 år. 

Videre opprettholdes å lovfeste i samme bestem-
melse at tiltak etter § 3-6 kan iverksettes overfor 
ungdom inntil de har fylt 25 år.66 Det øvrige inn-
holdet om ettervern foreslås regulert i § 3-6, se 
kapittel 9.2.

7.7.4.4 Lovens anvendelse på Svalbard 

Departementet foreslår å videreføre i ny lov at 
Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på 
Svalbard, se ny § 1-2 sjette ledd. Departementet 
vil revidere forskriftene før ny barnevernslov trer 
i kraft.

66 Aldersgrensen for ettervernstiltak ble hevet til 25 år i for-
bindelse med Stortingets vedtakelse av Prop. 84 L (2019–
2020). Endringen trådte i kraft 1. januar 2021.
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8  Bekymringsmelding og undersøkelse

8.1 Bekymringsmeldinger til 
barnevernstjenesten 

8.1.1 Gjeldende rett

8.1.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Barn har rett til omsorg og beskyttelse, jf. blant 
annet Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon 
artikkel 3 nr. 2 og artikkel 19.1 Staten har plikt til å 
treffe alle egnede tiltak, herunder lovgivnings-
messige tiltak, for å beskytte barn mot vold og 
omsorgssvikt, jf. barnekonvensjonen artikkel 19 
nr. 1. I artikkel 19 nr. 2 er blant annet statens plikt 
til å identifisere og undersøke omsorgssvikt nevnt 
som et virkemiddel. Barnevernstjenesten er 
avhengig av meldinger om bekymring for å kunne 
gi barn som trenger det nødvendig hjelp, omsorg 
og beskyttelse. 

8.1.1.2 Barnevernloven

I henhold til barnevernloven § 4-2 første ledd skal 
barnevernstjenesten snarest, og senest innen en 
uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere 
om meldingen skal følges opp med undersøkelser 
etter § 4-3. 

Det er ikke definert i loven hva som er å anse 
som en melding. Enhver henvendelse til barne-
vernstjenesten som gjelder bekymring for et barn 
skal regnes som en «bekymringsmelding» i 
barnevernslovens forstand. Alle opplysninger bar-
nevernstjenesten mottar kan etter omstendighe-
tene anses som en melding, uavhengig av om hen-
vendelsen omtales som en bekymringsmelding 
eller ikke. Det har heller ingen betydning hvordan 
barnevernstjenesten blir kjent med opplysnin-
gene. Barnevernloven § 4-2 gjelder uavhengig av 
om meldingen er fremsatt skriftlig eller muntlig, 
og uansett hvem meldingen kommer fra og om 
meldingen er fremsatt anonymt. Bestemmelsen 
gjelder også for henvendelser fra barn og foreldre 

dersom opplysningenes karakter gir grunnlag for 
bekymring for et barn.

Det er ikke gitt spesielle regler om hvordan 
henvendelser fra barn og foreldre skal følges opp. 
Dersom meldingen fremstår som en søknad om 
hjelpetiltak, vil barnevernstjenestens avgjørelse 
være et enkeltvedtak som kan påklages. 

Ikke all kommunikasjon med barnevernstje-
nesten er å anse som en melding. Den generelle 
veiledningsplikten etter forvaltningsloven § 11 
gjelder også for barnevernstjenesten. Barne-
vernstjenesten skal kunne gi generelle råd og vei-
ledning til privatpersoner og andre som tar kon-
takt med generelle henvendelser, uten at henven-
delsen kategoriseres som en melding. Barne-
vernstjenesten må vurdere konkret om opplysnin-
gene er å anse som en melding. 

Det er ikke nærmere presisert hva som ligger 
i kravet om at meldingen skal behandles «sna-
rest». Ved Stortingets behandling av forslag til ny 
barnevernlov i 1991, ble ordlyden endret fra det 
som var departementets forslag.2 Departementet 
hadde i lovutkastet lagt opp til at barnevernet 
«umiddelbart» skal gjennomgå meldinger, men 
uten noen ytre frist. Stortinget endret imidlertid 
fristen til «snarest, og senest innen en uke». Komi-
teen uttalte følgende: «Ved mottagelse av meldin-
ger er det svært viktig at barneverntjenesten så 
raskt som mulig foretar en gjennomgang av mel-
dingen som enten må konkludere med henleg-
gelse av meldingen eller videre undersøkelser 
etter § 4-3.» Videre uttalte komiteen at «tidsfrister 
er sentrale for å understreke barneverntjenestens 
plikt til å behandle innkomne saker så raskt som 
overhodet mulig.» 

Departementet legger til grunn at det følger av 
forsvarlighetskravet i barnevernloven § 1-4 at bar-
nevernstjenesten har plikt til å vurdere meldinger 
fortløpende for snarest å fange opp meldinger 
som krever umiddelbar oppfølging. Tidsfristene 
må ikke forstås dithen at lovens krav alltid vil 
være oppfylt om en melding er gjennomgått innen 
en uke. Sakens art og kravet til forsvarlighet, jf. 
barnevernloven § 1-4, kan tilsi at barnevernstje-1 Retten fremkommer ikke eksplisitt, men er lagt til grunn i 

juridisk teori. Se Sørensen, Barnevern og menneskerettig-
hetene, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, kapittel 4.1. 2 Jf. Innst.O. nr. 80 (1991–92), side 14.
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nesten må behandle saken raskere enn lengste-
fristen gir anvisning på.3

Som en oppfølging av forslag fra Barneverns-
lovutvalget, ble det fra 1. juli 2018 stilt tydelige 
krav i barnevernloven § 4-2 annet ledd til doku-
mentasjon ved henleggelser av bekymringsmel-
dinger.4 I henhold til barnevernloven § 4-2 annet 
ledd har barnevernstjenesten plikt til å begrunne 
skriftlig hvorfor en melding henlegges uten 
undersøkelse. Formålet er å motvirke at meldin-
ger henlegges på feilaktig grunnlag. Det fremgår 
av bestemmelsen at begrunnelsen skal inneholde 
faglige vurderinger. 

Videre fremgår det av bestemmelsen at hen-
leggelse av åpenbart grunnløse meldinger ikke 
trenger å begrunnes. Dette er ment som en sne-
ver unntaksregel, for eksempel i de tilfeller der 
meldingen klart ikke faller inn under barne-
vernstjenesten ansvarsområde eller der meldin-
gen er fremsatt i sjikanehensikt. Unntaksregelen 
er begrunnet i personvernhensyn.

I 2019 mottok barnevernstjenesten om lag 
58 000 meldinger, hvorav 85 prosent gikk videre 
til undersøkelsessak.5 Barnevernstjenesten, poli-
tiet og skolen er de instansene som oftest melder 
om bekymring til barnevernet. De stod til 
sammen bak mer enn 40 prosent av meldingene i 
2019. Barn og unge melder ikke ofte selv til barne-
vernet, men innholdet er ofte alvorlig når barna 
først melder. Ifølge SSB kom det i 2019 inn 343 
meldinger fra barnet selv (i alderen 0-22 år). De 
aller fleste av disse meldingene gikk til undersø-
kelse, og bare 30 meldinger (om lag 9 prosent) ble 
henlagt uten undersøkelse. Fra foreldre/foresatte 
kom det inn 4664 meldinger, hvorav 758 (om lag 
16 prosent) ble henlagt.6 

8.1.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

8.1.2.1 Barnevernslovutvalget

Barnevernslovutvalget foreslo å lovfeste at alle 
kan gi melding til barnevernstjenesten, og at en 
melding er all innkommet informasjon om bekym-
ring knyttet til ett eller flere barn. Forslaget klar-
gjorde også at det ikke stilles formkrav til meldin-

ger. Utvalget foreslo egne regler om oppfølging av 
henvendelser fra barn og foreldre, ved å tydelig-
gjøre i loven at barnevernstjenesten skal følge opp 
slike henvendelser med en undersøkelse, med 
mindre det er klart at generell veiledning er til-
strekkelig hjelp. 

Barnevernslovutvalget foreslo å stille krav om 
at barnevernstjenesten skal vurdere innkomne 
meldinger «straks». Utvalget mente dette var en 
tydeliggjøring av gjeldende frist for gjennomgang 
av meldinger, og at det allerede følger av forsvar-
lighetskravet at barnevernstjenesten ikke kan 
legge opp til en praksis der innkomne meldinger 
først blir gjennomgått og vurdert etter en uke. 

Utvalget ga også uttrykk for at barnevernstje-
nesten må ha en beredskap slik at den kan vur-
dere innkomne meldinger fortløpende, slik at 
alvorlige meldinger som krever umiddelbar reak-
sjon fanges opp. 

Forslaget om egne regler om oppfølging av 
henvendelser fra barn og foreldre, fikk støtte i 
høringen, men flere høringsinstanser var bekym-
ret for om et unntak som gjelder oppfølging av 
henvendelser fra barn og foreldre, ville tolkes for 
vidt. Enkelte frarådet denne løsningen. Videre 
mente enkelte høringsinstanser at man som 
hovedregel bør kunne forvente skriftlig melding 
fra offentlig melder, eller at en muntlig melding i 
slike tilfeller må følges av en skriftlig. Høringsin-
stansene var delte i synet på utvalgets forslag om 
å stille krav om at alle meldinger skal vurderes 
«straks». Noen støttet forslaget, mens andre 
mente «straks» var en for vag og lite konkret frist. 
Flere pekte på at en konkret tidsangivelse er en 
fordel. 

8.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo ikke å følge opp utvalgets 
forslag om å definere i loven hva som er en mel-
ding, hvem som kan melde bekymring og hvor-
dan. Departementet la vekt på at det er barne-
vernstjenestens ansvar å vurdere om innkommet 
informasjon i realiteten er en bekymringsmelding, 
uavhengig av om informasjonen er omtalt som en 
«bekymring» eller ikke. Det ble lagt til grunn at 
det var vanskelig å utforme definisjoner som vil 
kunne være til hjelp i praksis. Departementet fore-
slo imidlertid å endre lovens begrep til «bekym-
ringsmelding».

Departementet foreslo heller ikke egne regler 
om oppfølging av henvendelser fra barn og for-
eldre. Departementet la vekt på at barnevernstje-
nesten må vurdere konkret om en henvendelse 
fra barn eller foreldre skal tolkes som en bekym-

3 Retningslinjer til kontrollskjema for overholdelse av frister, 
jf. barnevernloven § 6-9 og forskrift av 16. des. 1992 om fyl-
kesmannens adgang til å ilegge kommuner mulkt ved over-
sittelse av fristene i § 6-9. 

4 Jf. Prop. 169 L (2016–2017).
5 https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statis-

tikker/barneverng
6 SSB barnevernsstatistikk, kildetabell 10674.
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ringsmelding, en søknad om tiltak eller en mer 
generell henvendelse. 

Departementet foreslo å videreføre dagens 
krav om at barnevernstjenesten snarest, og senest 
innen en uke, skal gjennomgå bekymringsmeldin-
ger. Departementet la vekt på at det er en klar for-
del med en ytre tidsfrist for når bekymringsmel-
dingen skal være gjennomgått. Departementet 
foreslo imidlertid å tydeliggjøre i loven at barne-
vernstjenesten skal vurdere om en bekymrings-
melding krever umiddelbar oppfølging. Formålet 
var å tydeliggjøre at barnevernstjenesten må 
foreta en første siling av innkomne bekymrings-
meldinger så snart som mulig etter at meldingen 
har kommet inn. På denne måten kan barne-
vernstjenesten fange opp akutte tilfeller raskt. 
Videre viste departementet til at forslaget må ses i 
sammenheng med forslaget om å lovfeste kom-
munens plikt til akuttberedskap. 

Departementet foreslo ingen endringer i 
reglene i dagens § 4-2 annet ledd om krav til doku-
mentasjon og begrunnelse ved henleggelse av 
bekymringsmeldinger. 

8.1.3 Høringsinstansenes syn

Fire høringsinstanser uttaler seg om forslaget om 
endring av begrep fra «melding» til «bekymrings-
melding». Kommunene Drammen, Sandnes og
Time støtter forslaget. Norsk Sykepleierforbund
mener imidlertid at begrepet «bekymringsmel-
ding» kan virke begrensende for noen og uttaler: 
«Bekymringsmelding oppleves av enkelte som en 
begrensende terskel. Begrep som henvendelse, til-
takssøknad e.l. kan fremstå mer positive og bidra til 
å ufarliggjøre barneverntjenesten.» 

Fem høringsinstanser har uttalt seg om beho-
vet for egen regulering av henvendelser fra barn 
og foreldre. To av disse instansene støtter depar-
tementets forslag. Bufetat region øst er enig i at 
henvendelser fra foreldre og barn må vurderes 
konkret, og at det ikke bør være en egen terskel 
for slike henvendelser. Barneombudet støtter 
departementets vurdering om henvendelser fra 
barn og foreldre, og mener det må være klart at 
ikke enhver henvendelse fra verken barn eller for-
eldre kan anses som en bekymringsmelding. 

Universitetet i Agder mener på sin side at hen-
synet til barnet tilsier en lavere terskel for under-
søkelse når meldingen kommer fra barnet: «Hvil-
ken terskel som blir satt handler om barnevernets 
tilgjengelighet for de barna som velger å selv ta kon-
takt, og da kanskje spesielt for de som opplever å 
ikke ha andre som kan hjelpe dem med å oppnå 
denne kontakten.» De peker videre på at en hen-

vendelse som vurderes å være en søknad utløser 
flere rettigheter enn en henvendelse som vurde-
res å være en bekymringsmelding. Skillet gir rom 
for skjønn, og synes å være basert på administra-
tive hensyn og ikke barns situasjon og behov. 
Barn som kontakter barnevernet kan ikke forven-
tes å kjenne til dette, og de har kanskje heller ikke 
et klart ønske om tiltak på tidspunktet for henven-
delsen. Stavanger kommune uttaler at det bør 
fremgå av loven at det alltid skal opprettes under-
søkelse når privat part ber om et tiltak. Barneom-
budet understreker videre behovet for god oppføl-
ging av henvendelser fra barn og foreldre og utta-
ler: «Barneombudet er imidlertid opptatt av at hen-
vendelser fra barn gis prioritet og at barneverntje-
nesten følger opp henvendelser fra barn raskt og på 
en god måte. Vi vil derfor be departementet om å 
innta i loven at «henvendelser fra barn skal gis sær-
lig prioritet og følges opp umiddelbart».

Om lag 10 høringsinstanser har uttalt seg om 
forslaget om å videreføre at barnevernstjenesten 
«snarest, og senest innen en uke» skal gjennomgå 
bekymringsmeldinger. Av disse er nesten alle 
positive til forslaget, blant annet Bufetat region øst, 
Helse Midt-Norge RHF, Universitetet i Stavanger, 
kommunene Drammen, Kristiansand, Oslo, Sand-
nes og Time, KS og Den norske legeforening. Fami-
liekanalen mener derimot at det bør stilles krav 
om at en bekymringsmelding skal undersøkes 
«straks», slik utvalget foreslo. 

I overkant av 15 høringsinstanser har uttalt 
seg om forslaget om å tydeliggjøre i loven at bar-
nevernstjenesten skal vurdere om en bekymrings-
melding krever umiddelbar oppfølging. Alle som 
uttaler seg om dette støtter forslaget, men noen 
har merknader til hvordan bestemmelsen bør for-
muleres. Blant de som støtter forslaget er Bufdir, 
Bufetat region øst, Barneombudet, Statsforvalteren 
i Oslo og Viken, kommunene Drammen, Fredrik-
stad, Horten, Kristiansand, Oslo, Sandnes, Time 
og Trondheim, Fellesorganisasjonen (FO), KS, 
Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og
Stine Sofies Stiftelse. 

Bufdir bemerker at det er en viktig presisering 
at barnevernstjenesten ikke plikter å foreta en 
umiddelbar gjennomgang av alle bekymringsmel-
dinger utover ordinær arbeidstid. Videre mener 
de det bør komme tydelig frem i lovforarbeidene 
at «det ikke stilles krav om ordninger som inne-
bærer en plikt til å vurdere all informasjon som inn-
kommer hele døgnet alle dager». De viser deretter 
til kommunenes ordinære akuttberedskap, og 
publikums mulighet for å kontakte denne. Stats-
forvalteren i Oslo og Viken mener at presiseringen 
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vil bidra til bedre dokumentasjon i barnevernssa-
ken. 

Enkelte høringsinstanser har fremhevet 
bekymringstema der det er særlig viktig med 
umiddelbar oppfølging. Stine Sofies Stiftelse uttaler 
at dette er særskilt viktig i saker hvor det er mis-
tanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn. 

Den norske legeforening stiller spørsmål ved 
om den foreslåtte ordlyden i § 2-1 ivaretar hensik-
ten om å gi bedre beskyttelse til barn i akutte situ-
asjoner. De mener det ikke følger tydelig nok av 
bestemmelsen at det forutsettes en fortløpende 
vurdering for å avklare behov for umiddelbar opp-
følging.

Statens helsetilsyn og Landsforeningen for 
barnevernsbarn påpeker at kravet om skriftlig 
begrunnelse og dokumentasjon av barnevernsfag-
lige vurderinger bør lovfestes for alle bekymrings-
meldinger, også de som ikke henlegges. Statens 
helsetilsyn uttaler: 

«Vi har i vår gjennomgang av 106 barneverns-
saker sett at det i mange saker ikke fremkom-
mer tydelig nok hvordan barnevernstjenesten 
har vurdert det som fremkommer i bekym-
ringsmeldingen, og at temaer fra bekymrings-
meldingene ikke blir undersøkt. Vi har sett at 
bekymringsmeldinger har en viktig funksjon 
gjennom et helhetlig saksforløp, og ikke bare 
som en inngang til barnevernssaken. Vi vurde-
rer dermed at en tydelig konklusjon med en 
barnevernfaglig vurdering bør gjelde alle 
bekymringsmeldinger, også de som kommer 
underveis i saksforløpet. Det vil kunne styrke 
meldingens viktige funksjon som retningsgi-
vende for undersøkelsen. Vi mener også at 
dette vil styrke barn og foreldres rettsikkerhet 
når vurderinger fremkommer tydeligere. Det 
følger allerede av forsvarlighetskravet at alle 
meldinger skal vurderes og konkluderes med 
en faglig begrunnelse, og dette vil således ikke 
være et nytt formalkrav. Vi mener dermed at 
det er naturlig at dette dokumenteres for alle 
meldinger.»

Landsforeningen for barnevernsbarn skriver: 

«Vi vet at det er mange barnevernsbarn som 
ikke er fornøyde med hjelpen de har fått av bar-
nevernet, og vi tror at å faglig begrunne hvorfor 
en velger å gå videre med en sak, i mange tilfel-
ler kan gjøre det lettere for barnevernsbarn å 
forstå hvorfor barnevernet har gjort som de har 
gjort. Dersom man lovfester at barneverntje-
nesten skal begrunne saker de går videre med 

vil dette også kunne være svært viktig og nyttig 
for etterprøving av beslutninger som tas.»

Om lag 10 høringsinstanser er kritiske til å videre-
føre bestemmelsen som sier at henleggelse av 
åpenbart grunnløse bekymringsmeldinger ikke 
trenger å begrunnes. De fleste som uttaler seg om 
dette, mener at også åpenbart grunnløse bekym-
ringsmeldinger må begrunnes ved henleggelse. 
Det gjelder blant annet Bufdir, Barneombudet, 
Drammen kommune, Marker kommune, Stavanger 
kommune, Fokus på Barnevernet, Forandringsfa-
brikken, Landsforeningen for barnevernsbarn, 
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) og
Sex og samfunn.  

Bufdir mener at det følger av kravet til forsvar-
lig saksbehandling at også åpenbart grunnløse 
bekymringsmeldinger må begrunnes ved henleg-
gelse. Drammen kommune viser til at det et lite 
antall slike meldinger, og det vil være en rettssik-
kerhetsmessig fordel om vurderingen dokumen-
teres. 

Landsforeningen for barnevernsbarn stiller 
spørsmål ved hvorfor barnevernstjenesten ikke 
skal begrunne sakene de selv mener er en grunn-
løs bekymring. De viser til at mange av forenin-
gens medlemmer reagerer på hvor mange bekym-
ringsmeldinger som er sendt inn uten at barne-
vernstjenesten har startet en undersøkelsessak. 

Organisasjonen for barnevernsforeldre mener 
alle henleggelser av meldinger skal begrunnes. 
De ønsker å få bort de åpenbart grunnløse mel-
dingene, og mener at muligheten til å melde ano-
nymt må bli strengere slik at man unngår meldin-
ger utløst av sjalusi og trakassering. 

8.1.4 Departementets vurderinger og 
forslag

8.1.4.1 Meldinger til barnevernstjenesten 

For at barnevernstjenesten skal kunne gi barn 
som trenger det nødvendig hjelp, omsorg og 
beskyttelse, er det helt avgjørende at de blir kjent 
med forholdene barn lever under. Barnevernstje-
nesten er avhengig av informasjon utenfra for å 
kunne fange opp barn med behov for hjelp. Man-
glende meldinger til barnevernstjenesten kan få 
svært alvorlige konsekvenser for det enkelte bar-
net. Det er de mest utsatte og sårbare barna som 
har størst behov for samfunnets beskyttelse, som 
også er mest avhengig av at noen melder fra om 
sin bekymring til barnevernstjenesten. 

Det er derfor viktig at barnevernstjenesten 
har gode systemer for å fange opp meldinger, slik 
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at informasjon om bekymring fanges opp og vur-
deres. Departementet viser i den forbindelse til at 
det er lansert et nasjonalt, digitalt system for inn-
sending og mottak av bekymringsmeldinger.7 Por-
talen skal øke rettssikkerheten, bedre kvaliteten 
på informasjonen, sikre likebehandling og øke 
effektiviteten. Portalen for bekymringsmeldinger 
er første del av det nasjonale initiativet DigiBarne-
vern8. 

Departementet fastholder forslaget om å ikke 
foreslå en definisjon i loven av hva som er en mel-
ding og hvem som kan gi melding. Departementet 
legger til grunn at utgangspunktet er at alle kan gi 
melding til barnevernet. Etter departementets 
oppfatning blir en definisjon basert på at «alle kan 
gi melding til barnevernet» upresis og lite veile-
dende. En bekymringsmelding kan komme fra 
ulike hold, som fra foreldrene eller fra barnet selv, 
eller andre privatpersoner som kjenner barnet. 
Barnevernstjenesten mottar også bekymringsmel-
dinger fra andre offentlige myndigheter som 
skole, helse og politiet. Dette har særlig sammen-
heng med at offentlige myndigheter, en rekke 
yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushets-
plikt, samt organisasjoner og private som utfører 
oppgaver for stat, fylkeskommune eller kom-
mune, etter nærmere bestemte vilkår har en lov-
festet plikt til å melde fra til barnevernstjenesten.9

Departementet understreker at det uansett er 
barnevernstjenestens ansvar å vurdere om inn-
kommet informasjon om ett eller flere barn i reali-
teten er en bekymringsmelding. Ikke alle henven-
delser til barnevernstjenesten er å anse som en 
bekymringsmelding. Privatpersoner og andre skal 
kunne ta kontakt med barnevernstjenesten for 
generelle råd og veiledning, uten at det regnes og 
registreres som en bekymringsmelding. I praksis 
kan det i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre 
om en henvendelse er ment å være en generell 
henvendelse om råd og veiledning eller en bekym-
ringsmelding som skal følges opp ved videre 
undersøkelse. Barnevernstjenesten må foreta en 
konkret vurdering av om innkommet informasjon 
om ett eller flere barn er å anse som en bekym-
ringsmelding eller ikke. Det vises for øvrig til 
kapittel 8.1.4.2 nedenfor. 

Departementet fastholder på denne bakgrunn 
vurderingen av at det ikke er hensiktsmessig å 
definere i loven hva en melding er og hvem som 
kan gi melding. Etter departementets vurdering 
ville en slik definisjon gi lite veiledning i praksis. 
Det vil uansett måtte være barnevernstjenestens 
ansvar å vurdere om informasjon barnevernstje-
nesten besitter, i realiteten er en bekymringsmel-
ding. Departementet foreslår heller ikke å ta inn 
formkrav eller en formulering slik Barnevernslov-
utvalget foreslo om at en melding kan være skrift-
lig eller muntlig. Departementet legger imidlertid 
til grunn at oppfyllelse av meldeplikten til barne-
vernstjenesten, jf. forslag til § 13-2, forutsetter at 
meldingen gis skriftlig. Dette kan enten skje når 
meldingen gis, eventuelt at en muntlig melding 
følges av en skriftlig melding i tilfeller der saken 
har et hastepreg. Dette er av hensyn til etterprøv-
barhet. Departementet mener imidlertid at det 
ikke bør fremgå av loven at det er valgfritt om en 
bekymringsmelding gis skriftlig eller muntlig, 
selv om dette er hovedregelen. 

Departementet viderefører forslaget om å 
endre lovens begrep fra «melding» til «bekym-
ringsmelding», jf. utkast til § 2-1. Etter departe-
mentets vurdering er «bekymringsmelding» et 
begrep som synliggjør hva henvendelsen gjelder. 
Departementet ser at ordet «bekymring» for noen 
kan gi negative assosiasjoner slik Sykepleierfor-
bundet fremhever, men departementet legger 
større vekt på at ordet er dekkende for det som 
faktisk er situasjonen. Det er også vanlig å omtale 
meldinger som gis til barnevernstjenesten som 
«bekymringsmeldinger».

Departementet foreslår etter dette at ordlyden 
endres fra «melding» til «bekymringsmelding», se 
lovforslaget § 2-1. Forslaget er i samsvar med for-
slaget i høringsnotatet.

8.1.4.2 Særlig om henvendelser fra barn og 
foreldre

Det er særskilte hensyn som gjør seg gjeldende 
når barn og foreldre tar kontakt med barne-
vernstjenesten. Barn og foreldre bør kunne kon-
takte barnevernstjenesten både for generelle råd 
og mer konkret hjelp. Barnevernstjenesten må i 
det enkelte tilfellet vurdere om henvendelsene 
skal anses som en bekymringsmelding, en søknad 
om tiltak eller om det er en mer generell henven-
delse. Henvendelsen må vurderes nærmere ut fra 
de opplysninger og omstendigheter som fore-
ligger. Det kan være vanskelige gråsoner mellom 
hva som er en bekymringsmelding og hva som er 
en mer generell henvendelse. Dersom barne-

7 Kilde: https://bufdir.no/Barnevern/Melde_fra_til_barne-
vernet

8 DigiBarnevern er et nasjonalt initiativ med mål om å møte 
utfordringene i det kommunale barnevernet, blant annet 
ved å sørge for bedre IT-løsninger. Lenke: https://
www.ks.no/fagomrader/digitalisering/utviklingsprosjek-
ter/digibarnevern/om-behovet/

9 Opplysningsplikten til barnevernstjenesten er nærmere 
omtalt i kapittel 19.
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vernstjenesten er i tvil om henvendelsen er å anse 
som en bekymringsmelding eller en generell hen-
vendelse, taler hensynet til barnets beste på gene-
relt grunnlag for at de registrerer henvendelsen 
som en bekymringsmelding, og deretter vurderer 
om den skal følges opp med en undersøkelse. 
Etter departementets oppfatning bør det imidler-
tid ikke fremgå av loven at det alltid skal opprettes 
undersøkelsessak når barn eller foreldre henven-
der seg til barnevernstjenesten, slik enkelte 
høringsinstanser tar til orde for. Departementet 
viser til at gjeldende terskel for å åpne undersø-
kelse allerede er lav, og en enda lavere terskel vil 
kunne medføre at foreldre kvier seg for å ta kon-
takt for råd og veiledning. Departementet fasthol-
der således at henvendelser fra barn og foreldre 
ikke undergis en særskilt lovregulering. 

8.1.4.3 Tidspunkt for vurdering av 
bekymringsmeldinger

Departementet fastholder forslaget om å videre-
føre dagens krav om at barnevernstjenesten sna-
rest, og senest innen en uke, skal gjennomgå 
bekymringsmeldinger. Etter departementets opp-
fatning bør det være en klar ytre frist for når bar-
nevernstjenesten skal ha konkludert med om de 
skal åpne undersøkelse eller ikke. For at barn og 
unge skal få rett hjelp til rett tid, kan innkomne 
bekymringsmeldinger ikke ligge ubehandlet. 
Etter departementets oppfatning innebærer fris-
ten en rimelig avveining mellom hensynet til at 
barnevernstjenesten må få en viss tid til å områ 
seg og til å vurdere meldingen, og hensynet til 
rask behandling av innkomne meldinger. Klare 
regler for når en bekymringsmelding skal være 
vurdert og konkludert har også betydning for til-
synsmyndighetens lovlighetstilsyn. Forslaget har 
fått støtte i høringen.

Videre fastholder departementet forslaget om 
å tydeliggjøre i loven at barnevernstjenesten skal 
vurdere om en bekymringsmelding krever umid-
delbar oppfølging. Dette innebærer at barne-
vernstjenesten må foreta en første siling av inn-
komne bekymringsmeldinger så snart som mulig 
etter at meldingen har kommet inn. Dersom bar-
nevernstjenesten vurderer at bekymringsmeldin-
gen ikke krever umiddelbar oppfølging, kan inn-
holdet i den vurderes nærmere innenfor den ordi-
nære fristen. Forslaget innebærer en presisering 
av gjeldende rett. Høringsinstansene som har 
uttalt seg er positive til forslaget. 

Presiseringen innebærer i praksis at barne-
vernstjenesten innenfor vanlig kontortid så snart 
som mulig må foreta en første siling av alle inn-
komne meldinger. Departementet understreker at 
forslaget ikke innebærer at barnevernstjenesten 
til enhver tid må være tilgjengelig for gjennom-
gang og vurdering av alle typer meldinger eller 
forløpende å vurdere all informasjon som innkom-
mer gjennom hele døgnet og på alle dager. Etter 
departementets vurdering ville det å ta inn «fortlø-
pende» i loven, kunne reise tvil om dette. Departe-
mentet foreslår derfor å videreføre den foreslåtte 
ordlyden. 

Departementet vil for øvrig vise til at det i 
kapittel 21.5 er foreslått å lovfeste at barne-
vernstjenesten skal være «tilgjengelig til enhver 
tid», jf. lovforslaget § 15-3. Forslaget innebærer at 
kommunen også utenfor ordinær kontortid må å 
ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig 
slik at den kan ivareta sitt ansvar når et barn i 
kommunen har behov for umiddelbar hjelp. Der 
det fremgår av meldingen at barnet har behov for 
umiddelbar hjelp, må barnevernstjenesten følge 
opp utenfor ordinær kontortid.

Departementet vil understreke at forslaget 
ikke innebærer at terskelen for akuttvedtak sen-
kes. Det er tidspunktet for vurdering av om det er 
behov for umiddelbar oppfølging, for eksempel i 
form av akuttiltak, som presiseres.

Departementet vil særlig fremheve viktighe-
ten av rask oppfølging i saker hvor det er bekym-
ring om vold eller seksuelle overgrep mot barn, 
slik Stine Sofies Stiftelse viser til. Barnevernstje-
nesten må ha gode rutiner for videre samarbeid 
med politiet i de sakene der det er aktuelt. Bufdir 
og Politidirektoratet har sammen utarbeidet 
nasjonale retningslinjer for samhandling mellom 
politi og barnevernstjenesten ved bekymring om 
vold og/eller seksuelle overgrep mot barn.10 Ret-
ningslinjene gir etatene veiledning om hvordan de 
skal jobbe sammen for å ivareta både barnets 
omsorgssituasjon og hensynet til politiets etter-
forskning. 

Departementet foreslår etter dette å videre-
føre dagens bestemmelse om at barnevernstje-
nesten snarest, og senest innen en uke, skal gjen-
nomgå bekymringsmeldinger. Departementet 
foreslår videre å innta en ny bestemmelse om at 
barnevernstjenesten skal vurdere om en bekym-
ringsmelding krever umiddelbar oppfølging. Det 
vises til forslaget til § 2-1 første ledd. 

10 https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/politi_og_barne-
vern___retningslinjer_for_samhandling/ 
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8.1.4.4 Henleggelse av bekymringsmeldinger

Departementet understreker, i likhet med Helsetil-
synet og Landsforeningen for barnevernsbarn at 
barnevernstjenesten skal dokumentere sin vurde-
ring av alle innkomne bekymringsmeldinger, også 
de som ikke henlegges. Plikten til dokumentasjon 
omfatter alle relevante opplysninger og faglige 
vurderinger knyttet til mottak og vurderinger av 
meldinger. Dette følger allerede av forsvarlig-
hetskravet og ulovfestet forvaltningsrett. 

God dokumentasjon av årsaken til hvorfor en 
bekymringsmelding går videre til undersøkelse, 
er en viktig føring for den videre undersøkelsen 
av saken. Flere undersøkelser viser at det er svikt 
i barnevernstjenestens dokumentasjon av vurde-
ringer i forbindelse med meldingsavklaring.11

EMD og Høyesterett har også i flere avgjørelser 
understreket betydningen av et godt beslutnings-
grunnlag. Departementet viser i denne forbin-
delse til forslaget i kapittel 18.1 om å lovfeste krav 
om journalplikt med hjemmel til å fastsette 
nærmere bestemmelser i forskrift, se lovutkastet
§ 12-4. Etter departementets oppfatning er det 
naturlig at barnets journal inneholder dokumenta-
sjon av begrunnelsen for hvorfor en melding går 
videre til undersøkelse. Det samme gjelder der-
som meldingen henlegges. Departementet fore-
slår på denne bakgrunn ingen ytterligere presise-
ring av dokumentasjonskravet, herunder plikten 
til å skriftlig begrunne henleggelser av meldinger. 

Departementet foreslår ingen endringer i 
dagens regel om at henleggelse av åpenbart 
grunnløse bekymringsmeldinger ikke trenger å 
begrunnes. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 
2018 og er primært begrunnet i personvernhen-
syn. I forarbeidene12 vises det særlig til en 
uttalelse fra Datatilsynet om at henleggelse av 
meldinger uten reelt innhold ikke bør være gjen-
stand for begrunnelse, fordi de da også må jour-
nalføres og arkiveres. Dette er meldinger hvor 
innholdet kan oppleves som svært krenkende for 
den som er omtalt, og det vil være en ytterligere 
krenkelse at opplysningene skal bevares i offent-
lige arkiv og bli tilgjengelige for blant annet 
forskning. Departementet kan ikke se at situasjo-

nen rundt dette har endret seg siden bestemmel-
sen ble innført i 2018. Departementet understre-
ker at dette er en snever unntaksregel. Ifølge for-
arbeidene vil bestemmelsen for eksempel gjelde 
for meldinger som er klart ubegrunnet, for 
eksempel fremsatt i sjikanehensikt, og meldinger 
som klart angår forhold som faller utenfor 
barnevernslovens anvendelsesområde.13 Hvilke 
meldinger som er å anse som åpenbart grunnløse 
er en konkret vurdering som må gjøres i hvert 
enkelt tilfelle. Det må fremstå som helt klart for 
barnevernstjenesten at meldingen er åpenbart 
grunnløs dersom den skal kunne henlegges uten 
begrunnelse. Dersom barnevernstjenesten er i 
tvil om en melding er å anse som åpenbart grunn-
løs skal henleggelsen begrunnes skriftlig. 

Departementet foreslår etter dette å videre-
føre dagens plikt til å skriftlig begrunne henleg-
gelser av bekymringsmeldinger og at henleggelse 
av åpenbart grunnløse bekymringsmeldinger 
ikke trenger å begrunnes, jf. lovutkastet § 2-1 
annet ledd. 

8.2 Barnevernstjenestens 
undersøkelser 

8.2.1 Gjeldende rett

8.2.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Barnevernstjenestens undersøkelse skal gi 
grunnlag for å avgjøre om det er nødvendig å 
iverksette barnevernstiltak for å ivareta barnets 
rett til omsorg og beskyttelse, jf. FNs barnekon-
vensjon artikkel 3 nr. 2 og artikkel 19.

Åpning av en undersøkelse vil som regel inne-
bære et inngrep i både barn og foreldres rett til 
vern om sitt privat- og familieliv, jf. blant annet 
EMK artikkel 8. Dette er tillatt dersom det er i 
samsvar med kravene EMK artikkel 8 nr. 2 opp-
stiller, som er at inngrepet må ha hjemmel i lov, ha 
et relevant formål og må anses nødvendig i et 
demokratisk samfunn. 

På grunn av at formålet med undersøkelsen er 
å verne barnet mot potensiell omsorgssvikt, har 
barnevernstjenesten et vidt skjønnsmessig spil-
lerom til å åpne en undersøkelsessak. Det kan 
ikke utledes en plikt etter EMK artikkel 8 til å 
undersøke holdbarheten av en bekymringsmel-
ding før undersøkelsessak blir åpnet. Dette er 
slått fast av EMD i K. T. mot Norge (2008), der det 
ble lagt til grunn at en slik plikt ville kunne føre til 
forsinkelser i situasjoner hvor det var ytterst vik-

11 Blant annet Statens helsetilsyn, 2019, Det å reise vasker 
øynene. Gjennomgang av 106 barnevernsaker, Statens helse-
tilsyn, 1/2017, Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 
2015 og 2016 med barnevernets arbeid med meldinger og til-
bakemelding til den som har meldt – Bekymring i skuffen, 
Lauritzen, C. m.fl. (2019), Barnevernets undersøkelsesarbeid 
– fra bekymring til beslutning. Delrapport 3. Meldinger til 
barnevernet. RKBU Nord.

12 Prop. 169 L (2016–2017), side 69. 13 Prop. 169 L (2016–2017), side 142.
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tig raskt å fastlegge barnets leveforhold. Som et 
minstekrav til å kunne åpne undersøkelsessak 
uten å krenke artikkel 8, må det foreligge kon-
krete opplysninger som gir grunn til å tro at 
omsorgssvikt kan forekomme i familien.

Det gjelder også en vid skjønnsmargin ved 
gjennomføringen av en undersøkelse. Kravet til 
forholdsmessighet begrenser imidlertid hand-
lingsrommet barnevernstjenesten har til å sette 
inn tiltak uten foreldrenes samtykke. Det er lagt 
til grunn at tiltaket må være egnet til å avdekke 
den konkrete mistanken. Undersøkelsen må med 
andre ord være relevant. Videre må myndighe-
tene søke å velge de minst inngripende midler.14

Det følger ingen uttrykkelige prosessuelle 
krav av ordlyden i EMK artikkel 8. Det er langva-
rig praksis for at EMD stiller krav til saksbehand-
lingen i barnevernssaker med grunnlag i EMK 
artikkel 8 om retten til respekt for familieliv. Ved 
nødvendighetsvurderingen etter artikkel 8 nr. 2 
vil EMD ikke bare vurdere den avsluttende nasjo-
nale behandlingen, men se hen til om inngrepet i 
familielivet er velbegrunnet i lys av saken som hel-
het. 

8.2.1.2 Barnevernloven

Det følger av dagens § 4-3 at dersom det er rimelig 
grunn til å anta at det foreligger forhold som kan 
gi grunnlag for tiltak etter lovens kapittel 4, skal 
barnevernstjenesten undersøke forholdet. 

Det er en lav terskel for å igangsette en barne-
vernsundersøkelse, jf. vilkåret «rimelig grunn til å 
anta». Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt, 
men det må foreligge en konkret grunn som kan 
gi grunnlag for tiltak. Barnevernstjenesten har 
plikt til å undersøke en sak når lovens vilkår er 
oppfylt. Det følger også av forarbeidene at det er 
viktig å hindre at hensynet til privatlivets fred 
fører til at barn ikke får den nødvendige hjelp fra 
barnevernstjenesten. 

Det følger av forvaltningsloven § 17, som også 
gjelder for barnevernstjenesten, at forvaltningen 
skal påse at saken er så godt opplyst som mulig 
før det treffes vedtak. Etter § 4-3 annet ledd skal 
undersøkelsen gjennomføres slik at den minst 
mulig skader noen som den berører, og den skal 
ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. 
Utover dette er det ikke nærmere regulert i bar-
nevernloven hvor omfattende en undersøkelse 
skal være. Hvor omfattende den behøver å være, 
avhenger av de konkrete omstendighetene i 

saken. Det er barnets beste som skal være avgjø-
rende. 

Alle barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold 
som vedrører barnet etter barnevernloven, og da 
også i undersøkelsen, jf. barnevernloven § 1-6. 
Barnevernstjenesten skal, med mindre hensynet 
til barnets beste tilsier noe annet, alltid snakke 
med barnet meldingen omhandler. Barn som er 
syv år eller eldre skal alltid informeres og gis 
anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i 
sak som berører ham eller henne, og barnets 
mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets 
alder og modenhet, jf. barnevernloven § 6-3. 

Departementet har i veiledere og rundskriv 
lagt til grunn at det er viktig å undersøke barnets 
helhetlige omsorgssituasjon, herunder forhol-
dene i begge hjem dersom barnet vokser opp i to 
hjem.15 

For å utrede saken, kan barnevernstjenesten 
benytte seg av sakkyndige. En sakkyndig rapport 
skal være vurdert av Barnesakkyndig kommisjon 
før den kan legges til grunn for barnevernstje-
nestens vedtak om tiltak eller henleggelse av en 
sak, jf. § 4-3 fjerde ledd. 

Det følger av § 4-3 femte ledd første punktum at 
barnevernstjenesten, og sakkyndige som den har 
engasjert, kan kreve å få samtale med barnet i ene-
rom, uten foreldrenes samtykke.16 I forarbeidene 
er det gitt uttrykk for at bestemmelsen må brukes 
med forsiktighet. Det må legges vekt på om barnet 
selv motsetter seg slik enesamtale og hvilken virk-
ning det antas å ville ha for barnet å gjennomføre 
samtalen hvis foreldrene motsetter seg dette. 

Det følger av § 4-3 femte ledd annet punktum 
at hvis det foreligger mistanke om at barnet blir 
mishandlet eller utsatt for andre alvorlige over-
grep i hjemmet, kan barnevernstjenesten gi 
pålegg til foreldrene om at barnet skal bringes til 
sykehus eller til annet sted for undersøkelse. Der-
som foreldrene nekter å bringe barnet til sykehus, 
kan barnevernstjenestens leder kreve bistand fra 
politiet til å få gjennomført undersøkelsen, jf. § 6-
8. Det er lagt til grunn at barnevernstjenesten 
ikke har hjemmel til selv å bringe barnet til syke-
hus mot foreldrenes vilje.17 

14 Sørensen, Barnevern og menneskerettighetene,vedlegg 4 
til NOU 2016: 16, kapittel 5.5.

15 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets veile-
der «Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Bar-
neverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over 
barnets omsorgssituasjon» (Q-1211B), side 25 og rutine-
håndbok for barneverntjenester i kommunene, side 41 flg. 

16 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), kapittel 4.3. 
17  Ofstad, K. og Skar, R. (2015) Barnevernloven med kommen-

tarer, side 78.
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Barnevernloven har ingen uttrykkelig bestem-
melse om dokumentasjonskrav, men det er lagt til 
grunn at det følger av forsvarlighetskravet i § 1-4 
og god forvaltningsskikk at kommunen må doku-
mentere både faktiske opplysninger og barne-
vernsfaglige vurderinger. Dette gjelder også for 
undersøkelsen. 

Det følger av § 6-9 at undersøkelsen skal gjen-
nomføres snarest og senest innen tre måneder. I 
særlige tilfeller kan fristen være seks måneder. 
Ved oversittelse av fristene kan fylkesnemnda 
ilegge mulkt etter nærmere vilkår, jf. § 6-9 tredje 
ledd. En undersøkelse er gjennomført når det fat-
tes vedtak om hjelpetiltak, saken henlegges, eller 
ved at det fremmes begjæring om tvangstiltak for 
fylkesnemnda.

Av § 4-3 sjette ledd følger det at henleggelse av 
en sak etter en undersøkelse skal regnes som et 
enkeltvedtak. Dette innebærer at forvaltnings-
lovens regler om krav til begrunnelse og klagead-
gang kommer til anvendelse. I henhold til 
forvaltningsloven § 25 skal det i begrunnelsen 
vises til de regler vedtaket bygger på, de faktiske 
forhold som vedtaket bygger på og de hoved-
hensyn som har vært avgjørende ved utøving av 
forvaltningsmessig skjønn. Det vises til nærmere 
omtale av krav til dokumentasjon og begrunnelse 
av enkeltvedtak i kapittel 18.1. 

Det fremgår av rundskriv til barnevernloven at 
dersom barnevernstjenesten henlegger en sak 
etter undersøkelse fordi foreldrene ikke samtyk-
ker til anbefalte hjelpetiltak, kan barnevernstje-
nesten henlegge saken «med bekymring».18 Det 
følger av rundskrivet at i en slik situasjon kan bar-
nevernstjenesten gjenoppta saken seks måneder 
etter at den forrige undersøkelsen ble henlagt. 
Ved en ny undersøkelse er det viktig å undersøke 
om forholdene rundt barnet har endret seg. Buf-
dir har i en tolkningsuttalelse lagt til grunn at 
departementets anbefaling må tolkes strengt, da 
det ikke foreligger andre rettskilder som gir bar-
nevernstjenesten anledning til å ta opp igjen en 
sak uten at det foreligger en ny bekymringsmel-
ding eller nye opplysninger.19 

I 2019 mottok barnevernstjenesten 57 979 mel-
dinger om 51 132 barn og unge. 85 prosent av 
bekymringsmeldingene gikk videre til en under-

søkelsessak. I 2019 avsluttet barnevernstjenesten 
46 935 undersøkelser og satte i verk tiltak i 17 861, 
dvs. i underkant av 40 prosent av sakene. 90 pro-
sent av undersøkelsessakene ble avsluttet innen 
fristen på 3 måneder.20

8.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

8.2.2.1 Barnevernslovutvalget

Barnevernslovutvalget foreslo blant annet å tyde-
liggjøre barnevernstjenestens utredningsplikt ved 
å ta inn i loven at undersøkelsen må gjennomføres 
systematisk og tilstrekkelig grundig til å kunne 
avgjøre om det er nødvendig med tiltak etter 
loven.

Barnevernslovutvalget viste videre til at 
mange barn i barnevernet har foreldre som ikke 
bor sammen. Utvalget foreslo å lovfeste at under-
søkelsen skal klargjøre barnets omsorgssituasjon 
og behov. Formålet var å tydeliggjøre at barne-
vernstjenesten må undersøke både barnets faste 
bosted og et eventuelt samværshjem. 

Mange høringsinstanser støttet en tydeliggjø-
ring av kravet til gjennomføring av en undersø-
kelse. Noen hadde også innspill til lovfesting av 
hva en undersøkelse konkret burde inneholde. 
Noen få uttalte seg om forslaget om å tydeliggjøre 
at undersøkelsen skal omfatte begge hjem, og det 
kom innspill om at det burde tas inn i lovteksten at 
barnevernstjenesten må undersøke barnets «hel-
hetlige» eller «totale» omsorgssituasjon. Flere 
høringsinstanser som uttalte seg mente at det bør 
være en «bør»-regel at barnevernstjenesten snak-
ker med barnet alene. 

Barnevernslovutvalget omtalte ikke praksisen 
med å gjenoppta en undersøkelse etter at en 
undersøkelsessak er henlagt med bekymring. 
Flere høringsinstanser spilte inn at denne praksi-
sen med «henleggelse med bekymring» burde 
lovfestes og at vilkårene for dette burde fremgå av 
loven. 

8.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo å lovfeste at undersøkel-
sen skal gjennomføres systematisk og grundig 
nok til å kunne avgjøre om det er nødvendig å 
iverksette tiltak etter loven. Departementet mente 
det ikke bør være krav i loven til hva en undersø-
kelse konkret skal inneholde, ettersom det vil 

18 Se Bufdirs saksbehandlingsrundskriv, kapittel 5.9 Gjenåp-
ning av en undersøkelse, BFDs retningslinjer om hjelpetil-
tak, jf. barnevernloven § 4-4 (Rundskriv Q-0982), kapittel 
3.5 samt brev fra BFD (2008) til alle landets kommuner: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/
prinsipputtalelser-og-fortolkninger/200803182.pdf  

19 Tolkningsuttalelser fra Bufdir av 28. april 2015, 8. juni 2016 
og 14. desember 2018. 

20 https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Opp-
summert_status_i_tall_for_barnevernet/
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variere fra sak til sak. Barnevernstjenesten må 
selv vurdere hvilke undersøkelsesskritt som må 
foretas for at undersøkelsen skal bli «grundig 
nok». Departementet mente at det ikke var hen-
siktsmessig med et særskilt krav til plan for 
undersøkelsen fordi forslaget om å ta inn i loven 
at undersøkelser skal gjennomføres systematisk 
forutsetter at barnevernstjenesten går planmessig 
til verks.

Departementet foreslo å ta inn i loven at 
undersøkelsen skal gjennomføres «så skånsomt 
som mulig». Forslaget var ment å fange opp at 
undersøkelsen minst mulig skader noen den berø-
rer, at undersøkelsen ikke gjøres mer omfattende 
enn formålet tilsier og at kunnskapen om undersø-
kelsen ikke spres unødig, slik dagens § 4-3 annet 
ledd omtaler. 

Departementet viste til at det er viktig å legge 
til rette for at barnevernstjenesten i større grad 
involverer begge foreldrene i barnevernssaken 
når foreldrene ikke bor sammen. Departementet 
foreslo å tydeliggjøre i loven at barnevernstje-
nesten skal undersøke barnets helhetlige 
omsorgssituasjon. Det vil som regel måtte omfatte 
både hjemmet der barnet bor fast og et eventuelt 
samværshjem. Der barnet har to hjem, må barne-
vernstjenesten som den klare hovedregelen infor-
mere begge foreldrene om at det er åpnet under-
søkelsessak og hva som er bakgrunnen for dette. 
Hvordan den enkelte forelder deretter skal invol-
veres i saken vil avhenge av hva saken gjelder. 

Departementet foreslo å videreføre dagens 
bestemmelse om at barnevernstjenesten kan 
«kreve» å snakke med barnet i enerom hvis forel-
drene ikke samtykker til dette. Departementet 
foreslo ikke å lovfeste at barnevernstjenesten bør
snakke med barnet alene, fordi det må vurderes 
konkret i hvert enkelte tilfelle. 

Departementet foreslo å presisere i bestem-
melsen om undersøkelse at barnevernstjenestens 
leder kan vedta at barnet skal bringes til sykehus 
eller annet sted for kortvarig medisinsk undersø-
kelse. Forslaget innebærer at barnevernstje-
nesten selv kan bringe barnet dit, eventuelt med 
bistand fra politiet.

Departementet foreslo å videreføre reglene 
om fristen for å gjennomføre undersøkelser, med 
enkelte språklige endringer. 

Departementet foreslo å lovfeste praksisen 
med «henleggelse med bekymring». Departe-
mentet foreslo å ta inn i loven at dersom barne-
vernstjenesten henlegger en sak etter en under-
søkelse fordi foreldrene ikke samtykker til anbe-
falte hjelpetiltak, kan den gjenoppta undersøkel-
sessaken inntil seks måneder etter at saken ble 

henlagt, dersom vilkårene for å åpne undersø-
kelse fortsatt er oppfylt. Departementet mente at 
det burde være en frist for når undersøkelsen 
senest kunne gjennopptas, og foreslo at det 
kunne gjøres innen seks måneder. Departemen-
tet uttalte i høringsnotatet at barnevernstjenesten 
bare bør kunne gjenoppta en undersøkelsessak 
etter henleggelse én gang.

8.2.3 Høringsinstansenes syn

8.2.3.1 Krav til undersøkelsens innhold og 
omfang

Om lag 25 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slagene om å regulere overordnede krav til under-
søkelsens innhold og omfang gjennom å lovfeste 
at undersøkelsen skal omfatte «barnets helhetlige 
omsorgssituasjon og behov» og «være «systema-
tisk og grundig nok til å kunne avgjøre om det er 
nødvendig å iverksette tiltak etter loven». 

Nærmere 15 av disse høringsinstansene har 
synspunkter på formuleringen «barnets helhetlige 
omsorgssituasjon og behov» som overordnet krav 
til undersøkelsens innhold.21 Et klart flertall er 
positive til denne formuleringen som sådan, blant 
annet Asker kommune, Bufdir, Bufetat region øst, 
Barneombudet, ADHD Norge, Statsforvalteren i 
Nordland, Nasjonalt utviklingssenter for barn og 
unge (NUBU), Trondheim kommune, Helsedirekto-
ratet, Sex og samfunn, Norsk Sykepleierforbund, 
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet 
(NTNU) og Stine Sofies Stiftelse. Asker kommune
uttaler at forslaget er «en svært viktig presisering 
som vil bidra til en bedre forståelse av barnet og 
familiens utfordringer og behov, og til å gi riktig 
hjelp.» 

Om lag 10 høringsinstanser gir uttalt støtte til 
departementets forslag om å lovfeste krav om at 
undersøkelsen skal være «systematisk og grundig 
nok til å kunne avgjøre om det er nødvendig å 
iverksette tiltak etter loven». Blant disse er kom-
munene Asker, Drammen, Kristiansand, Oslo og
Tromsø, Barneombudet, Statens helsetilsyn og KS. 
Barneombudet uttaler blant annet: 

«Departementet foreslår å lovfeste at undersø-
kelsen skal gjennomføres systematisk og grun-
dig nok til å kunne avgjøre om det er nødven-
dig å iverksette tiltak etter loven. Dette er en 

21 Flere høringsinstanser uttaler seg om formuleringen «bar-
nets helhetlige omsorgssituasjon» med tanke på betydnin-
gen for barn som har foreldre som ikke bor sammen. 
Høringsinstansenes syn på dette spørsmålet er omtalt i 
kapittel 8.2.3.3 nedenfor.
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presisering av gjeldende rett om barneverntje-
nestens utredningsplikt, men det vil være en 
viktig tydeliggjøring at dette fremgår direkte av 
loven». 

En rekke av høringsinstansene, uavhengig av om 
de støtter de foreslåtte formuleringene eller ikke, 
mener at bestemmelsen må suppleres med mer 
konkrete krav til hva som bør undersøkes og at 
det bør stilles krav til plan. Et hovedargument, 
som blant annet fremholdes av Barneombudet og 
Statens helsetilsyn, er at kravene i loven må være 
mer konkrete fordi svikt i undersøkelsesfasen har 
særlig betydning for sakens videre forløp og for 
hvilken hjelp som gis barnet og familien. Tydeli-
gere krav i loven oppfattes som viktige virkemid-
ler for å forebygge svikt. Enkelte mener også at 
ivaretakelsen av barnets rett til medvirkning må 
ivaretas som krav til undersøkelsen, se nærmere 
omtale i kapittel 8.2.3.2 nedenfor.

Om lag 10 av høringsinstansene understreker 
viktige momenter som må inngå i undersøkelsen, 
blant annet Bufdir, Bufetat region øst. Barneombu-
det, Helsedirektoratet, NTNU, NUBU, FRI, Norsk 
Sykepleierforbund og Sex og samfunn. 

Høringsinstansene fremhever ulike momen-
ter og har delte meninger om hvorvidt momen-
tene bør tas inn i loven eller ikke. Bufdir mener at 
det bør vurderes om det skal presiseres i loven 
hva som menes med barnets behov, og viser til at 
barnets behov som tema for undersøkelsen er et 
sentralt moment i Barnevernfaglig Kvalitetssys-
tem. Bufdir mener at følgende temaer kan være 
eksempler på hva som kan inngå i en slik 
momentliste: behov for beskyttelse, utvikling, 
atferd og emosjonelle behov, familieforhold og 
øvrig nettverk, skoleforhold, helse, og andre rele-
vante forhold. Også Barneombudet og ADHD 
Norge ønsker lovfestet en momentliste. Barneom-
budet uttaler at mer konkrete krav kan føre til 
bevisstgjøring rundt hvilken type informasjon det 
er viktig å vurdere å innhente, og mener at det 
ikke er fare for at det vil bli innhentet for mye 
informasjon. Det kan også presiseres at moment-
lister ikke er uttømmende. Andre instanser, blant 
annet Bufetat region øst, NUBU og Norsk Sykeplei-
erforbund mener på sin side at slike momenter 
kan beskrives i forarbeidene. NUBU uttaler: 

«Det kan med fordel også presiseres i forarbei-
dene at en undersøkelse av barnets helhetlige 
omsorgssituasjon inkluderer en multisyste-
misk kartlegging av barnets og familiens situa-
sjon, herunder forholdene ved skole, nærmiljø, 
venner, fritidsaktiviteter – og hvilke ressurser 

og utfordringer som eksisterer ved de ulike 
systemene.»

Fire høringsinstanser (Barneombudet, Helsedirek-
toratet, Sex og samfunn og Norsk Sykepleierfor-
bund) fremhever at en vurdering av barnets helse 
må inngå i en helhetlig undersøkelse av barnets 
behov. Norsk Sykepleierforbund uttaler om dette: 
«Psyke og soma er tett sammenvevd, og det kan tid-
vis være vanskelig å si hvilke helseplager som skyl-
des hva. Vondt i magen, hodepine, søvnvansker, 
muskel- og skjelettplager er noen åpenbare eksem-
pler på fysiske plager som kan være symptomer på 
vanskelige hjemmeforhold. Dette er forhold som bar-
nevernet ikke alltid oppdager eller vektlegger.» Hel-
sedirektoratet mener at en kartlegging av barnets 
helse (fysisk og psykisk) bør inngå som en del av 
en undersøkelse av barnets helhetlige omsorgssi-
tuasjon. Helsedirektoratet mener at det bør stå 
eksplisitt i lovbestemmelsen at barnets helsesitua-
sjon må vurderes i undersøkelsesfasen. Barneom-
budet foreslår videre å innføre en plikt for barne-
vernstjenesten til å kartlegge barns helse ved 
plasseringer utenfor hjemmet, og en tilsvarende 
plikt for helsevesenet til å gjennomføre slik kart-
legging. Spørsmål om kartlegging av barnets 
helse omtales særskilt i kapittel 8.2.5.5. 

Sex og samfunn og Fri er særlig opptatt av at 
en momentliste må inneholde momenter som 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orien-
tering. Dersom momentene ikke lovfestes, er 
disse høringsinstansene bekymret for at praksis 
blir vilkårlig, og at dette dermed blir opp til hver 
enkelt ansatts erfaring og kompetanse. Det må 
videre tydeliggjøres at man kan ha særskilte sår-
barheter når man tilhører en eller flere minoritets-
grupper.

NTNU uttaler på sin side at loven må nevne 
barns levekår som et moment i undersøkelsen av 
barnets situasjon. 

Nærmere 15 høringsinstanser har uttalt seg 
om spørsmålet om loven bør stille et særskilt krav 
til plan for undersøkelsen. KS og Statsforvalteren i 
Vestland er enig med departementet i at det ikke 
er behov for krav om plan når det samtidig står i 
bestemmelsen at undersøkelsen skal være syste-
matisk. Statsforvalteren i Vestland uttaler: 

«Vi støttar forslaget om at det går fram av lova 
at undersøkinga skal gjennomførast systema-
tisk og tilstrekkeleg grundig til å kunne ta 
avgjerd om det er nødvendig med tiltak etter 
lova. Vi ser dessverre eksempel på at meldin-
gar med alvorleg innhald vert følgt opp med ei 
undersøking som ikkje er eigna til å avklare 
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meldinga sitt innhald. I fleire tilfelle ser vi og at 
undersøkinga kan innehalde mykje og god 
informasjon, men den blir ikkje brukt i vurde-
ringa og val av tiltak. Vi er einige med departe-
mentet at det ikkje er nødvendig med eit sær-
skilt krav til plan ved sidan av «systematisk og 
tilstrekkeleg grundig».

I overkant av 10 av disse høringsinstansene etter-
lyser imidlertid en lovfesting av at det skal være et 
krav om plan for undersøkelsen, blant annet Buf-
dir, Barneombudet, Bufetat region øst, Statens hel-
setilsynet, Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren 
i Oslo og Viken, Oslo kommune, ADHD Norge, FO, 
Forandringsfabrikken og Norsk Barnevernsam-
band. Statens helsetilsyn uttaler følgende: 

«Vi ser i gjennomgangen av barnevernssakene 
at kvaliteten på undersøkelser ikke nødvendig-
vis er avhengig av om det foreligger en under-
søkelsesplan. Dette understøtter dermed 
departementets påpekning om at det sentrale 
må være kravet til at undersøkelsen gjennom-
føres systematisk i henhold til lovens grunnleg-
gende bestemmelser. Helsetilsynet vil likevel 
be departementet vurdere om ikke krav til 
undersøkelsesplan vil være fornuftig, sett i 
sammenheng med øvrige krav til plan i lovfor-
slaget og særlig sammenholdt med krav til til-
taksplan og evaluering av denne. Vi vil likevel 
understreke at for at undersøkelsesplanen skal 
ha betydning for god praksis, må den være mer 
retningsgivende på kvalitet og faglighet enn å 
kun beskrive hvilke aktiviteter som skal gjen-
nomføres i undersøkelsen. Således vil undersø-
kelsesplanen også kunne være et godt verktøy 
for å sikre god medvirkning med barn og for-
eldre, ved at barnevernstjenesten blir tydeli-
gere på det de vurderer er de relevante tema-
ene for undersøkelsen. Dette er også et viktig 
moment når det gjelder barn og foreldres rett-
sikkerhet.»

I overkant av fem høringsinstanser har uttalt seg 
om forslaget om å lovfeste at undersøkelsen skal 
gjennomføres så skånsomt som mulig, blant annet 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Oslo kommune, 
Den Norske Advokatforening, Forandringsfabrik-
ken, Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern 
(KIB), NOBO og OBF. Oslo kommune, Forand-
ringsfabrikken og NOBO mener lovteksten om at 
«undersøkelsen skal gjennomføres så skånsomt 
som mulig» er uheldig formulert. Forandringsfa-
brikken viser til at formuleringen kan forstås som 
at barnet ikke skal bli snakket tilstrekkelig med av 

barnevernet. KIB mener det må tydeliggjøres i 
loven at «det mildeste inngreps prinsipp» gjelder 
også i undersøkelsesfasen. Statsforvalteren i Oslo 
og Viken mener det bør presiseres i loven at 
undersøkelsen ikke skal gjøres mer omfattende 
enn formålet tilsier, slik det står i dagens lovtekst. 
Den Norske Advokatforening skriver at de savner 
en prinsipiell drøftelse av de svært vidtgående full-
makter som gis barnevernet på undersøkelsessta-
diet. Videre viser de til at retten til å gå inn i hjem-
met er særlig inngripende, og at den er videre og 
mer uformell enn politiets adgang til private hjem. 
Den Norske Advokatforening «savner en nærmere 
drøftelse av behovet for en så bred innsamling av 
opplysninger ved første gangs undersøkelse, og om 
det er mulig å begrense dette ved første gangs under-
søkelser.» OBF viser til at foreldre blir utsatt for 
helt unødvendig utlevering i forbindelse med 
undersøkelser. De mener barnevernstjenesten 
ikke skal ha anledning til å hente ut journaler, 
men heller få en skriftlig oppsummering av helse-
opplysninger. 

8.2.3.2 Barnets rett til medvirkning

Barneombudet og Forandringsfabrikken mener at 
det må fremgå av lovbestemmelsen at barnets rett 
til medvirkning gjelder i undersøkelsesfasen. 

I overkant av 10 høringsinstanser uttaler seg 
om forslaget om å videreføre dagens hjemmel for 
barnevernstjenesten til å snakke med med barnet 
i enerom hvis foreldrene ikke samtykker til dette. 
Tre høringsinstanser støtter departements for-
slag. Det er Barneombudet, Drammen kommune 
og Stine Sofies Stiftelse. Barneombudet uttaler at de 
mener det er viktig å opprettholde en mulighet for 
barnevernstjenesten til å snakke med barnet til 
tross for at foreldrene ikke ønsker det. Barneom-
budet mener imidlertid at det bør fremgå av loven 
at barnet kan få snakke med barnevernstjenesten 
alene når dette er noe barnet selv gir uttrykk for 
eller ønsker, og at foreldrene ikke kan motsette 
seg dette. 

I underkant av 10 høringsinstanser, blant 
annet kommunene Kristiansand, Sandnes, Sarps-
borg, Stavanger, Oslo, Time og Trondheim, FO, 
Forandringsfabrikken, OBF og Norsk Psykologfore-
ning ønsker en tydelig normativ bestemmelse i 
loven om at barnevernet bør eller skal snakke 
med barnet alene. Sju av disse instansene, her-
under Kristiansand kommune, foreslår å ta inn i 
loven at barnevernet «bør» snakke med barnet 
alene. Kristiansand kommune uttaler: «Etter kom-
munens oppfatning gir det et klarere signal om bar-
nets rett til medvirkning dersom det i lovteksten § 2-
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2 fjerde avsnitt står «bør kreve å få snakke med bar-
net i enerom» istedenfor «kan». Oslo kommune og
Forandringsfabrikken mener formuleringen bør 
være at barnevernet «skal» snakke med barnet 
alene, og de ønsker også at det skal stå eksplisitt 
at barnet kan ha med seg en trygghetsperson. 
Organisasjonen for barnevernsforeldre uttaler at 
barnevernet alltid bør snakke med barnet uten 
foreldrene, men de ønsker at barnet skal ha med 
seg en tillitsperson. Det er både for å trygge bar-
net, men også for å sikre at barnevernet forholder 
seg profesjonelt overfor barnet. 

8.2.3.3 Barn som har foreldre som ikke bor 
sammen

Om lag 30 høringsinstanser uttaler seg om forsla-
get om å ta inn i loven at undersøkelsen skal 
omfatte «barnets helhetlige omsorgssituasjon». 
Hvis barnet har foreldre som ikke bor sammen, 
vil dette bety både hjemmet der barnet bor fast og 
samværshjemmet. Blant de som støtter forslaget 
er Bufdir, Bufetat region øst, Barneombudet, Stats-
forvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Nord-
land, NUBU, OsloMet – storbyuniversitet, VID 
vitenskapelige høgskole, kommunene Bærum, 
Drammen, Fredrikstad, Færder, Horten, Kristi-
ansand, Marker, Porsgrunn, Sandnes, Tromsø, 
Trondheim, FO, Foreningen 2 Foreldre, KS, NHO 
Service og Handel, Norsk Barnevernssamband, 
KIB, NOBO, OBF og Stine Sofies Stiftelse. Med 
unntak av KIB og NOBO, støtter høringsinstan-
sene forslaget.

FO uttaler at de er «glad for at det nå foreslås 
en plikt til å undersøke barnets helhetlige omsorgssi-
tuasjon. Det er et svært viktig tiltak for mange 
barn». Organisasjonen for barnevernsforeldre
håper at dette kan føre til at flere barn kan flytte til 
sin samværsforelder fremfor i fosterhjem. 

Blant annet Bufdir og Barneombudet presise-
rer at det bør komme tydelig frem at forslaget 
innebærer at undersøkelsen må rettes mot alle 
omsorgspersoner, ikke bare foreldre. 

Flere høringsinstanser, som OsloMet – stor-
byuniversitet, Drammen kommune, KIB, Sandnes 
kommune og NOBO, uttaler at forslaget kan med-
føre at det blir mer omfattende undersøkelser enn 
nødvendig. NOBO uttaler om dette: «Formulerin-
gen er uheldig i den grad den kan føre til at under-
søkelser vil mer omfattende enn formålet tilsier. For-
beholdet gjelder både hensynet til familiens integri-
tet og bruk av barnevernets ressurser.» NOBO
uttrykker også bekymring for at forslaget kan øke 
tilmeldingen av foreldrekonfliktsaker til barne-
verntjenesten. 

Flere høringsinstanser, som Bufetat region øst,
kommunene Bærum, Drammen, Marker og Sand-
nes og NOBO, påpeker at det må fremgå tydelig 
hvilken kommune som har ansvaret for undersø-
kelsen når foreldrene bor i ulike kommuner. 

8.2.3.4 Adgang til å bringe barnet til sykehus for 
undersøkelse

Syv høringsinstanser har uttalt seg til forslaget. 
Seks instanser støtter forslaget (Bufetat region øst, 
Oslo kommune, KS, Politidirektoratet, Organisasjo-
nen for barnevernsforeldre og Stine Sofies Stiftelse). 
Den Norske Advokatforening har innvendinger til 
forslaget.  

Politidirektoratet uttaler at de støtter dette for-
slaget under henvisning til at denne type medisin-
ske undersøkelser gjennomføres som følge av 
barnevernstjenestens undersøkelsessak, og såle-
des faller utenfor politiets alminnelige ansvarsom-
råde. 

Den Norske Advokatforening uttaler følgende 
om den foreslåtte bestemmelsen: 

«Dette er svært inngripende og det kan være 
svært skremmende for barnet å bli skilt fra for-
eldrene sine for en slik undersøkelse. I slike 
saker er det reelt sett tale om straffbare for-
hold, og barnevernets rolle kan ødelegge for 
politiets etterforskning. Det bør vurderes om 
denne type tiltak kun kan gjøres i samarbeid 
med politiet.»

8.2.3.5 Henleggelse med bekymring

Om lag 25 høringsinstanser har uttalt seg, hvor av 
om lag 15 av disse instansene støtter departemen-
tets forslag om lovfesting av barnevernstjenestens 
adgang til å gjenoppta undersøkelsen etter en 
henleggelse. Dette er Bufetat region øst, Statsfor-
valteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vest-
land, Statens helsetilsyn, kommunene Bærum, 
Drammen, Færder, Horten, Kristiansand, Marker, 
Oslo, Sandnes, Stavanger, Time og Tromsø. 

Ytterligere syv instanser uttaler at de støtter 
lovfesting av mulighet for å gjenoppta en undersø-
kelse, men at det er dagens praksis som må lov-
festes, og ikke departementets noe endrede for-
slag. Dette er Bufdir, Barneombudet, Statsforvalte-
ren i Agder, Statsforvalteren i Rogaland, Asker kom-
mune, FO og Stine Sofies Stiftelse. Som begrun-
nelse vises det til at det er uheldig at 
departementets forslag bare omfatter tilfeller der 
foreldre har takket nei til tilbud om hjelpetiltak. I 
slike tilfeller kan foreldre lett spekulere i å takke 
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ja til tiltak, og at samtykket siden trekkes tilbake 
eller at tiltaket ikke følges opp. Barneombudet
skriver: 

«Departementets forslag gjør at foreldrene kan 
unngå at en undersøkelse blir gjenopptatt ved å 
samtykke til hjelpetiltak, til tross for at de ikke 
har en intensjon om å følge opp. Dersom forel-
drene trekker samtykket til hjelpetiltak før tilta-
ket er iverksatt eller gjennomført må barne-
verntjenesten vente på ny bekymringsmelding. 
Det kan være alvorlig for de barna hvor bekym-
ringen er stor, men likevel ikke så stor at det er 
aktuelt å fremme sak om å pålegge hjelpetiltak 
eller omsorgsovertakelse. I slike situasjoner 
har barnevernstjenesten ingen andre virke-
midler å sette inn for å hjelpe barnet. NOU 
2017: 12 Svikt og svik viser at det kan ta lang tid 
å avdekke alvorlig omsorgssvikt. 

Ved å beholde dagens praksis, vil barne-
vernstjenestens mulighet til å fange opp barns 
behov og gi tidlig hjelp være større.»

Asker kommune, FO og Stine Sofies Stiftelse påpe-
ker at en undersøkelse bør kunne gjenåpnes flere 
ganger. Forandringsfabrikken og Oslo kommune
mener det må presiseres i bestemmelsen at også 
barnet skal få informasjon dersom en undersø-
kelse gjenopptas. 

Bufdir, med støtte fra Bufetat region øst, viser 
til at: 

«…valget av ordet «kan» i første setning innbyr 
til ulik og uheldig praksis. Det bør etter vårt 
syn fremgå av merknaden noe om hvilke typer 
saker som gir grunnlag for å gjenoppta under-
søkelse. Hvis det gis momenter for vurderin-
gen av i hvilke tilfeller det er adgang til å gjen-
oppta en undersøkelse, mener vi at ordet «kan» 
bør vurderes byttet ut med «skal»».

Høgskulen i Volda mener at det er unødvendig 
med en slik særskilt hjemmel og anfører at denne 
legger unødvendige hindringer for barnevernstje-
nestens arbeid med undersøkelser. Høgskolen 
skriver at dagens hjemmel allerede legger til rette 
for en slik praksis. Det vises til at lovens ordlyd, 
«rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold 
som kan gi grunnlag for tiltak», ikke sier noe om 
når vilkårene skal foreligge, eller hvilke opplys-
ninger eller omstendigheter som tilsier at man 
kommer frem til at vilkårene er oppfylt. Høgsku-
len i Volda mener dermed at barnevernstjenesten 
etter ordlyden står fritt til når som helst å sette i 

verk en undersøkelse, så sant vilkårene i bestem-
melsen er oppfylt, og uttaler: 

«Omsynet til barnets beste tilsier at barnevern-
tenesta når som helst bør kunne starte ei 
undersøking, viss dei meiner at vilkåra i § 2-2 
er oppfylt. Det kan tenkast fleire omstende som 
tilseier at ein undersøking bør kunne startast 
opp, sjølv om det ikkje ligg føre nye opplysnin-
gar, og det sjølv om den tilrådde fristen for ny 
undersøking etter 6 månader ikkje har gått ut. 
Det kan vere så enkelt som at det har blitt gjort 
en feil, f eks at viktige opplysningar har blitt 
oversett, ein har latt vere å undersøke nærlig-
gande tilhøve, eller det kan rett og slett handle 
om at ein vurderer foreliggande opplysningar 
annsleis. Det kan f eks vere nye personar som 
ser på sakene med nye auge, det kan følge av 
ein intern gjennomgang av henlagde saker, f 
eks som følge av internkontroll, og det vere ein 
følge av ekstern gjennomgang pga tilsyn frå 
Fylkesmannen. Her er fleire rapportar som 
viser at undersøkingar ikkje blir gjennomført 
så grundig som dei burde. At lova i § 2-3 skal 
lage hinder for å starte ei ny undersøking når 
vilkåra i bvl. § 2-2 første ledd er oppfylt, og 
dette er til barnets beste, framstår som mei-
ningslaust. 

[…] 
Når dette er sagt, denne vide heimelen til å 

undersøke i § 2-2 bør brukast med forstand.» 

Fokus på barnevernet og Organisasjonen for barne-
vernsforeldre, er mot forslaget.

8.2.4 Etterfølgende forskningsrapporter, 
undersøkelser mv.

I Barneombudets rapport fra 2020, «De tror vi er 
shitkids» – Rapport om barn som bor på barnevern-
sinstitusjon, fremgår at det varierer hvor mye bar-
nevernet vet om ungdommene før de flytter til 
institusjon. Barneombudet presiserer i brev 1. 
april 2020 til BFD at det bør lovfestes at undersø-
kelser skal etterfølges av en bred vurdering av 
barnets behov for omsorg og behandling. 

RKBU Nord har i samarbeid med flere 
forskningsmiljøer gjennomført et forskningsar-
beid Barnevernets undersøkelsesarbeid, fra bekym-
ring til beslutning. Hovedformålet med forsknings-
prosjektet er å identifisere hva som må til for å 
sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesar-
beidet i barnevernet.22 I sluttrapporten23 under-
strekes at undersøkelser ikke bør gjøres mer 
omfattende enn nødvendig og at det bør skilles 
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mellom saker som kan avklares etter samtale med 
partene og saker som krever planmessig utred-
ning av barnets og familiens behov. Videre anbefa-
les at det legges til rette for samarbeid med barnet 
og familien gjennom bruk av undersøkelsespla-
ner, formidling av begrunnelser og beslutninger. 
Prosjektets fjerde delrapport24 viser at informasjo-
nen og vurderingene som fremkommer i meldin-
gene vanligvis ikke kommer frem i rapportene 
som oppsummerer undersøkelsen. Forskerne 
påpeker at det er viktig for å kunne vurdere hvor-
dan barna best skal følges opp, at informasjon om 
arbeidet med, og vurdering av, tidligere meldin-
ger om samme barn er tilgjengelig. Prosjektets 
femte delrapport, «Å medvirke når barnevernet 
undersøker»,25 handler om barn og foreldres med-
virkning i barnevernets undersøkelsesarbeid. 
Rapporten viser at det er dokumentert at det var 
snakket med barnet i 73 prosent av sakene der 
barnet var over 6 år, og i 60 prosent av sakene der-
som man tar med alle barn i alderen 0–18 år. Det 
var sjelden dokumentert hvorfor det ikke var 
snakket med barnet. Når det gjaldt innholdet i 
samtalene viser rapporten at samtalen med barnet 
oftest bar preg av at barnet hadde en rolle som 
informant for å belyse saken for barnevernstje-
nesten. Det var sjeldnere at samtalen besto i å gi 
barnet informasjon eller å etterspørre barnets 
egne synspunkter. Forskerne mener funnene til-
sier at det er behov for å tydeliggjøre at det er vik-
tig at også barnets synspunkt innhentes, slik at 
barnet får medvirke mer aktivt i saken. 

Rapporten viser også at det snakkes med forel-
drene.26 Det var i gjennomsnitt 2,9 møter med en 
eller begge foreldrene iløpet av undersøkelsen. 
Det var imidlertid ofte uklart for foreldrene hva 
som var formålet med samtaler, hjemmebesøk og 
innhenting av informasjon. 

I Helsetilsynets rapport27 om to jenter som var 
plassert på Vestlundveien ungdomssenter og som 
senere døde, fremgår det at barnevernstjenesten 
satt med informasjon de enten ikke tok hensyn til 
eller ikke undersøkte. Svikt i tidligere undersøkel-
ser ble ikke avdekket og informasjon fra tidligere 
ble ikke brukt ved nye undersøkelser. Mye av 
svikten som ble avdekket, er sammenfallende 
med det som ble beskrevet mer generelt i Helse-
tilsynets rapport «Det å reise vasker øynene. En 
gjennomgang av 106 barnevernsaker». Helsetil-
synet anbefaler at det vurderes å innføre tydeli-
gere krav til en forsvarlig undersøkelse. Dette 
innebærer at alle relevante opplysninger fra kart-
leggingen blir vurdert ut fra barnets situasjon og 
behov for hjelp og tiltak, og at vurderingene ned-
tegnes. 

8.2.5 Departementets vurderinger og 
forslag

8.2.5.1 Innledning

Gode vurderinger av barns behov i undersøkel-
sesfasen er en forutsetning for at barnevernet skal 
kunne gi barnet riktig hjelp. Flere funn i tilsyns-
rapporter, studier og forskningsprosjekter viser at 
undersøkelser i barnevernet ikke alltid gjennom-
føres godt nok. Et gjennomgående funn er at det 
ikke er godt nok dokumentert hvilke faglige vur-
deringer som ligger til grunn for barnevernstje-
nestens beslutninger. Det er ofte ikke gode nok 
analyser av hva informasjonen fra undersøkelsen 
har å si for barnets behov for omsorg og utvikling. 
Barnets rett til medvirkning virker heller ikke all-
tid å bli ivaretatt godt nok. 

Høyesterett har på bakgrunn av praksis fra 
EMD uttalt at vedtak etter barnevernloven må 
bygge på et tilstrekkelig og oppdatert beslutnings-
grunnlag, inneholde en balansert og tilstrekkelig 
bred avveining og ha tilfredsstillende begrun-
nelse.28 Hvordan undersøkelsen gjennomføres og 
dokumenteres får betydning for om en sak kan 
sies å bygge på et tilstrekkelig og oppdatert 
beslutningsgrunnlag. 

I det følgende foreslår departementet krav til 
barnevernstjenestens undersøkelser.  Forslagene 
må ses i sammenheng med sentrale bestemmel-
ser i lovens øvrige kapitler som har direkte betyd-

22 Prosjektet Barnevernets undersøkelsesarbeid er utført på 
oppdrag fra Bufdir og gjennomført i samarbeid mellom fire 
forskningsmiljø i Tromsø, Bergen og Trondheim; RKBU 
Nord ved UiT Norges Arktiske universitet, RKBU Vest ved 
NORCE Norwegian Research Centre, RKBU Midt- Norge 
ved NTNU og Institutt for helse og miljø (Hemil) ved Uni-
versitetet i Bergen. Prosjektet består av fem delrapporter, 
og en sluttrapport som ble avgitt høsten 2020. 

23 Vis, S.A. m.fl. (2020) Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra 
bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger.
RKBU Nord.

24 Christiansen, Øivin m.fl. (2019), Barnevernets undersøkel-
sesarbeid – fra bekymring til beslutning. Delrapport 4. Når 
barnevernet undersøker. RKBU Nord.

25 Havnen K.J.S m. fl (2020) Barnevernets undersøkelsesarbeid 
– fra bekymring til beslutning, Delrapport 5, Å medvirke når 
barnevernet undersøker. RKBU Nord.

26 Ibid.

27 https://www.helsetilsynet.no/publikasjoner/andre-publi-
kasjoner/gjennomgang-av-barnevernets-oppfolging-av-de-
to-jentene-som-var-plassert-pa-vestlundveien-ungdomssen-
ter-og-som-senere-dode/

28 Se HR-2020-661-S, avsnitt 170.
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ning for undersøkelsen. Dette gjelder blant annet 
lovforslagene § 1-4 om barnets rett til med-
virkning og § 1-9 om barnevernets plikt til å sam-
arbeide med familie og nettverk. Ivaretakelsen av 
barnets rett til medvirkning er avgjørende for at 
barnets behov kan undersøkes på en god måte. 
Barnevernstjenesten skal allerede ved oppstart av 
undersøkelsen tilstrebe å samarbeide med barn 
og foreldre og behandle dem med respekt. 

Også forslaget i § 12-6 om begrensninger i 
partsinnsyn i undersøkelsesfasen, § 12-4 om jour-
nalplikt og § 12-5 om begrunnelsesplikt gir viktige 
premisser for undersøkelsen. 

8.2.5.2 Krav til undersøkelsens innhold og 
omfang 

Det følger av forsvarlighetskravet og hensynet til 
barnets beste at undersøkelsen skal omfatte alle 
relevante forhold i den enkelte sak og være grun-
dig nok til at barnevernstjenesten kan vurdere 
hva som er barnets behov for tiltak. Omfanget av 
undersøkelsen må stå i forhold til bekymrings-
temaets omfang og alvor i den enkelte sak. Jo mer 
komplekst og omfattende problemet antas å være, 
jo mer nødvendig er det med en grundig og omfat-
tende undersøkelse. Det følger samtidig av minste 
inngreps prinsipp at i tilfeller der bekymrings-
temaet anses å være mindre alvorlig, må også 
undersøkelsen være mindre omfattende.

Departementet har vurdert hvilke krav som 
bør tydeliggjøres i loven for å gi en mest mulig 
hensiktsmessig regulering. I vurderingen legger 
departementet særlig vekt på at lovens krav bør 
være egnet for alle undersøkelser, uavhengig av 
bekymringstemaets alvor og omfang. Det gjen-
nomføres årlig over 45 000 undersøkelser med 
stor variasjon i bekymringstemaets innhold. Den 
enkelte barnevernstjeneste må således uansett til-
passe hver undersøkelse til de faktiske forhold og 
bekymringstema i den enkelte sak. Etter departe-
mentets oppfatning tilsier dette at lovreguleringen 
ikke bør være for detaljert, men rettet mot grunn-
leggende krav både til innhold, omfang og pro-
sess. Departementet viser også  til at en av anbefa-
lingene fra forskningsprosjektet «Barnevernets 
undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslut-
ning»29 er at det er viktig å skille mellom saker 
som kan avklares etter en samtale med partene og 
saker som krever en planmessig utredning. Etter 
departementets oppfatning kan for detaljerte krav 

i loven gå på bekostning av den konkrete vurde-
ringen i hver enkelt sak. 

Departementet fastholder på denne bakgrunn 
forslaget om å lovfeste de generelle kravene til 
undersøkelsen som ble foreslått i høringen. Dette 
gjelder både kravet om at barnevernstjenesten 
skal undersøke barnets helhetlige omsorgssitua-
sjon og behov, og kravet om at undersøkelsen skal 
gjennomføres systematisk og grundig nok til å 
kunne avgjøre om det er nødvendig å iverksette 
tiltak etter loven. Forslagene har også fått støtte i 
høringen.

Etter departementets vurdering angir kravet 
om at barnevernstjenesten skal undersøke barn-
ets helhetlige omsorgssituasjon og behov, det 
grunnleggende temaet for undersøkelsen. Slik 
høringsinstansene trekker frem, innebærer en 
undersøkelse av barnets «helhetlige omsorgs-
situasjon og behov» at det ofte vil være nødvendig 
å undersøke flere aspekter i barnets liv. Bufdir
konkretiserer elementer i barnets behov som 
blant annet hjemmeforhold, atferd og emosjonelle 
behov, helse og utvikling, forhold i barnehage 
eller skole, fritidsaktiviteter og andre forhold av 
betydning. Videre omfatter barnets «helhetlige 
omsorgssituasjon» begge foreldrenes hjem i tilfel-
ler der barna har foreldre som ikke bor sammen, 
se nærmere omtale i kapittel 8.2.5.4 nedenfor. I 
undersøkelsesfasen kan videre involvering av 
barnets familie og nettverk, jf. lovforslaget § 1-9 
annet ledd, både bidra til å opplyse saken på en 
god måte og bidra til å finne gode løsninger for 
det enkelte barn. Videre følger det av lovforslaget 
§ 1-8 at barnevernstjenesten allerede i undersøkel-
sesfasen skal ta hensyn til barnets kulturelle, 
etniske, språklige og religiøse bakgrunn. En kul-
tursensitiv tilnærming kan i mange saker bidra til 
bedre forståelse av hva som er barnets og famili-
ens behov i den enkelte sak.

I mange tilfeller vil det være behov for infor-
masjon fra andre tjenester, som for eksempel 
skole, barnehage, helsetjenester og NAV. Opplys-
ninger om barnets levekår kan være viktig for å 
forstå familiens utfordringer og barnets behov. 
Departementet understreker, i likhet med flere 
høringsinstanser, at det i forbindelse med en 
barnevernssak ofte vil være viktig å innhente opp-
lysninger om barnets helse. Det vises til nærmere 
omtale i kapittel 8.2.5.5 nedenfor. 

Samtlige av ovennevnte forhold vil omfattes av 
formuleringen «barnets helhetlige omsorgssitua-
sjon og behov». Hvilke forhold som bør inngå i den 
enkelte undersøkelse, vil måtte bero på en konkret 
vurdering av den enkelte sak. Departementet har 
merket seg at en rekke høringsinstanser mener at 

29 Vis, S.A. m.fl. (2020) Barnevernets undersøkelsesarbeid - fra 
bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger. 
RKBU Nord.
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lovbestemmelsen bør inneholde en momentliste. 
Blant annet fremhever Barneombudet mer detaljert 
lovfesting som et viktig virkemiddel for å oppnå en 
best mulig praksis. Etter departementets vurdering 
vil imidlertid en opplisting av temaer i loven måtte 
bli overordnet og generell, og slik sett mindre veile-
dende i den enkelte sak. Departementet fastholder 
derfor forslaget om å ikke lovfeste en momentliste 
for undersøkelsen. Etter departementets oppfat-
ning vil ulike former for momentlister eller lig-
nende mer hensiktsmessig utarbeides som pedago-
giske virkemidler for barnevernstjenestens saks-
behandling. I den forbindelse er det naturlig å 
nevne arbeidet med DigiBarnevern og muligheten 
til å utarbeide faglige anbefalinger og rundskriv. 

Departementet legger til grunn at hva som er 
relevant og nødvendig i den enkelte undersøkelse 
må vurderes konkret med utgangspunkt i 
bekymringstemaene fra meldingene, slik blant 
annet Statsforvalteren i Nordland og Statens helse-
tilsyn påpeker. Departementet understreker at 
temaene i bekymringsmeldingen ikke er en 
begrensning i hva undersøkelsen skal omfatte. 
Det kan fremkomme opplysninger gjennom 
undersøkelsen som vil kunne påvirke undersøkel-
sens innhold og omfang. Dette innebærer at bar-
nevernstjenesten helt frem til undersøkelsen 
avsluttes, må vurdere hvilke undersøkelseskritt 
som er nødvendige i den enkelte sak. 

Hvor grundig undersøkelsen må være, vil såle-
des også måtte vurderes konkret i den enkelte 
sak. I noen saker er det behov for særlig grundige 
undersøkelser hvor det for eksempel kan være 
nødvendig å innhente en sakkyndig erklæring. 
Undersøkelsens grundighet må ses i sammen-
heng med forslaget til § 12-5 der det er inntatt et 
krav om at det skal fremgå av barnevernstje-
nestens vedtak både hvordan hensynet til barnets 
beste og hensynet til familiebånd er vurdert. I til-
feller hvor undersøkelsen avsluttes med vedtak 
om hjelpetiltak eller at sak fremmes for barne-
verns- og helsesnemnda, må undersøkelsen gi til-
strekkelig grunnlag for slike avveininger. Det 
vises til kravet om at vedtak etter barneverns-
loven skal bygge på et tilstrekkelig og oppdatert 
beslutningsgrunnlag. Departementet fastholder 
således at lovforslaget § 2-2 stiller krav om at 
undersøkelsen skal gjennomføres systematisk og 
grundig nok til å kunne avgjøre om det er nødven-
dig å iverksette tiltak etter loven. 

Det følger av krav til forsvarlig saksbehandling 
at barnevernstjenesten skal arbeide planmessig 
med undersøkelsen slik at relevante opplysninger 
blir klarlagt og vurdert. Dette forutsetter at barne-
vernstjenesten utarbeider planer for arbeidet med 

undersøkelsen, som verktøy for å sørge for at rele-
vante forhold undersøkes og aktuelle personer og 
offentlige instanser involveres. Den foreslåtte for-
muleringen om at undersøkelsen skal være «sys-
tematisk» gir uttrykk for dette. Departementet 
har merket seg at en rekke høringsinstanser 
mener at kravet til plan bør eksplisitt fremgå av 
loven. Etter en samlet vurdering er departementet 
enig i dette. Departementet har lagt særlig vekt på 
undersøkelsens grunnleggende betydning i 
saken, og på påviste utfordringer i denne fasen. 
Nærmere retningslinjer for innholdet i slike pla-
ner bør utarbeides som faglige anbefalinger, og 
digitale saksbehandlingsverktøy vil også kunne 
være til hjelp ved utarbeidelse av planer i det 
enkelte tilfellet.

Departementet viser for øvrig til forslaget i 
kapittel 18.1 om å innføre krav til journalplikt. 
Dette er en plikt som vil gjelde også i undersøkel-
sesfasen og som innebærer at sentrale opplysnin-
ger og vurderinger som gjøres i denne fasen skal 
nedtegnes i journalen. På den måten vil undersø-
kelsen være etterprøvbar, informasjon fra under-
søkelsen kan brukes som utgangspunkt ved en 
eventuell ny undersøkelse, og i forbindelse med 
etterfølgende vedtak. Barn og foreldre kan også 
lettere få forståelse for barnevernets vurdering av 
saken.

En undersøkelse vil som regel innebære et 
inngrep i barn og foreldres rett til privat- og fami-
lieliv, jf. blant annet EMK artikkel 8. Lovens krav 
om «rimelig grunn», gir en relativt lav terskel for å 
åpne undersøkelse. Det er også klart uttalt i forar-
beidene til dagens bestemmelse at det er viktig å 
hindre at hensynet til privatlivets fred fører til at 
barn ikke får den nødvendige hjelp fra barne-
vernstjenesten. Etter EMDs praksis kreves det at 
det må være konkrete opplysninger som tilsier at 
det kan være behov for tiltak. Også etter EMDs 
praksis er det dermed klart at statene har en vid 
skjønnsmargin ved undersøkelser av om et barn 
utsettes for omsorgssvikt. Undersøkelsen må 
imidlertid ikke være mer omfattende enn formålet 
tilsier. Departementet har merket seg at flere 
høringsinstanser mener at dette prinsippet bør stå 
eksplisitt i bestemmelsen. Departementet viser til 
at det følger av det minste inngreps prinsipp, jf. 
lovforslaget § 1-5, at undersøkelsen ikke må være 
mer omfattende enn det som er nødvendig for å 
ivareta barnets behov for hjelp ut fra en konkret 
vurdering av omstendighetene i den enkelte 
saken. Etter departementets oppfatning er det 
derfor ikke hensiktsmessig å gjenta dette i 
bestemmelsen om undersøkelser. Departementet 
fastholder imidlertid forslaget om å presisere at 
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undersøkelsen skal gjennomføres så skånsomt 
som mulig. Departementet viser til at formulerin-
gen «så skånsom som mulig» innebærer at under-
søkelsen minst mulig skader noen den berører, at 
undersøkelsen ikke skal gjøres mer omfattende 
enn formålet tilsier og at kunnskap om undersø-
kelsen ikke spres unødig, slik dagens § 4-3 annet 
ledd uttrykker. 

Departementet viser til lovforslaget § 2-2 
tredje ledd. 

8.2.5.3  Nærmere om barnets medvirkning i 
undersøkelsesfasen

En sentral kilde til opplysninger er barnet selv, og 
det er viktig at det etableres et best mulig samar-
beid med barnet. En god relasjon til barnet vil 
bidra til at barnet oppfatter barnevernstjenestens 
bistand som en hjelp og støtte. Innsikt i barnets 
egen opplevelse av situasjonen er nødvendig for å 
kunne vurdere hva som er det beste for barnet. 
Grunnlaget for dette samarbeidet legges i under-
søkelsesfasen. Ofte vil det være hensiktsmessig å 
snakke med barnet tidlig i prosessen, slik blant 
annet Forandringsfabrikken fremholder. Dette må 
imidlertid vurderes konkret.

Barnets rett til medvirkning følger av lovutkas-
tet § 1-4, og gjelder i alle faser av saken. Enkelte 
høringsinstanser, blant annet Forandringsfabrik-
ken og Barneombudet mener at barnets rett til 
medvirkning også bør fremgå direkte av bestem-
melsen om barnevernstjenestens undersøkelse. 
Etter departementets oppfatning ville det å gjenta 
denne retten også i kapittel 2, forutsette at 
bestemmelser om barnets rett til medvirkning 
også ble innarbeidet i en rekke andre av lovens 
kapitler. Dette ville bidra til å skape usikkerhet om 
tolkningen av den overordnede bestemmelsen, og 
om det innebærer at bestemmelsen ikke skal leg-
ges til grunn der den ikke nevnes særskilt. Depar-
tementet holder derfor fast ved å ikke ha en egen 
bestemmelse om barnets rett til medvirkning i 
lovens kapittel 2. Det vises også til omtale i kapit-
tel 6. Departementet foreslår for øvrig å videre-
føre hjemmelen for å gi forskrift om medvirkning. 
Mer detaljerte beskrivelser kan mer hensiktsmes-
sig følge av forskrift. 

Barnevernstjenesten må ut fra bekymringens 
karakter og barnets alder og modenhet vurdere 
hvordan samtalene med barnet bør gjennomføres. 
Slik rapporten om barnevernets undersøkelsesar-
beid30 fremholder, skal samtalene med barna ikke 
bare dreie seg om å innhente informasjon. Det er 
viktig at samtalen legges opp slik at barnet, så 
langt det er mulig, får gitt uttrykk for sine syns-

punkter og sine behov. For mange barn er det 
utfordrende å snakke åpent med barnevernstje-
nesten. I mange saker vil det være nødvendig å 
snakke flere ganger med barna. Barnevernstje-
nesten må legge best mulig til rette for at samta-
len kan foregå under trygge rammer. Departe-
mentet viser i den forbindelse til forslaget om å 
begrense retten til partsinnsyn i undersøkelsesfa-
sen, jf. lovforslaget § 12-6. Barnevernstjenesten 
må informere barna om denne bestemmelsen, og 
slik Forandringsfabrikken påpeker, så langt som 
mulig forklare hva informasjonen skal brukes til 
og hvem som kan få vite hva som blir sagt. Forsla-
get innebærer i praksis at foreldre vil kunne nek-
tes innsyn i sakens dokumenter, dersom innsyn 
kan hindre at barnevernstjenesten kan få gjen-
nomført en undersøkelse. Begrensningene i inn-
syn gjelder så lenge undersøkelsen pågår. Se nær-
mere omtale i kapittel 18.4.

Departementet understreker i likhet med Bar-
neombudet at barnet ikke har en plikt til å snakke 
med barnevernstjenesten. Slike samtaler kan bare 
gjennomføres hvis barnet selv ønsker dette. 
Departementet henviser i den forbindelse til FNs 
barnekomité som understreker at barnet «fritt» 
skal kunne gi uttrykk for sine synspunkter, og at 
det innebærer at det skal gjøres uten press, mani-
pulering eller utilbørlig påvirkning, og at barnet 
selv velge om han/hun vil benytte seg av retten til 
å bli hørt.31 

I mange saker vil det være viktig at barnever-
net snakker med barnet uten at foreldrene er til 
stede. Flere høringsinstanser mener at det bør 
fremgå av loven at barnevernstjenesten bør 
snakke med barnet alene. Etter departementets 
vurdering bør imidlertid behovet for samtaler 
med barnet alene alltid vurderes konkret. I vurde-
ringen skal det blant annet legges vekt på om bar-
net ønsker dette og om foreldrene samtykker. 
Departementet foreslår derfor ikke å lovfeste en 
norm om at barnevernet bør snakke med barnet 
alene. 

Barn har i likhet med voksne rett til privatliv, 
jf. blant annet barnekonvensjonen artikkel 16. Ret-
ten til privatliv innebærer at ingen barn skal utset-
tes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt pri-
vatliv. I en barnevernssak må barnets rett til pri-
vatliv, barnets behov for å dele informasjon med 
barnevernet og barnets behov for beskyttelse, 

30 Havnen K.J.S m. fl (2020) Barnevernets undersøkelsesarbeid 
– fra bekymring til beslutning, Delrapport 5, Å medvirke når 
barnevernet undersøker. RKBU Nord.

31 FNs barnekomité, Generell kommentar nr. 12 (2009), Bar-
nets rett til å bli hørt, se avsnitt iii). 
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veies opp mot foreldrenes behov for informasjon 
for å ivareta sitt omsorgsansvar for barnet og egne 
interesser i saken. Foreldrenes rett til kontradik-
sjon er ofte avgjørende for at barnevernstjenesten 
skal få opplyst saken tilstrekkelig. Barnevernets 
ansvar og mandat handler i stor grad om å styrke 
foreldre i deres omsorgsutøvelse, og komme i 
posisjon til å hjelpe der hvor det er behov for tiltak 
i hjemmet. 

Departementet legger derfor til grunn at forel-
drene som hovedregel skal informeres dersom 
barnevernstjenesten vil snakke med barnet. Å 
snakke med barnet alene mot foreldrenes vilje, vil 
være et inngrep i foreldrenes rett til familie- og 
privatliv. Det følger forutsetningsvis av dagens 
hjemmel at hovedregelen er at foreldrene infor-
meres om slike samtaler og gis mulighet til å sam-
tykke. Departementet viser til at blant annet For-
andringsfabrikken mener32 at barn som hovedre-
gel skal samtale med barnevernstjenesten uten at 
foreldrene er informert eller har samtykket. En 
undersøkelse vil imidlertid være mer inngripende 
overfor foreldrene dersom barnevernstjenesten 
samtaler med barna uten at foreldrene er kjent 
med dette. At barnevernstjenesten som hovedre-
gel må informere og samarbeide med foreldrene i 
forkant av en samtale med barnet, vil også være 
viktig for å etablere tillit og samarbeid med forel-
drene. Departementet peker videre på at foreldre 
ofte kan gi verdifull informasjon om hvordan bar-
net vil reagere på en samtale med barnevernstje-
nesten og hvordan samtalen best kan tilretteleg-
ges. Departementet henviser i den sammenheng 
til at Bufdir i brev 1. juli 2020 til Forandringsfa-
brikken, Barneombudet og Fylkesmannen i Roga-
land har uttalt: «Det kan med andre ord ikke legges 
til grunn at det vanligvis vil oppleves trygt for bar-
net at foreldrene ikke vet om samtalen, og at en slik 
fremgangsmåte nødvendigvis vil sikre at saken blir 
bedre opplyst. Nyere forskning på barn og unges 
medvirkning i barnevernssaker viser tvert imot at 
det kan oppleves utrygt å gjennomføre samtaler med 
barnet på skolen uten forvarsel.» 

Departementet legger imidlertid til grunn at 
barnevernstjenesten i enkelte særlige tilfeller kan 
unnlate å informere foreldrene før slike samtaler. 
Det vil først og fremst være i alvorlige saker der 
det er mistanke om vold eller overgrep mot barn. 
Bestemmelsen må i en slik situasjon tolkes i lys av 
Norges forpliktelser i barnekonvensjonens artik-
kel 3 nr. 2 og formålsbestemmelsen i barneverns-
loven, jf. lovforslaget § 1-1. I slike tilfeller vil det å 

snakke med barnet uten foreldrenes viten kunne 
være nødvendig og avgjørende for å beskytte bar-
net for ytterligere vold og overgrep.

Departementet foreslår også å videreføre 
hjemmelen barnevernstjenesten har til å kreve å 
snakke med barnet i enerom, dersom foreldrene 
motsetter seg dette. Det er viktig at barnevernstje-
nesten i den enkelte sak vurderer om det er nød-
vendig og hensiktsmessig å benytte denne adgan-
gen. Departementet viser til, slik det fremgår av 
forarbeidene til dagens lov33, at bestemmelsen må 
brukes med forsiktighet. Det må legges vekt på 
hvilken virkning det antas å ville ha for barnet å 
gjennomføre samtalen hvis foreldrene motsetter 
seg dette. Departementet foreslår imidlertid, på 
bakgrunn av innspillet fra Barneombudet, å endre 
ordlyden i bestemmelsen, slik at det fremgår at 
det er overfor foreldrene at barnevernstjenesten 
kan kreve å snakke med barnet alene. 

Enkelte høringsinstanser, blant annet Organi-
sasjonen for barnevernsforeldre, mener at barnet 
skal ha med seg en tillitsperson i samtaler som 
barnevernstjenesten har med barnet uten at forel-
drene er til stede, blant annet for at denne skal 
sikre at barnevernstjenesten forholder seg profe-
sjonelt til barnet. Departementet bemerker at til-
litspersonsordningen bare gjelder etter omsorgs-
overtakelse, og ikke i undersøkelsesfasen. Depar-
tementet viser likevel til at det ikke er noe i veien 
for at barnet har med seg en person som barnet 
har særlig tillit til i møte med barnevernstjenesten 
i slike samtaler. Om barnet skal ha med seg en 
særlig tillitsperson også i disse tilfellene må 
barnevernstjenesten vurdere konkret og i samråd 
med foreldrene. Det vises til nærmere omtale i 
kapittel 7.2.4. 

Departementet foreslår etter dette å presisere 
at barnevernstjenesten overfor foreldrene kan 
kreve å snakke med barnet alene, jf. lovforslaget 
§ 2-2 femte ledd.

8.2.5.4 Barn som har foreldre som ikke bor 
sammen

Svært mange av barna som er i kontakt med bar-
nevernet har foreldre som ikke bor sammen.34

Det er i dagens samfunn viktig å legge til rette for 
at barnevernstjenesten i større grad involverer 
begge foreldre i barnevernssaken når disse ikke 

32 Blant annet henvendelse fra Forandringsfabrikken til 
departementet 21. august 2020.

33 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 29.
34 I Prop. 106 L (2012–2013), ble det vist til at bare 19 prosent 

av barn og unge i barnevernet har foreldre som bor 
sammen, mens andelen barn og unge generelt i Norge som 
har foreldre som bor sammen er på 75 prosent.
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bor sammen. Dette er helt sentralt for å sørge for 
at saken blir tilstrekkelig og forsvarlig utredet, at 
foreldrenes behov for nødvendig og tilstrekkelig 
informasjon blir ivaretatt, at de gis anledning til å 
uttale seg og at de blir involvert i saken ut fra hvil-
ken tilknytning de har til barnet og hvordan saken 
berører dem. 

Som det fremgår i kapittel 8.2.5.2, fastholder 
departementet forslaget om å lovfeste at barne-
vernstjenesten skal undersøke barnets «helhet-
lige omsorgssituasjon». En undersøkelse av bar-
nets helhetlige omsorgssituasjon vil som regel 
måtte omfatte både hjemmet der barnet bor fast 
og samværshjemmet, uavhengig av hvilken 
bosteds- og samværsordning foreldrene formelt 
har for barnet. Der barnet har omsorgspersoner 
som ikke bor sammen, bør en undersøkelse rette 
seg mot begge disse for at barnevernstjenesten 
kan sies å ha vurdert barnets omsorgssituasjon på 
en forsvarlig måte. Forslaget tydeliggjør gjel-
dende rett. 

Barnets helhetlige omsorgssituasjon kan også 
omfatte andre enn foreldre hvis barnet har andre 
primære omsorgspersoner enn foreldrene. Hvis 
for eksempel barnet delvis bor hos besteforeldre, 
må barnevernstjenesten som regel også under-
søke forholdene i deres hjem. 

Departementet har merket seg at enkelte 
høringsinstanser uttrykker bekymring for at for-
slaget vil føre til mer omfattende undersøkelser 
enn nødvendig. Departementet bemerker i denne 
forbindelse at barnevernstjenesten som den klare 
hovedregel må informere begge foreldre om at 
det er åpnet undersøkelsessak og hva som er bak-
grunnen for dette.35 Departementet understreker 
samtidig at barnevernstjenesten må vurdere kon-
kret i hver sak, ut fra sakens art, barnets tilhørig-
het og omstendighetene ellers, hvor omfattende 
undersøkelser som skal gjøres i samværshjem-
met. Dette må blant annet ses i sammenheng med 
omfanget av samværet, hva bekymringen gjelder 
og annen informasjon som fremkommer. Bestem-
melsen må tolkes i lys av krav om relevans og 
nødvendighet. Undersøkelsen skal således ikke 
gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Dette 
vil også gjelde for vurderingen av i hvilket omfang 
det skal undersøkes i samværshjemmet. 

Departementet mener at forslaget om at bar-
nevernstjenesten skal undersøke barnets «helhet-
lige omsorgssituasjon», vil bidra til at barne-
vernstjenesten i større grad involverer begge for-
eldrene i barnevernssaken. Det vil kunne føre til 

bedre vurderinger av barnets behov, og dermed 
bedre beslutninger til barnets beste. Som Organi-
sasjonen for barnevernsforeldre viser til i sin 
høringsuttalelse, kan forslaget også medføre at 
flere barn kan bli flyttet til samværsforelderen 
fremfor i fosterhjem. Departementet foreslår også 
andre endringer som skal bidra til at loven blir 
bedre tilpasset barn som har foreldre som ikke 
bor sammen, blant annet foreslås det en hjemmel 
for å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet. Det 
vises til nærmere omtale i kapittel 9. 3. 

Som flere høringsinstanser påpeker, vil det 
ofte være slik at foreldrene ikke bor i samme kom-
mune. Dette innebærer at det vil kunne inn-
komme bekymringsmeldinger til både samværs-
kommunen og bostedskommunen om det samme 
barnet. Dette krever godt samarbeid mellom tje-
nestene. Som regel vil det være barnets bosteds-
kommune som har best forutsetninger for å vur-
dere om det er grunnlag for å åpne undersøkel-
sessak og gjennomføre en undersøkelse, og even-
tuelt også vurdere hvilke tiltak det er behov for å 
iverksette og eventuelt følge opp disse. Samværs-
kommunen vil imidlertid også kunne ha et ansvar 
for å gi barnet nødvendig hjelp og beskyttelse. 
Det kan for eksempel oppstå situasjoner under 
samværet som innebærer at det er nødvendig å 
fatte et midlertidig akuttvedtak. Det følger av opp-
holdskommuneprinsippet, som videreføres i for-
slag til § 15-4, at det er barnevernstjenesten i den 
kommunen der et barn oppholder seg som har 
ansvaret for å yte tjenester og tiltak. I henhold til 
lovforslaget § 15-4 tredje ledd kan barnevernstje-
nesten inngå avtale om at ansvaret for barneverns-
saken overføres til barnevernstjenesten i en kom-
mune som barnet har tilknytning til. 

Departementet viser til lovforslaget § 2-2 
tredje avsnitt. 

8.2.5.5 Særlig om opplysninger om barnets helse 

Departementet understreker, i likhet med flere 
høringsinstanser, at det i forbindelse med en bar-
nevernssak ofte vil være viktig å innhente opplys-
ninger om barnets helse. Som Barneombudet 
viser til kan det omfatte et bredt spekter av helse-
opplysninger. Det er viktig at barnevernstjenesten 
er særlig oppmerksom på dette, og innhenter 
slike opplysninger i saker der det kan være rele-
vant. Barnevernstjenesten og andre barneverns-
myndigheter kan etter nærmere bestemte vilkår 
innhente ellers taushetsbelagte opplysninger fra 
andre offentlige myndigheter og yrkesutøvere, jf. 
§ 13-4 i lovforslaget. Det fremgår av bestemmel-
sen at pålegg om innhenting av opplysninger kan 

35 Se nærmere omtale i kapittel 18.3 om foreldrenes parts-
rettigheter.
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gis dersom dette er nødvendig i forbindelse med 
vurdering, forberedelse og behandling av nær-
mere spesifiserte saker. Bestemmelsen åpner 
blant annet for at barnevernstjenesten i en under-
søkelse innhenter opplysninger om barnets helse 
for eksempel fra barnets fastlege og spesialisthel-
setjenesten. 

Departementet viser for øvrig til forslaget om 
etablering av tverrfaglig helsekartlegging som 
nylig har vært på høring. Tverrfaglig helsekart-
legging har som formål å bidra til at kommunal 
barnevernstjeneste, fosterhjem og institusjon set-
tes i bedre stand til å gi barn som plasseres uten-
for hjemmet forsvarlig omsorg og oppfølging. 
Departementet foreslo i høringsnotatet at tverr-
faglig helsekartlegging av barn i barnevernet leg-
ges organisatorisk til Bufetat. Videre foreslo 
departementet at kommunal barnevernstjeneste 
gis en plikt til å vurdere om det er behov for helse-
kartlegging når barnevernstjenesten har besluttet 
å fremme sak for nemnda om omsorgsovertakelse 
eller atferdsplassering og ved frivillige plasserin-
ger utenfor hjemmet. Forslaget bygger på at det 
er Bufetat som avgjør om helsekartlegging skal 
tilbys i det enkelte tilfellet. Kartleggingen forut-
setter faglige bidrag fra helsepersonell og at spesi-
alisthelsetjenesten forpliktes, gjennom helsefore-
takenes styringslinje, til å bidra med nødvendige 
ressurser inn i kartleggingsteamene. Departe-
mentet arbeider med oppfølging av høringsinn-
spillene. Departementet tar sikte på å legge frem 
en lovproposisjon om helsekartlegging av barn i 
barnevernet i juni 2021. Det vises for øvrig til 
omtale i kap 5. 

8.2.5.6 Adgang til å bringe barnet til sykehus

Departementet fastholder forslaget om å presi-
sere at det er barnevernstjenestens leder som kan 
vedta at barnet skal bringes til sykehus eller annet 
sted for kortvarig medisinsk undersøkelse i saker 
der det er mistanke om at barnet er mishandlet 
eller utsatt for andre alvorlige inngrep i hjemmet. 
Det innebærer også at barnevernstjenesten selv 
kan bringe barnet til undersøkelsen. At det er 
leder som skal ta denne avgjørelsen, bidrar til 
bedre rettssikkerhet for partene. 

Departementet er fortsatt av den oppfatning at 
det ikke vil være mer inngripende at barne-
vernstjenesten selv kan bringe barnet til undersø-
kelse, enn at barnevernet benytter politiets 
bistand. Bruk av politi er et svært dramatisk virke-
middel og bør derfor bare benyttes i unntakstilfel-
ler. Departementet vil likevel presisere at barne-
vernstjenesten fortsatt har mulighet til å kreve 

bistand av politiet i situasjoner der det er nødven-
dig. Adgangen til å benytte politibistand følger av 
lovforslaget § 12-10. Gjennomføringen må likevel 
aldri overlates til politiet alene. Barnevernstje-
nesten må alltid være med som ansvarlig for gjen-
nomføringen av tiltaket etter barnevernsloven. 

Det vises til lovutkastet § 2-2 femte ledd tredje 
punktum. 

8.2.5.7 Avslutning av undersøkelsen

Det følger av forsvarlighetskravet og hensynet til 
barnets beste at barnevernstjenesten ved avslut-
ningen av undersøkelsen foretar en faglig opp-
summerende vurdering av om undersøkelsen gir 
grunnlag for å iverksette tiltak eller om undersø-
kelsen skal henlegges. I likhet med blant annet 
Barneombudet og Statens helsetilsyn understreker 
departementet at alle relevante opplysninger fra 
undersøkelsen må inngå i vurderingsgrunnlaget. 
Som Statens helsetilsyn understreker i sin hørings-
uttalelse, er svikt i undersøkelsesfasen særlig sen-
tral fordi den kan medføre typiske følgefeil. Vur-
deringen og analysen i denne fasen er avgjørende 
for at barnet og familien skal gis riktig hjelp, og vil 
inngå som en vesentlig del av beslutningsgrunnla-
get i tvangssaker. Departementet legger til grunn 
at det følger av forsvarlighetskravet og god for-
valtningsskikk at barnevernstjenesten dokumen-
terer en slik oppsummerende vurdering. Departe-
mentet foreslår, under henvisning til Barneombu-
dets innspill, også å presisere i loven at en samlet 
vurdering av opplysningene i saken er en del av 
avslutningen av undersøkelsen, se lovforslaget 
§ 2-5 første ledd. Departementet viser for øvrig til 
den foreslåtte bestemmelsen om journalplikt som 
vil omfatte dokumentasjon av disse vurderingene. 

En undersøkelse skal gjennomføres snarest, 
og skal avsluttes senest i løpet av tre måneder, 
eller seks måneder i særlige tilfeller. Fristen er 
satt av hensynet til ivaretakelsen av barnets 
behov, men også av hensyn til forutsigbarhet for 
familien og fordi det kan oppleves som en påkjen-
ning å være omfattet av barnevernstjenestens 
undersøkelse over lengre tid. Det følger forutset-
ningsvis av kravet om å avslutte en undersøkelse, 
at barnevernstjenesten som hovedregel ikke kan 
åpne ny undersøkelsessak på grunnlag av de 
samme omstendighetene som i den første under-
søkelsen. Barnevernstjenesten kan derfor ikke 
omgå fristen ved å avslutte undersøkelsen, og 
samtidig starte ny undersøkelse basert på de 
samme opplysningene. 

Dette innebærer likevel ikke at det aldri vil 
kunne være aktuelt å åpne ny undersøkelse i fami-
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lien. Som Høgskulen i Volda viser til, kan det i 
enkelte saker skje noe etter at saken er henlagt 
som setter saken i et nytt lys. Det kan for eksem-
pel være at det oppdages feil i undersøkelsen, 
eller at en gjennomgang av saker i forbindelse 
med tilsyn eller internkontroll viser behov for 
grundigere undersøkelse. En undersøkelse kan 
åpnes dersom det er «rimelig grunn til å anta at 
det foreligger forhold som kan gi grunnlag for til-
tak etter loven». Det er ikke noe krav til når vilkå-
rene skal foreligge, eller hvilke opplysninger eller 
omstendigheter som tilsier at vilkårene er oppfylt. 
Det er heller ikke noe krav om at det må foreligge 
en bekymringsmelding fra andre aktører eller per-
soner. Det følger klart av forarbeidene36 til dagens 
lov at de opplysninger som foranlediger en under-
søkelse kan barnevernstjenesten ha skaffet seg 
ved egne observasjoner, eller ved informasjon/
meldinger fra skole, helsevesen, politi, privatper-
soner mv. Det kan derfor heller ikke utledes noe 
krav etter ordlyden i dagens § 4-3, som viderefø-
res i lovforslaget § 2-2,  om at det etter at en under-
søkelse er henlagt må komme inn en ny bekym-
ringsmelding eller nye opplysninger i saken uten-
fra, for at barnevernstjenesten skal kunne under-
søke barnets situasjon på nytt. Dersom barne-
vernstjenesten mener at opplysningene i saken gir 
rimelig grunn til å anta at det vil kunne være 
behov for barnevernstiltak, har de rett og plikt til 
å undersøke forholdene, jf. lovforslaget § 2-2. 

Etter departementets vurdering følger det 
videre av dagens regler at det også er en viss 
adgang til å planlegge å gjenåpne en undersøkel-
sessak etter en henleggelse selv om det ikke fore-
ligger nye opplysninger; såkalt henleggelse med 
bekymring. Det er denne situasjonen departe-
mentet har vurdert behovet for å innta en hjem-
mel for. Erfaring har vist at det kan ta lang tid å 
avdekke alvorlig omsorgssvikt, jf. blant annet 
NOU 2017: 12 Svikt og svik. Videre er det i studien 
av barnevernets undersøkelsesarbeid,37 vist til at 
sakene der barnevernstjenesten selv er melder, 
for det meste handler om fysisk mishandling, for-
eldrenes grunnleggende omsorg og konflikter/
vold i hjemmet. I noen av disse sakene hadde 
saken vært henlagt med bekymring. Funnet tilsier 
at selv om bekymringen kan dreie seg om alvor-
lige forhold, kan saken oppfattes som så usikker 
at det ikke er grunnlag for å fremme sak for 
nemnda. 

Etter departementets oppfatning bør en plan-
lagt ny undersøkelse etter at saken er henlagt, ha 
hjemmel i lov. En slik planlagt gjenåpning inne-
bærer i praksis at undersøkelsen ikke avsluttes 
fullt ut ved henleggelsen. Dette er en annen og 
mer inngripende situasjon enn tilfellene der bar-
nevernstjenesten på et senere tidspunkt oppdager 
forhold ved saken som begrunner åpning av ny 
undersøkelse. Etter departementets oppfatning 
bør det derfor gis en hjemmel som gir et klart 
grunnlag for barnevernstjenesten planlagte 
åpning av ny undersøkelse. 

Adgangen til å planlegge en ny undersøkelse 
ved henleggelsen kan ikke gjelde alle henleggel-
ser. Departementet fastholder at inngangsvilkåret 
bør være at foreldrene ikke har samtykket til 
anbefalte hjelpetiltak. Barnevernet må ha forsøkt 
å oppnå dialog med foreldrene om hvilke tiltak det 
er aktuelt å samtykke til. På denne måten omfattes 
en gruppe familier med et hjelpebehov som ikke 
er fulgt opp. Departementet foreslår videre på 
bakgrunn av innspill i høringen, at dette også 
omfatter situasjoner der foreldrene umiddelbart 
trekker samtykket eller ikke bidrar til å gjennom-
føre tiltaket. 

Barnevernstjenestens bekymring må være 
knyttet til situasjonen på det tidspunktet som 
undersøkelsen avsluttes. Det er tilfeller der barne-
vernstjenesten fortsatt har en bekymring for bar-
net, men der bekymringen ikke er så alvorlig at 
det er grunnlag for å fremme sak for barneverns- 
og helsenemnda om å pålegge hjelpetiltak eller 
omsorgsovertakelse, at hjemmelen kan benyttes. 
Det kan for eksempel være aktuelt å henlegge 
undersøkelsen med mulighet for gjenåpning i 
saker der barn er etterlatt i utlandet mot sin vilje 
og foreldrene ikke ønsker å samtykke til hjelpetil-
tak. I mange saker vil det kunne være aktuelt å 
fremme sak for nemnda om pålegg om hjelpetil-
tak, men det kan være saker der dette ikke vurde-
res som en hensiktsmessig fremgangsmåte for å 
komme i posisjon overfor foreldrene for å hjelpe 
barnet. Det vises til lovforslaget § 1-2 der lovens 
virkeområde foreslås utvidet slik at barnevernstje-
nesten får plikt til å tilby foreldre hjelpetiltak, samt 
mulighet til å fremme sak om pålegg om hjelpetil-
tak, når et barn med vanlig bosted i Norge opphol-
der seg i en annen stat og har særlig behov for 
hjelp, se nærmere omtale i kapittel 7.7. 

Departementet understreker at det må bero på 
en konkret vurdering om en sak skal henlegges 
med bekymring eller ikke. Adgangen skal ikke 
benyttes i alle tilfeller der foreldre ikke samtykker 
til hjelpetiltak. Foreldrene skal informeres om at 
undersøkelsen kan gjenåpnes, og de skal varsles 

36 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 107.
37 Lauritzen, C. m.fl. (2019), Barnevernets undersøkelsesarbeid 

– fra bekymring til beslutning. Delrapport 3. Meldinger til 
barnevernet. RKBU Nord.
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dersom det skjer. Dette innebærer at det skal 
fremgå av henleggelsesvedtaket at det vil bli vur-
dert å gjennomføre ny undersøkelse innen seks 
måneder. Etter departementets mening bør det 
utformes et eget avslutningsgrunnlag for henleg-
gelse av denne type saker, se lovforslaget § 2-5 
tredje ledd. 

Departementet fastholder også forslaget om at 
den planlagte etterfølgende undersøkelsen må 
igangsettes senest seks måneder etter henleggel-
sen. Departementet legger avgjørende vekt på at 
hensynet til familiens forutsigbarhet tilsier at det 
bør settes en frist i loven, og at denne ikke kan 
være lengre enn 6 måneder. 6 måneder kan imid-
lertid være lang tid for et barn, og barnevernstje-
nesten må ta hensyn til dette når de vurderer hvor 
lenge de skal vente med å eventuelt undersøke 
saken på nytt. Ny undersøkelse kan således iverk-
settes på et tidligere tidspunkt. 

Departementet fastholder videre at barne-
vernstjenesten bare bør kunne gjenoppta en 
undersøkelsessak etter en henleggelse én gang, 
og ikke flere ganger slik departementets anbefa-
ling i 2008 ga uttrykk for. Dette har sammenheng 
med at det nå er en videre adgang til å pålegge 
hjelpetiltak. Dersom foreldrene avslår tilbud om 
hjelpetiltak i etterkant av to undersøkelser, bør 
barnevernstjenesten vurdere om det er grunnlag 
for å fremme sak om å pålegge hjelpetiltak. I mot-
satt fall bør saken henlegges på vanlig måte, av 
hensyn til familiens behov for forutsigbarhet og 
fordi det kan oppleves som en påkjenning å være i 
barnevernets søkelys over lengre tid. Departe-
mentet viser samtidig til at dersom det fremkom-
mer nye opplysninger i saken, kan det åpnes ny 
undersøkelse.

Dersom det åpnes en ny undersøkelse, vil de 
ordinære fristene for gjennomføring av en under-
søkelse gjelde, jf. forslaget til § 2-2. Fristen starter 
på nytt i det det nye undersøkelsen starter. Under-
søkelsen er videre underlagt den samme regule-
ringen som følger av forslaget til § 2-2. 

Departementet foreslår etter dette å lovfeste 
en egen bestemmelse om avslutning av undersø-
kelser, se lovforslaget § 2-5. Departementet fore-
slår videre en egen bestemmelse som gir barne-
vernstjenesten en lovhjemmel til å fastsette i hen-
leggelsesvedtaket at ny undersøkelse vil bli vur-
dert innen 6 måneder i tilfeller der foreldrene har 
takket nei til anbefalte hjelpetiltak. Det vises til 
lovforslaget § 2-5 tredje ledd.

8.3 Pålegg om utredning i senter for 
foreldre og barn

8.3.1 Gjeldende rett

8.3.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Barn har rett til omsorg og beskyttelse, jf. blant 
annet Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon 
(BK) artikkel 3 nr. 2 og artikkel 19.38 BK artikkel 
3 nr. 2 pålegger statene å sikre barnet den beskyt-
telse og omsorg som er nødvendig for barnets 
trivsel. Barnevernets oppgaver er sentrale for opp-
fyllelsen av denne forpliktelsen. Etter BK artikkel 
19 nr. 1 skal staten treffe alle egnede lovgivnings-
messige, administrative, sosiale og opplærings-
messige tiltak for å beskytte barn mot alle former 
for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, 
vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mis-
handling eller utnytting. Det forutsettes at slik 
beskyttelse helst bør skje ved bistand til forebyg-
ging og veiledning for å unngå overgrep, samt ved 
effektive virkemidler for avdekking og oppfølging 
av slike forhold.

Den europeiske menneskerettskonvensjon 
(EMK) artikkel 5 gir borgerne vern mot vilkårlig 
frihetsberøvelse («deprivation of liberty»). Vernet 
er imidlertid ikke absolutt. Det kan gjøres inngrep 
i retten til frihet på visse vilkår. Bestemmelsen stil-
ler krav om lovhjemmel, både med hensyn til i 
hvilke situasjoner myndigheten kan gripe inn og 
saksbehandlingen, i tillegg til å spesifisere hvilke 
formål som er legitime som begrunnelse for en fri-
hetsberøvelse. Formålene som listes opp i bokstav 
a–f er uttømmende og skal tolkes snevert, jf. prak-
sis fra Den europeiske menneskerettsdomstolen 
(EMD). Hva som ligger i frihetsberøvelse i EMK 
artikkel 5 er ikke nærmere definert i artikkelen, 
men inngrepets art, virkning, varighet og gjen-
nomføringsmåte er sentrale momenter i vurderin-
gen, jf. Engel m.fl. mot Nederland, avsnitt 59.

Frihetsberøvelse må avgrenses nedad mot 
begrensninger i bevegelsesfriheten, som er nær-
mere regulert i artikkel 2 i tilleggsprotokoll nr. 4 
til EMK. Bestemmelsen gir enhver rett til bevegel-
sesfrihet og til fritt å velge sitt bosted, jf. artikkel 2 
nr. 1. Retten til å bevege seg fritt er imidlertid hel-
ler ikke absolutt. Det kan gjøres inngrep i beve-
gelsesfriheten på visse vilkår. Vilkårene følger av 
artikkel 2 nr. 3 og innebærer at det må foreligge 
hjemmel i lov, et legitimt formål og inngrepet må 
anses nødvendig i et demokratisk samfunn.

38 Retten fremkommer ikke eksplisitt, men det er lagt til 
grunn i juridisk teori. Se Sørensen, Barnevern og mennes-
kerettighetene, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, punkt 4.1.
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EMK artikkel 8 verner borgernes rett til fami-
lieliv og privatliv. Heller ikke dette vernet er abso-
lutt. Det kan gjøres inngrep i retten dersom visse 
vilkår er oppfylt. Vilkårene følger av EMK artikkel 
8 nr. 2 og innebærer at det må foreligge hjemmel i 
lov, et legitimt formål og inngrepet må anses nød-
vendig i et demokratisk samfunn. 

8.3.1.2 Barnevernloven

Opphold i sentre for foreldre og barn kan i dag 
gjennomføres som et frivillig hjelpetiltak, jf. barne-
vernloven § 4-4 annet ledd. I tillegg til foreldrevei-
ledning og annet foreldrestøttende arbeid, vil et 
slikt opphold også ofte inneholde et element av 
utredning. Barnevernloven § 4-4 tredje ledd tredje 
punktum gir hjemmel til å pålegge omsorgsen-
drende hjelpetiltak i sentre for foreldre og barn, 
se nærmere omtale i kapittel 9.4. Dagens hjemmel 
til å pålegge omsorgsendrende hjelpetiltak i sen-
tre for foreldre og barn gjelder ikke hvis hoved-
målet med oppholdet er utredning. 

1. januar 2022 trer et nytt tredje ledd bokstav a 
i barnevernloven § 2-3 i kraft, som ledd i barne-
vernsreformen.39 I bestemmelsen heter det at 
Bufetat kan tilby utredning av omsorgssituasjonen 
til sped- og småbarn i alderen 0-6 år. Foreldre-
støtte og endringsarbeid skal inngå i tilbudet, men 
med utredning som det primære formålet. Målet 
er å bidra til at kommunen får et godt grunnlag for 
å gi barnet treffsikker hjelp og å ivareta barnet 
under utredningen. Tilbudet skal gjelde familier 
der det er stor usikkerhet knyttet til omsorgssitua-
sjonen. Tilbudet gjelder når det er tvil om barnet 
vil bli alvorlig skadelidende dersom omsorgssitua-
sjonen barnet er i vedvarer, og der det er uklart 
om foreldrene har evne og kapasitet til å gi barnet 
den omsorgen det trenger. Det er Bufetat som 
avgjør om slik utredning skal tilbys. Bufetat har 
ikke plikt til å tilby slik utredning. Bufetat skal 
også i særlige tilfeller kunne tilby hjelpetiltak i 
etterkant av slik utredning. Det vises til nærmere 
omtale i kapittel 9.4. 

8.3.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

Dagens regler gir ingen hjemmel til å pålegge for-
eldrene slik utredning av omsorgssituasjonen til 
barn 0–6 år, som vil inngå i Bufetats tilbud ved 
ikrafttredelsen av barnevernsreformen. Dagens 
hjemmel til å pålegge omsorgsendrende hjelpetil-

tak i senter for foreldre og barn vil ikke gi hjem-
mel til å pålegge utredning i senter for foreldre og 
barn. I forarbeidene til lovendringen, jf. Prop. 73 L 
(2016–2017), varslet departementet at man ville 
vurdere innføring av hjemmel til å pålegge et slikt 
utredningsopphold. Dette ble fulgt opp i 
høringsnotatet til ny barnevernslov hvor departe-
mentet ba høringsinstansene uttale seg om hvor-
vidt det bør innføres en adgang til å pålegge utred-
ning i sentre for foreldre og barn. Departementet 
henviste på den ene siden til at dette ville være et 
inngripende tiltak samtidig som det på den andre 
siden ville kunne gi et godt faglig grunnlag for 
vurderingen av barnets behov for hjelp. 

8.3.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 20 av de 35 høringsinstansene som uttalte 
seg om spørsmålet mener det bør være adgang til 
å pålegge utredning i senter for foreldre og barn. 
Blant disse er Barneombudet, Fylkesnemndene for 
barnevern og sosiale saker, Statens helsetilsyn, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Asker kommune, 
Drammen kommune, Kristiansand kommune, 
Sandnes kommune, Sarpsborg kommune, Tromsø 
kommune, Fellesorganisasjonen (FO), KS, Norsk 
Barnevernlederorganisasjon (NOBO) og Stine 
Sofies Stiftelse. 

Betydningen av god kvalitet i undersøkelsen 
av bekymringsmeldinger, og at en slik utredning 
vil gi et bredere og bedre kunnskapsgrunnlag for 
videre oppfølging trekkes frem som begrunnelse. 
Asker kommune uttaler: 

«Å pålegge foreldre et opphold i senter for for-
eldre og barn, innebærer at foreldrene må 
flytte ut av sitt hjem i en periode. Dette er et 
omfattende inngrep i en families privatliv. 
Asker kommune mener imidlertid at det avgjø-
rende må være å få utredet barnets omsorgssi-
tuasjon best mulig. Dette er essensielt for å 
kunne gi riktig støtte til de familiene som, etter 
endt utredning, vurderes å kunne ivareta bar-
net hjemme, og for å ha et omfattende faglig 
grunnlag dersom det er behov for omsorgs-
overtakelse.» 

Stavanger kommune begrunner sitt standpunkt 
slik: 

«Utredninger/ omsorgsendrende tiltak knyttet 
til de minste barna (som oftest spedbarn) med 
mest risiko, er faglig og ressursmessig kre-
vende. Det er ofte lite komparentopplysninger 
å innhente, og det er vanskelig å observere og 

39 Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (bar-
nevernsreform) og kgl. res 5. mars 2021 nr. 607.
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vurdere barnets utvikling og symptomer gjen-
nom ordinær undersøkelse. Det er vanligvis 
behov for langvarige systematiske observasjo-
ner over flere tidspunkt på døgnet. Barna er 
sårbare, og omsorgssituasjonen ofte så usikker 
at det er behov for et opphold på senter, med 
flere voksne til stede mens utredningen pågår. 
Alternativet til foreldre-barn senter ville i noen 
tilfeller være å plassere barnet utenfor hjem-
met.»

Statens helsetilsyn viste til at det allerede i dag gjø-
res en del utredninger i sentre for foreldre og 
barn. Å innføre en eksplisitt hjemmel for dette vil 
tydeliggjøre formålet med oppholdet, noe som vil 
bidra til å styrke rettsikkerheten for foreldre og 
barn. 

Fylkesnemndene mener at vilkårene for å 
pålegge utredningsopphold bør være strengere 
enn inngrepskriteriet etter gjeldende rett. Fylkes-
nemndene uttaler også at vilkårene for å pålegge 
hjelpetiltak i senter for foreldre og barn og vilkå-
rene for å pålegge utredning i senter for foreldre 
og barn bør være like. 

Tre instanser (Bufdir, Bufetat region sør, Buf-
etat region øst) mener at man burde vente med å ta 
stilling til spørsmålet til resultatet av Bufdirs eva-
luering av hjemmelen for å pålegge hjelpetiltak 
foreligger. 

Om lag 10 høringsinstanser mener at en slik 
hjemmel ikke bør innføres. Noen av innspillene er 
å oppfatte som synspunkter på den vedtatte end-
ringen, jf. Prop. 73 L (2016–2017). Blant annet 
mener enkelte instanser at det å skille mellom vei-
ledning og utredning er lite hensiktsmessig da 
opphold på senter for foreldre og barn som oftest 
vil inneholde begge elementer (Barneverntje-
nesten i Trysil og Engerdal, Kirkens Bymisjon, Ide-
elt barnevernsforum). Andre er imot bruk av sen-
ter for foreldre og barn på generelt grunnlag 
(Familiekanalen) eller mener at sentrene uteluk-
kende burde ha søkelys på å hjelpe (Organisasjo-
nen for barnevernsforeldre). Av hensyn til rettssik-
kerheten mener Bergen tingrett at det ville være 
mer hensiktsmessig å engasjere en psykolog til å 
foreta en utredning i tråd med regelverket for 
slike utredninger. 

Norges institusjon for menneskerettigheter 
(NIM) hadde ikke synspunkter på spørsmålet, 
men uttaler at dersom departementet ønsker å 
innføre en adgang til å pålegge utredningsopp-
hold i senter for foreldre og barn, må forholdet til 
menneskerettslige forpliktelser utredes nærmere.
NIM uttaler:

«NIM legger videre til grunn at et pålegg om 
utredning i senter for foreldre og barn, vil være 
like inngripende som et pålegg om hjelpetiltak 
i senter for foreldre og barn. Departementet 
må derfor i det videre lovarbeidet utrede de 
menneskerettslige skrankene for et slikt 
pålegg, og vilkårene i en eventuell lovhjemmel 
må reflektere de menneskerettslige skran-
kene.»

8.3.4 Departementets vurderinger og 
forslag

8.3.4.1 Innledning

Gode utredninger av barnets omsorgssituasjon er 
viktig for å iverksette riktig tiltak. Bufetats tilbud 
om utredning av omsorgssituasjonen til barn i 
alderen 0 til 6 år skal bidra til at barnevernstje-
nesten får et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for 
sine vedtak. Spørsmålet om det bør være hjemmel 
til å pålegge slik utredning reiser særlige spørs-
mål, ikke minst sett opp mot menneskerettslige 
forpliktelser. Departementet vurderer derfor i 
kapittel 8.3.4.2 nedenfor hvilket handlingsrom 
norske myndigheter har sett hen til Norges men-
neskerettslige forpliktelser. 

8.3.4.2 Krav som følger av menneskerettslige 
forpliktelser

Departementet har vurdert forholdet til EMK 
artikkel 5 om frihetsberøvelse, artikkel 2 i Proto-
koll nr. 4 om bevegelsesfrihet og EMK artikkel 8 
om rett til privatliv og familieliv.40 

Retten til å bestemme eget bosted er en sen-
tral menneskerettighet. Et pålegg om utrednings-
opphold i senter for foreldre og barn vil innebære 
en plikt til å oppholde seg på et bestemt bosted i 
en nærmere angitt periode, sammen med barnet. 
Dersom det innføres håndhevingsbestemmelser 
knyttet til bestemmelsen om pålegg om utred-
ningsopphold, vil dette trekke i retning av at opp-
holdet faller inn under EMK artikkel 5. Motsatt vil 
fravær av håndhevingsbestemmelser lettere føre 
til at oppholdet ikke anses som frihetsberøvelse. 

Beboerne på senter for foreldre og barn har 
plikt til å etterleve husordensregler, rutiner og lig-
nende som senteret fastsetter, jf. forskrift for sen-
tre for foreldre og barn. Så lenge det ikke kollide-
rer med beboernes avtaler på senteret, er det i 

40 Vurderingen tar utgangspunkt i hvordan omsorgsendrende 
hjelpetiltak med utredning i senter for foreldre og barn 
gjennomføres i dag. 
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utgangspunktet ingen restriksjoner på beboernes 
mulighet til å bevege seg utenfor institusjonen. 
Foreldrene kan også ta med seg barnet ut av insti-
tusjonen. Dette taler for at tiltaket ikke er å anse 
som en frihetsberøvelse etter artikkel 5.

Et opphold i senter for foreldre og barn inne-
bærer ingen begrensning i foreldre- eller 
omsorgsansvaret for barnet41. Under oppholdet 
må imidlertid beboerne være tilgjengelig for opp-
satte avtaler i sin utredningsplan. Det er i utgangs-
punktet ingen restriksjoner på beboernes kontakt 
med nettverk og familie. Av hensyn til trygghet og 
sikkerhet for øvrige beboere, som i stor grad er 
sped- og småbarn, er det imidlertid ikke tillatt 
med besøk av personer som er ruset, alvorlig psy-
kiske syke eller som har truende/utagerende 
adferd.

Under et utredningsopphold vil hovedformålet 
være å utrede barnets omsorgsbehov og foreldre-
nes omsorgsevne. Utredningsdelen er ikke 
begrenset til visse tidspunkt, men vil foregå hele 
tiden mens familien er ved tiltaket. Beboerne vil 
likevel ikke være under konstant observasjon. 
Noen observasjoner er strukturerte og planlagte, 
mens andre observasjoner gjøres mens persona-
let er sammen med beboerne i dagligdagse aktivi-
teter. Gjennom døgnet har likevel beboerne mest 
tid til egen disposisjon. Å måtte delta i utredninger 
uten å ha samtykket til dette, samt å bli observert 
over flere døgn, trekker i retning av at tiltaket er å 
anse som frihetsberøvelse.

Det følger av EMDs praksis at tiltakets varig-
het også skal vektlegges ved vurderingen av om 
det foreligger frihetsberøvelse. Det følger forut-
setningsvis av Prop. 73 L (2016–2017) at slike 
utredninger skal foretas innenfor fristene for bar-
nevernstjenestens undersøkelser, det vil si som 
hovedregel innen tre måneder etter undersøkel-
sens oppstart, men slik at fristen i særlige tilfeller 
er seks måneder. Utredningen forutsettes dermed 
å ha begrenset varighet.

På bakgrunn av redegjørelsen over, er det 
enkelte momenter som trekker i retning av at et 
pålagt utredningsopphold i senter for foreldre og 
barn vil være å anse som frihetsberøvelse etter 
EMK artikkel 5. Samtidig er det flere momenter 
som trekker i retning av at det ikke er å anse som 
frihetsberøvelse. Departementet legger særlig 
vekt på at et slikt pålegg i utgangspunktet ikke 
innebærer restriksjoner på beboernes mulighet til 
å bevege seg utenfor institusjonen. Videre fore-
ligger ikke håndhevingsbestemmelser. Departe-

mentet legger derfor etter en samlet vurdering til 
grunn at pålagte utredningsopphold i senter for 
foreldre ikke kan anses som frihetsberøvelse etter 
EMK artikkel 5. 

Det er uansett ikke tvilsomt at en hjemmel 
som gir adgang til å pålegge borgerne å oppholde 
seg på et bestemt bosted, over en viss periode, vil 
representere et inngrep både i retten til å bevege 
seg fritt og i retten til fritt å velge bosted etter Pro-
tokoll nr. 4 artikkel 2.

En hjemmel til å pålegge utredning i senter for 
foreldre og barn griper også inn i retten til privat-
liv og familieliv, jf. EMK artikkel 8. Å pålegge 
noen å flytte ut av sitt hjem og bo et annet sted, i 
en kortere eller lengre periode, griper direkte inn 
i den enkeltes privatliv. Tilsvarende vil det å måtte 
flytte ut av hjemmet, til et sted hvor familien er 
under observasjon, gripe direkte inn i familieli-
vet.42 Å pålegge utredning i senter for foreldre og 
barn må anses å gripe inn i kjernen av retten til 
privatliv og familieliv. 

Et pålegg om utredningsopphold i senter for 
foreldre og barn innebærer likevel ikke at barnet 
blir skilt fra sine foreldre. Barnet tas ikke ut av 
familien og tiltaket representerer som sådan et 
mindre inngrep i familielivet enn en omsorgs-
overtakelse eller et akuttvedtak. Til tross for dette 
vil et pålegg om utredningsopphold i senter for 
foreldre og barn utgjøre et svært følbart inngrep i 
familielivet. Også innholdet i oppholdet understre-
ker inngrepets styrke. Et pålagt utredningsopp-
hold vil innebære at foreldre og barn blir utredet 
og kartlagt. I tillegg til å kunne oppleves som et 
inngrep i den enkeltes personlige integritet, vil 
denne typen observasjon kunne virke direkte inn 
på samspillet mellom foreldre og barn. 

Disse rettighetene er imidlertid ikke abso-
lutte. For at inngrep i rettighetene skal anses som 
et legitimt inngrep kreves i tillegg at tiltaket har 
hjemmel i lov, har et legitimt formål og at inngre-
pet anses nødvendig i et demokratisk samfunn 
(forholdsmessig). 

Barns rett til beskyttelse mot vold og omsorgs-
svikt etter BK artikkel 19 har et sterkt menneske-
rettslig vern. Statene er forpliktet til å sette inn 
«all appropriate legislative, adminstrative, social 
and educational measures» for å beskytte barn 
mot all form for vold og omsorgssvikt. Vern mot 
vold og omsorgssvikt er å anse som et legitimt for-
mål.

I nødvendighetsvurderingen har EMD innfor-
tolket et krav om forholdsmessighet. Forholdmes-

41 Tilsvarende gjelder for pålegg om hjelpetiltak i senter for 
foreldre og barn.

42 Etter EMK artikkel 8 har også enhver rett til respekt for 
sitt hjem.
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sighetsvurderingen etter artikkel 8 vil innebære at 
det må foretas en avveining mellom barns rett til 
beskyttelse og foreldre og barns rett til privatliv 
og familieliv. 

Samtidig innebærer forholdsmessighetsvurde-
ringen at kravene til vilkår øker i takt med inngre-
pets styrke. En hjemmel til å pålegge borgerne 
utredningsopphold i senter for foreldre og barn, 
griper inn i sentrale menneskerettigheter. Dette 
tilsier at det kreves strenge vilkår for tiltaket. 

Oppholdets varighet vil også være av betyd-
ning for forholdsmessighetsvurderingen. Jo len-
gre varighet, jo mer inngripende er tiltaket. Hjem-
melen vil ikke være forholdsmessig hvis den tilla-
ter et opphold som går lenger enn det som er nød-
vendig for å kunne gjennomføre en faglig forsvar-
lig utredning av barnets omsorgssituasjon og 
foreldrenes omsorgsevne. På den annen side må 
varigheten ikke settes så kort at den ikke fanger 
opp naturlig, individuell variasjon i tidsbruk ved 
slike utredninger.

Departementet legger etter dette til grunn at 
en lovhjemmel vil ligge innenfor handlingsrom-
met etter Norges menneskerettslige forpliktelser, 
så fremt formålet er å beskytte barn mot alvorlig 
omsorgssvikt, vilkårene er strenge, varigheten er 
begrenset og det foreligger tilstrekkelig prosessu-
elle garantier. 

Det er oppstilt flere prosessuelle krav etter 
EMK artikkel 8 som må ivaretas dersom det inn-
føres en hjemmel om pålegg om utredning. EMD 
har lagt vekt på om det er muligheter for rettslig 
overprøving av et spørsmål, og har stilt krav til at 
både forvaltning og domstoler behandler barne-
vernssaker raskt. Forøvrig har særlig tre sider 
ved beslutningsprosessen betydning. For det før-
ste må beslutningsprosessen, bedømt som helhet, 
være slik at foreldrene i tilstrekkelig grad involve-
res i beslutningsprosessen. For det andre har det 
betydning om barnevernstiltaket har blitt truffet 
på bakgrunn av et tilstrekkelig opplyst faktisk for-
hold. For det tredje har det betydning om de 
nasjonale myndigheter har foretatt en grundig og 
balansert forholdsmessighetsvurdering. 

8.3.4.3 Forslag om hjemmel til å pålegge 
utredning i senter for foreldre og barn.

Å sikre utsatte barn den hjelpen de trenger på et 
tidlig tidspunkt er en av barnevernstjenestens 
aller viktigste oppgaver. Det betyr blant annet at 
sped- og småbarn i alvorlig risiko må oppdages og 
gis treffsikker hjelp. Gode utredninger av barns 
omsorgssituasjon, og av samspillet mellom barn 
og foreldre, er en forutsetning for dette. Etter 

departementets oppfatning taler hensynet til bar-
nets beste, herunder hensynet til å ivareta barnets 
rett til beskyttelse ved mistanke om alvorlig 
omsorgssvikt43, for at det innføres hjemmel for å 
pålegge utredning i senter for foreldre og barn. 
Det er avgjørende for barnets fremtidige oppføl-
ging og utvikling at omsorgssituasjonen utredes 
best mulig. Det er også støtte i høringen til å inn-
føre dette tiltaket, særlig under henvisning til 
betydningen av god kvalitet i undersøkelsen av 
bekymringsmeldinger, og at en slik utredning vil 
gi et bredere og bedre kunnskapsgrunnlag for 
videre oppfølging. En slik hjemmel vil også kunne 
forebygge mer inngripende tiltak. Dette kan for 
eksempel gjelde når det er stor usikkerhet om 
sped- og småbarn utsettes for alvorlig omsorgs-
svikt. Et utredningsopphold vil i disse tilfellene 
kunne sikre grundige undersøkelser samtidig 
som barnets sikkerhet ivaretas i en utrednings-
periode. For eksempel vil dette i noen tilfeller 
kunne erstatte et akuttvedtak overfor nyfødte. 
Etter departementets vurdering vil en slik hjem-
mel være nødvendig i enkelte tilfeller for å ivareta 
barnets rett til omsorg og beskyttelse.

Departementet legger samtidig til grunn at til-
taket griper inn i kjernen av retten til familieliv og 
privatliv. Departementet legger derfor til grunn at 
terskelen for å gripe inn bør være høy. Inngrepets 
styrke krever at vilkårene for å pålegge slik utred-
ning er strenge, og strengere enn dagens vilkår 
for å pålegge hjelpetiltak. Samtidig bør vilkårene 
være mindre strenge enn for å fatte vedtak om 
omsorgsovertakelse. Et pålegg om opphold i sen-
ter for foreldre og barn vil være mindre inngri-
pende enn en omsorgsovertakelse fordi foreldre 
og barn ikke blir adskilt. Å sette vilkårene til de 
samme som for omsorgsovertakelse, kan også 
innebære at hjemmelen blir for snever. Dette er 
tilsvarende betraktninger som ligger bak forslaget 
til endringer i vilkårene for å pålegge hjelpetiltak i 
sentre, se forslaget til endringer i kapittel 9.4. 
Både pålegg om hjelpetiltak og pålegg om utred-
ning gjelder opphold i senter for foreldre og barn, 
og det er rimelig at tersklene for å pålegge slike 
opphold er sammenlignbare. 

Departementet foreslår etter dette at utred-
ning i senter for foreldre og barn skal kunne 
pålegges hvis det er «nødvendig for å avklare om 
vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt». 
Med dette menes at det må være reell tvil om vil-
kårene for omsorgsovertakelse er oppfylt. 

43 Jf. FNs barnekomités Generell kommentar nr. 14 om bar-
nets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunn-
leggende hensyn.
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Forholdsmessighetskravet innebærer at det 
bare kan settes i verk tiltak dersom oppholdet er 
et rimelig og hensiktsmessig tiltak i den enkelte 
saken, og det ikke kan benyttes mindre inngri-
pende tiltak. Å bli pålagt å bo et annet sted med 
personer som observerer foreldrenes omsorgs-
evne kan av enkelte oppleves som en unaturlig 
situasjon. For noen vil en slik undersøkelse bidra 
til manglende samarbeidsvilje eller stress. Det er 
derfor viktig at det foretas en grundig vurdering 
av om pålagt utredning i senter for foreldre og 
barn er egnet i det enkelte tilfellet. Dette reduse-
rer imidlertid ikke behovet for å ha en slik hjem-
mel til bruk i tilfeller hvor dette er til barnets 
beste. 

Departementet legger videre til grunn at 
varigheten av pålegget må begrenses. Hovedfor-
målet vil være å undersøke barnets omsorgsbe-
hov og foreldrenes omsorgsevne, og det er forut-
satt at utredningstilbudet i sentrene skal ha en gitt 
varighet. Denne varigheten må også ses i sam-
menheng med fristene som gjelder for kommune-
nes undersøkelser. Departementet foreslår at det 
settes en absolutt frist på tre måneder. Dersom 
det er forenlig med det faglige opplegget for 
utredningen, bør varigheten av vedtaket settes 
kortere. Det er videre en forutsetning for å treffe 
vedtak at Bufetat har gitt tilsagn om bruk av plass 
i senter for forelder og barn. Bufetat har ikke plikt 
til å tilby slik utredning, og et pålegg vil ha liten 
betydning dersom det ikke er en tilgjengelig 
plass. 

Barnevernstjenestens leder har hjemmel til å 
anmode om politibistand for å få gjennomført en 
undersøkelse, jf. lovutkastet § 12-10. Departemen-
tet mener imidlertid at det ikke bør være samme 
adgang til å kreve politibistand for å gjennomføre 
et pålegg om utredning i et senter for foreldre og 
barn. Et pålegg om utredningsopphold vil være 
mer inngripende enn andre undersøkelser, og å 
iverksettes/fullbyrde et slikt pålegg ved hjelp av 
politibistand vil være ytterligere inngripende. Bar-
nevernstjenesten må i stedet forsøke å gå i dialog 
med og samarbeide med foreldrene, for å få gjen-
nomført tiltaket. 

Prosessuelle forpliktelser etter EMK artikkel 
8 tilsier at pålegg om utredningsopphold i senter 
for foreldre og barn avgjøres av barneverns- og 
helsenemnda. Også pålegg om omsorgsendrende 
hjelpetiltak i senter for foreldre og barn skal 
behandles av nemnda. Det er store likheter i inn-
holdet i opphold som hjelpetiltak og opphold for 
utredning. Departementet foreslår derfor at nem-
nda også bør avgjøre saker som gjelder pålegg om 
utredning. 

Når vedtaksmyndigheten legges til barne-
verns- og helsenemnda vil det kunne oppstå utfor-
dringer knyttet til fristene for gjennomføring av en 
undersøkelsessak. Det er imidlertid en forutset-
ning at et utredningsopphold i senter for foreldre 
og barn kan gjennomføres innenfor fristen for 
gjennomføring av en undersøkelsessak. Dette 
fremkommer tydelig i Prop. 73 L (2016–2017). I 
ordinære saker er undersøkelsesfristen tre måne-
der fra barnevernstjenesten har gjennomgått 
bekymringsmeldingen. I særlige tilfeller kan bar-
nevernstjenesten utvide undersøkelsesfristen til 
inntil seks måneder totalt. Denne unntaksbestem-
melsen vil også gjelde for tilfelle hvor det er fattet 
vedtak om pålagt utredningsopphold. 

Forslaget om at barneverns- og helsenemnda 
gis vedtaksmyndighet for pålegg om utrednings-
opphold, innebærer at prosessreglene som gjel-
der i nemnda må komme til anvendelse. Etter 
departementets oppfatning bør sakene behandles 
etter tilsvarende regler som for pålegg om hjelpe-
tiltak i senter for foreldre og barn. Departementet 
foreslår derfor at bestemmelsen om forenklet 
behandling, jf. lovforslaget § 14-16 utvides til også 
å gjelde pålegg om utredningsopphold i senter for 
foreldre og barn. Tilsvarende foreslås det at 
bestemmelsen om nemndas sammensetning i 
enkeltsaker, jf. lovforslaget § 14-3, gis tilsvarende 
anvendelse. En slik utvidelse vil bidra til å redu-
sere utfordringer knyttet til gjennomføring av 
undersøkelse innen fristen. 

Departementet foreslår etter dette hjemmel 
for å pålegge utredning i senter for foreldre og 
barn i inntil tre måneder når dette er nødvendig 
for å avklare om vilkårene for omsorgsovertakelse 
av barn i alderen 0 til 6 år, er oppfylt. Departemen-
tet foreslår videre at pålegg må fastsettes i nem-
nda etter tilsvarende regler som ved pålegg om 
hjelpetiltak i senter for foreldre og barn. Det vises 
til lovforslaget §§ 2-3, 14-3 og 14-16.

8.4 Barn som foreldrene selv plasserer 
utenfor hjemmet 

8.4.1 Gjeldende rett

Når foreldre har plassert et barn hos andre, slik at 
foreldrene ikke kan sies å ha den daglige omsor-
gen for barnet, kan barnevernstjenesten kreve å 
godkjenne hjemmet, jf. barnevernloven § 4-7 før-
ste ledd, jf. § 4-22 annet ledd. En forutsetning for å 
kreve godkjenning er at plasseringen varer mer 
enn to måneder. Krav om godkjenning gjelder 
ikke dersom barnet er over 15 år, plasseringen er 
nødvendig av hensyn til barnets skolegang, eller 
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når barnet blir plassert i en offentlig institusjon på 
grunn av sin helse og utvikling, jf. annet ledd. 

Hvilke plasseringer som skal omfattes av god-
kjenningsplikten kan reise enkelte tolknings-
spørsmål. Det fremgår av forarbeidene at: 

«Hvor mye som skal til for at foreldrene kan 
sies å opprettholde den daglige omsorg er ikke 
klart. Innholdsmessig ligger uttrykket nært 
opp til uttrykket «den daglige oppfostring», 
dvs. det å sørge for mat, klær, skolegang, medi-
sinsk pleie og stabil kontakt. Som eksempel 
kan nevnes hvor mor bor hos sine foreldre, og 
overlater omsorgen for sitt barn til foreldrene 
mens hun er uke- eller månedspendler på 
grunn av utdanning eller arbeid. Her vil man 
anse besteforeldrene for å ha omsorgen for 
barnet.»44 

Utgangspunktet er at det skal stilles de samme 
krav til plasseringsstedet som hvis barnevernstje-
nesten selv hadde formidlet plasseringen, jf. § 4-
22. 

Dersom barnevernstjenesten får opplysninger 
om plassering som nevnt i første ledd, skal den 
undersøke om det er behov for hjelpetiltak som 
kan gi foreldrene grunnlag for å ha barnet hos 
seg, eller som ellers er ønskelig av hensyn til bar-
net, jf. tredje ledd. Det følger av forarbeidene at 
tredje ledd pålegger barnevernstjenesten en 
undersøkelsesplikt, og at bestemmelsen er en 
selvstendig bestemmelse ved siden av § 4-3 om 
barnevernstjenestens rett og plikt til å foreta 
undersøkelser. Undersøkelse kan unnlates der-
som den etter de opplysninger som foreligger 
ikke er nødvendig, jf. § 4-7 tredje ledd. Barnevern-
loven § 4-3 annet til femte ledd45 gjelder for gjen-
nomføring av undersøkelsen. 

8.4.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

8.4.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo at barnevernstje-
nesten, i tilfeller der foreldrene selv har flyttet bar-
net ut av hjemmet, skal undersøke omsorgssitua-
sjonen dersom det er rimelig grunn til å anta at 
det foreligger forhold som kan gi grunnlag for til-

tak etter loven. Dette tilsvarte terskelen for å åpne 
undersøkelse etter utvalgets forslag til § 9. Utval-
get foreslo å regulere dette i andre ledd i § 13 om 
tilbud om bosted utenfor hjemmet. Bestemmelsen 
ble foreslått som en tydeliggjøring av barne-
vernstjenesten plikt til å undersøke barnets 
omsorgssituasjon også i tilfeller der foreldrene 
har flyttet barnet ut av hjemmet. 

Utvalget foreslo ikke videreført gjeldende § 4-
7 om godkjenning av plasseringsstedet. De viste 
til at Statsforvalteren i Oslo og Akershus har gitt 
innspill om at bestemmelsen i praksis skaper pro-
blemer og usikkerhet, både for mange barne-
vernstjenester og for Statsforvalteren som tilsyns-
myndighet, og har tatt til orde for at bestemmel-
sen bør oppheves. Utvalget uttalte at det etter 
dagens § 4-7 kreves at vilkårene i § 4-3 for å starte 
en undersøkelse er oppfylt, og at barnevernstje-
nesten i en slik situasjon uansett vil ha plikt til å 
undersøke barnets omsorgssituasjon. 

Få høringsinstanser uttalte seg om dette 
spørsmålet ved høringen av NOU 2016: 16. 

8.4.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo å oppheve dagens § 4-7. 
Departementet viste til at grunnlaget for å kunne 
kreve å godkjenne plasseringsstedet er det 
samme som for å gjøre undersøkelser etter 
dagens § 4-3. Departementet mente at det ikke er 
nødvendig å regulere særskilt at barnevernstje-
nesten kan kreve å godkjenne hjemmet. 

Departementet vurderte videre at det ikke er 
nødvendig med en egen bestemmelse om under-
søkelse i de tilfeller foreldrene har bestemt at bar-
net skal bo hos andre for en kortere eller lengre 
periode. Departementet viste til at barnevernstje-
nesten vil ha plikt til å undersøke et forhold der-
som vilkårene for å starte en undersøkelse ellers 
er oppfylt. 

8.4.3 Høringsinstansenes syn

Det er bare Bufetat region øst som uttaler seg kon-
kret om dette forslaget. 

Bufetat region øst uttaler at de: «er enige i 
departementets vurdering om at terskelen for når 
det opprettes en undersøkelsessak skal være lik. Der-
som det er rimelig grunn til å anta at det foreligger 
forhold som kan grunnlag for å iverksette tiltak etter 
loven, skal barneverntjenesten i alle tilfeller under-
søke saken.»

44 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 109. 
45 I dagens lov § 4-7 tredje ledd står det henvisning til § 4-3 

annet, tredje og fjerde ledd, men henvisningen er ikke opp-
datert etter lovendringer i 2010. 



148 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
8.4.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet opprettholder forslaget om å ikke 
videreføre dagens § 4-7. 

Når det gjelder plikten til å starte undersø-
kelse i saker der foreldre har plassert barnet uten-
for hjemmet, mener departementet at vilkårene 
for å åpne en undersøkelse bør være like uavhen-
gig av bakgrunnen for undersøkelsen. Barne-
vernstjenesten skal starte en undersøkelse der-
som den i forbindelse med en plassering får infor-
masjon som gir rimelig grunn til å anta at det fore-
ligger forhold som kan gi grunnlag for å iverk-
sette tiltak etter barnevernsloven, jf. forslag til § 2-
2. Departementet mener forslaget i § 2-2 er til-
strekkelig, og at det ikke er nødvendig med en 
egen bestemmelse om undersøkelse i tilfeller der 
foreldrene har bestemt at barnet skal bo hos 

andre for en kortere eller lengre periode. Bekym-
ringen kan i slike tilfeller være knyttet til barnets 
situasjon i foreldrehjemmet eller i det nye hjem-
met. Barnevernstjenestens rett og plikt til å under-
søke gjelder uavhengig av hvor barnet bor. 

Når det gjelder å kunne kreve å godkjenne 
plasseringsstedet, mener departementet at der-
som det er grunnlag for å starte en undersøkelse i 
saker der foreldrene har plassert barnet utenfor 
hjemmet, må barnevernstjenesten på tilsvarende 
måte som i andre saker vurdere barnets og famili-
ens hjelpebehov, og ta stilling til om barnet har 
behov for et barnevernstiltak. Dersom barnet har 
behov for fosterhjem, vil det være naturlig å vur-
dere om det hjemmet barnet oppholder seg i kan 
være fosterhjem. Det vises til lovforslaget kapittel 
9 om fosterhjem. Det vurderes ikke som nødven-
dig å regulere særskilt at barnevernstjenesten 
kan kreve å godkjenne hjemmet. 
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9  Hjelpetiltak 

9.1 Frivillige hjelpetiltak 

9.1.1 Gjeldende rett

9.1.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Barns rett til omsorg og beskyttelse kan utledes 
av både Grunnloven § 104 og FNs barnekonven-
sjon (BK) artikkel 3 og 19. Det kan legges til 
grunn at BK artikkel 19 pålegger staten å beskytte 
barn for eksempel ved å tilby foreldre frivillige 
hjelpetiltak.1 EMK inneholder ingen særskilte ret-
tigheter for barn. Barns behov for omsorg og 
beskyttelse er imidlertid understreket av EMD i 
mange saker, og er anerkjent som et legitimt inn-
grepsformål ved inngrep i retten til familieliv etter 
artikkel 8. Videre er barns integritet vernet både i 
EMK artikkel 3 og 8.

Barns rett til omsorg må ses i sammenheng 
med barn og foreldres rett til familieliv. Barn har i 
utgangspunktet rett til å få omsorg i sin familie. 
Menneskerettighetene pålegger statene en for-
pliktelse til å legge til rette for at barn kan vokse 
opp med sine foreldre. Etter Grunnloven § 104 
tredje ledd fremgår at staten skal legge til rette for 
barnets utvikling, «fortrinnsvis i egen familie». 
Etter BK er statene også pålagt en plikt til å hjelpe 
foreldre med deres omsorgsansvar, jf. blant annet 
artikkel 18 nr. 2. Videre følger det av fast og lang-
varig praksis fra EMD at det er familien som er 
barns primære omsorgsgiver. EMK artikkel 8 gir 
staten en positiv plikt til å legge til rette for et fami-
lieliv når barnet bor med foreldrene, i tillegg til å 
legge til rette for gjenoppretting av familielivet 
etter en omsorgsovertakelse.

9.1.1.2 Barnevernloven

Det følger av barnevernloven § 4-4 første ledd at 
barnevernstjenesten skal bidra til å gi det enkelte 
barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved 
råd, veiledning og hjelpetiltak. Ordlyden er ikke 
nærmere kommentert i forarbeidene til barne-
vernloven av 1992. 

Vilkårene for å iverksette hjelpetiltak følger av 
§ 4-4 annet ledd. Det fremgår av bestemmelsen at 
barnevernstjenesten skal iverksette hjelpetiltak 
når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller 
av andre grunner har særlig behov for det. I forar-
beidene2 fremgår at vilkårene for hjelpetiltak ble 
lempet ved at det ikke lenger ble stilt krav om at 
vilkårene for omsorgsovertakelse skulle være 
oppfylt, slik at hjelpetiltak skulle kunne iverkset-
tes på et tidligere tidspunkt. Begrunnelsen var å 
gi muligheter til å kunne forebygge situasjoner 
som ellers ville gjøre det nødvendig med mer 
alvorlige tiltak. Det ble samtidig understreket at 
«forholdene i hjemmet» alene ikke kan gi grunn-
lag for tiltak etter § 4-4. Kravet om at barnet må ha 
et særlig behov for hjelp innebærer at hjelpebeho-
vet er større enn det som er vanlig for de fleste 
andre barn. 

Det fremgår av forarbeidene at «Hjelpetiltak i 
medhold av barnevernloven skal kun iverksettes 
overfor barn som har et særlig behov for de tiltak 
bestemmelsen gir anvisning på, enten dette skyldes 
forholdene i hjemmet eller andre grunner, jf. § 4-4 
annet ledd.»3 Bestemmelsen om hjelpetiltak inne-
holdt på denne tiden en rekke eksempler på aktu-
elle hjelpetiltak som blant annet støttekontakt, 
besøkshjem, opphold i senter for foreldre og barn 
eller andre foreldrestøttende tiltak. At hjelpetiltak 
etter barnevernloven, i tillegg til å omfatte tiltak 
som går direkte på barnets behov, også skal 
omfatte tiltak som går ut på å bedre foreldrenes 
omsorgsevne, er også understreket i Prop. 106 L 
(2012–2013) Endringer i barnevernloven. 

Som eksempel på tiltak som i utgangspunktet 
ikke hører til barnevernstjenestens ansvarsom-
råde, er tiltak og tjenester for å avhjelpe særlige 
funksjonsnedsettelser. Slike særlige behov skal 
først og fremst ivaretas av andre tjenester enn bar-
nevernstjenesten.4 

Om økonomisk stønad som hjelpetiltak uttaler 
departementet i forarbeidene5 at det i enkelte til-

1 Se Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, side 330.

2 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 31.
3 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 32.
4 Barne- og familiedepartementets rundskriv Retningslinjer 

om hjelpetiltak, jf barnevernloven § 4-4. (Q-982).
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feller vil kunne være til konkret hjelp for barnet at 
det gis økonomisk stønad. Det presiseres imidler-
tid at slik stønad ikke skal ytes som erstatning for 
økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenes-
ter mv.6, og at økonomisk stønad etter barnevern-
loven bare kan ytes som hjelpetiltak for barnet, for 
eksempel til dekning av utgifter til ferie og 
leiropphold og andre fritidsaktiviteter osv.

Hjelpetiltak skal ha som formål å bidra til posi-
tiv endring hos barnet eller i familien, jf. barne-
vernloven § 4-4 første ledd, annet punktum. For-
målsbestemmelsen ble inntatt ved lovendring i 
2014, jf. Prop. 106 L (2012–2013). Samtidig med at 
formålsbestemmelsen ble tatt inn, ble den tidli-
gere opplistingen av eksempler på hjelpetiltak tatt 
ut av loven. Hensikten var å rette fokus mot at til-
takene som settes inn i større grad skal bidra til å 
styrke foreldreferdigheter og bedre samspillet 
mellom barn og foreldre. Hensikten var ikke å 
utelukke visse typer tiltak, som for eksempel 
«kompenserende» tiltak som hjelpetiltak. Det ble 
uttalt at slike tiltak i større grad bør brukes som et 
supplement til endringstiltakene. I mange tilfeller 
er det behov for flere typer tiltak for å avhjelpe 
situasjonen i en familie.

Hjelpetiltakene omfatter et bredt register av 
tiltak. De kan rette seg mot barnets behov, eller 
ha som hensikt å bedre foreldrenes omsorgsevne. 
Departementet uttalte at barnevernstjenesten ved 
å tydeliggjøre formålet med tiltakene, vil kunne 
oppleve å stå friere med hensyn til hva slags tiltak 
de velger. Samtidig som en slik tydeliggjøring vil 
bidra til en større bevissthet rundt valget av tiltak. 

Hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 annet 
ledd er frivillige, og foreldre og barn med parts-
status må samtykke til at tiltak iverksettes. Når vil-
kårene er oppfylt har barnevernstjenesten en plikt 
til å tilby hjelpetiltak. 

I løpet av 2019 mottok om lag 55 000 barn og 
unge (0–22 år) tiltak fra barnevernet.7 Av barna 
under 18 år, mottok 73 prosent hjelpetiltak i hjem-
met. Stadig flere av hjelpetiltakene som gis til 
barn og familier er rettet mot å styrke foreldrefer-
dighetene og øke samarbeidet med andre tjenes-
ter. Råd og veiledning er det mest brukte enkelttil-
taket.8 

9.1.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

9.1.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å endre den språk-
lige og strukturelle fremstillingen av de enkelte 
bestemmelsene om tiltak. Når det gjaldt dagens 
bestemmelse om hjelpetiltak foreslo utvalget å 
dele bestemmelsen opp i tre bestemmelser: hjel-
petiltak, tilbud om bosted utenfor hjemmet og 
pålegg om hjelpetiltak.

Utvalget foreslo å videreføre dagens vilkår for 
hjelpetiltak i § 4-4 annet ledd om at barnevernstje-
nesten skal tilby og sette inn hjelpetiltak der bar-
net «på grunn av forholdene i hjemmet eller av 
andre grunner har særlig behov for det». Videre 
foreslo utvalget å innta i loven at barnevernstje-
nesten skal tilby og sette i verk «egnede» hjelpetil-
tak. Med «egnede» hjelpetiltak mente utvalget 
kunnskapsbaserte tiltak som barnevernet mener 
kan bidra til å bedre situasjonen. 

Utvalget foreslo også å innta i loven at hjelpe-
tiltak ikke kan gjennomføres uten samtykke fra 
den tiltaket retter seg mot, og at krav om sam-
tykke fra barnet forutsetter at barnet har partsret-
tigheter. Utvalget mente dette kodifiserte gjel-
dende rett. 

Utvalget foreslo å ikke videreføre dagens § 4-4 
første ledd, første punktum om at barnevernstje-
nesten skal «bidra til å gi det enkelte barn gode 
levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiled-
ning og hjelpetiltak». Bakgrunnen for dette ble 
ikke særskilt kommentert.

Høringsinstansene var delte i sitt syn. Flere 
høringsinstanser støttet forslaget til ny inndeling i 
hjelpetiltaksbestemmelser. Enkelte var uenige i å 
ta ut henvisningen til levekår. 

9.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo, i tråd med utvalgets for-
slag, ingen endringer i dagens vilkår for å tilby 
hjelpetiltak. Departementet uttalte at bestemmel-
sen må ses i sammenheng med forslaget om å 
tydeliggjøre barnevernstjenestens ansvarsområde 
ved å lovfeste at barnevernstjenestens ansvar er å 
gi hjelp når det er nødvendig på grunn av barnets 
omsorgssituasjon eller barnets atferd.

Videre foreslo departementet å erstatte 
dagens bestemmelse om formål med hjelpetiltak 
med at «Hjelpetiltak skal være egnet til å ivareta 
barnets særlige behov, og bidra til å forebygge videre 
problemutvikling hos barnet eller i familien.» 

Departementet mente det var behov for å tyde-
liggjøre i loven at de tiltak som settes inn skal 

5 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 33.
6 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

(sosialtjenesteloven).
7 ssb.no, tabell 09050.
8 Bufdir (2021).
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være tilpasset barnets og familiens behov. Depar-
tementet foreslo derfor, i likhet med Barnevern-
slovutvalget, å lovfeste et krav om at hjelpetiltak 
skal være egnet til å ivareta barnets behov. Det ble 
vist til at et slikt krav kunne utledes av kravet til 
forsvarlighet, jf. dagens § 1-4, og hensynet til bar-
nets beste, jf. dagens § 4-1, og således var i sam-
svar med gjeldende rett. Departementet mente at 
et krav om at tiltak skal være egnet er en mer pre-
sis beskrivelse av vurderingen barnevernstje-
nesten skal gjøre for å velge hjelpetiltak i det 
enkelte tilfellet. Departementet la, i motsetning til 
utvalget, til grunn at egnet ikke innebærer et krav 
om kunnskapsbaserte tiltak. Departementet viste 
til at et krav om kunnskapsbaserte tiltak ville inne-
bære en begrensning i hvilken type hjelpetiltak 
kommunen kan iverksette sammenlignet med i 
dag. Videre fremhevet departementet at å innta et 
krav om at hjelpetiltak skal være egnet til å ivareta 
barnets behov, sammen med en ordlyd om at hjel-
petiltak skal bidra til å forebygge videre problem-
utvikling, vil bidra til økt bevissthet om valg av til-
tak.  Departementet viste også til at forslaget vil 
være i tråd med de hensyn som lå til grunn for 
innføringen av bestemmelsen om formål med hjel-
petiltak i 2014, nemlig å bidra til økt bevissthet om 
valg av tiltak. Kravet om egnethet, sammen med 
en ordlyd om at hjelpetiltak skal bidra til å fore-
bygge videre problemutvikling, ga etter departe-
mentets mening bedre uttrykk for dette målet.

Departementet uttalte videre at det ikke bør 
være tvil om at plikten til å iverksette hjelpetiltak 
gjelder alle typer hjelpetiltak. Departementet viste 
til at dagens § 4-4 første ledd annet punktum, hvor 
det heter at hjelpetiltak skal ha som formål å bidra 
til positiv endring hos barnet eller i familien, har 
skapt tvil, og at det er reist spørsmål ved om 
bestemmelsen skal forstås slik at rene kompense-
rende tiltak eller kontrolltiltak må anses å falle 
utenfor formålet. Departementet understreket at 
dette ikke har vært hensikten.

Departementet foreslo ikke å følge opp utval-
gets forslag om å ta inn i loven at hjelpetiltak ikke 
kan gjennomføres uten samtykke fra den tiltaket 
retter seg mot, og at krav om samtykke fra barnet 
forutsetter at barnet har partsrettigheter. Depar-
tementet mente at det var tilstrekkelig å synlig-
gjøre at bestemmelsen gjelder frivillige hjelpetil-
tak ved å innta frivillig i overskriften til bestem-
melsen. 

Departementet foreslo ikke å videreføre hen-
visning til levekår slik det fremgår i dagens  
§ 4-4 første ledd første punktum. Det ble lagt vekt 
på at bestemmelsen bidrar til uklarhet om hvilke 
behov barnevernstjenesten har ansvar for å iva-

reta. Departementet foreslo videre at råd og vei-
ledning som barnevernstjenesten gir til utsatte 
barn og familier etter en avsluttet undersøkelse, 
skal gis som et hjelpetiltak, eventuelt inngå som 
del av et hjelpetiltak. Departementet foreslo der-
for at henvisningen til «råd og veiledning» slik den 
fremgår av dagens § 4-4 første ledd første punk-
tum utgår. Departementet uttalte at formålet med 
endringsforslagene er å styrke rettssikkerheten 
og kvaliteten på råd og veiledning som iverksettes 
etter en avsluttet undersøkelse. Departementet 
presiserte at barnevernstjenesten fortsatt vil ha 
alminnelig veiledningsplikt etter forvaltnings-
loven. 

I høringsnotatet ble det også foreslått å innføre 
hjemmel for forskriftsregulering av krav til kvali-
tet i hjelpetiltak. Departementet opplyste at det 
nærmere innholdet i en slik forskrift bør ses i 
sammenheng med Bufdirs arbeid med nasjonal 
plan for hjelpetiltak og at man derfor ville komme 
tilbake til dette.

9.1.3 Høringsinstansenes syn

9.1.3.1 Vilkår for frivillige hjelpetiltak

Fem høringsinstanser har kommentert forslaget 
om å videreføre dagens vilkår for å tilby hjelpetil-
tak; Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) 
region øst, Asker kommune, Fredrikstad kommune, 
Sarpsborg kommune og Stavanger kommune. 
Disse høringsinstansene er opptatt av at bestem-
melsen må tydeliggjøre barnevernstjenestens 
ansvar og mener av den grunn at bestemmelsen 
må presiseres ytterligere. 

Asker kommune skriver:

««Andre grunner» er et svært vidt begrep, og 
gjør det vanskelig for brukere og samarbeids-
partnere å forstå omfanget av barnevernets 
ansvar. Asker kommune foreslår derfor å helt 
eller delvis bruke formuleringen i lovutkastets 
bestemmelse om barnevernets ansvarsom-
råde, § 15-4, der det framgår at barnevernstje-
nesten har ansvar for å gi hjelp, omsorg og 
beskyttelse når det er nødvendig på grunn av 
barnets omsorgssituasjon eller atferd.»

Rundt 10 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget om ikke å videreføre henvisningen til leve-
kår i bestemmelsen om frivillige hjelpetiltak, deri-
blant Statens helsetilsyn, Bufetat region øst, Redd 
Barna, Norsk Barnevernsamband, VID vitenskape-
lige høgskole, Universitets- og høgskolerådet (UHR-
HS), Universitetet i Agder, Fellesorganisasjonen 
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(FO) og Unio – Hovedorganisasjonen for universi-
tets- og høyskoleutdannede. Om lag halvparten 
(Redd Barna, VID vitenskapelige høgskole, UHR-
HS, Universitetet i Agder og Unio) er uenig i depar-
tementets forslag og mener at henvisningen bør 
videreføres. 

Bufetat region øst støtter departementets for-
slag om ikke å videreføre dagens henvisning. De 
øvrige instansene er mer opptatt av at betydnin-
gen av barnets levekår må beskrives i forarbei-
dene. Statens helsetilsyn og Norsk Barnevernsam-
band mener lovens forarbeider må beskrive tydeli-
gere at levekår er grunnleggende for å forstå bar-
nets omsorgssituasjon og alltid skal inngå som en 
sentral del av vurderingen av barnets behov. 
Norsk Barnevernsamband mener videre at det må 
tydeliggjøres at barnevernet også har et ansvar 
for å sikre seg kunnskap om hvordan levekår 
påvirker barnets og familiens situasjon. 

FO skriver:

«Å tydeliggjøre levekår som et sentralt fokus i 
barnevernsarbeid gir barnevernstjenesten 
selvstendig ansvar for å sikre barn gode leve-
kår, ikke gjennom økonomisk støtte, men ved å 
klargjøre det forpliktende samarbeid med aktu-
elle instanser, og da særlig behovet for samar-
beid med NAV.»

9.1.3.2 Egnet hjelpetiltak

Om lag 20 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget om å innføre krav om at hjelpetiltak skal 
være egnet til å ivareta barnets særlige behov og 
bidra til å forebygge videre problemutvikling. 
Over halvparten av disse gir eksplisitt støtte til for-
slaget, deriblant Fylkesnemndene for barnevern og 
sosiale saker (fylkesnemndene), Barneombudet, KS, 
Bufetat region øst, Bergen kommune, Trondheim 
kommune, Asker kommune, Færder kommune, 
Horten kommune, FO, Norsk Barnevernlederorga-
nisasjon (NOBO), Regionalt kunnskapssenter for 
barn og unge Nord (RKBU Nord) og VID vitenska-
pelige høgskole. 

Asker kommune skriver at dette er en viktig 
presisering som tydeliggjør at tiltak som iverkset-
tes må føre til en bedring i barnets situasjon, og at 
det er nødvendig å ha tilgang til ulike tiltak for å 
sikre barn og familier rett hjelp. Horten kommune
gir uttrykk for at forslaget er en positiv presise-
ring av at hjelpetiltak skal gi effekt.

RKBU Nord uttaler:

«Å synliggjøre og fremheve betydningen av 
forebyggende og behovstilpassede tiltak i lov-

verket er viktig. Det fremmer en barnevernfag-
lig beslutningspraksis som legger mildeste inn-
greps prinsipp til grunn for saksbehandlin-
gen.» 

Videre uttrykker flere av høringsinstansene 
eksplisitt støtte til departementets understrekning 
av behovet for fleksibilitet i valg av hjelpetiltak. 
Dette gjelder VID vitenskapelige høgskole, FO, 
UHR-HS og Universitetet i Agder. I tillegg støtter 
VID vitenskapelige høgskole, UHR-HS og Universi-
tetet i Agder departementets presisering av at 
«egnet tiltak» ikke alltid vil være det samme som 
kunnskapsbaserte tiltak.

I underkant av 10 høringsinstanser har 
merknader til formuleringen om at hjelpetiltak 
skal bidra til å «forebygge videre problemutvik-
ling hos barnet eller i familien». Statsforvalteren i 
Oslo og Viken, Nasjonalt utviklingssenter for barn 
og unge (NUBU), Oslo kommune v/ Byråd for opp-
vekst og kunnskap, Drammen kommune, og Foran-
dringsfabrikken mener det må komme tydeligere 
frem at målet med hjelpetiltak er å oppnå positive 
endringer for barnet og familien, og at barnet får 
det tryggere og får bedre omsorg i familien. Flere 
av disse høringsinstansene foreslår derfor alterna-
tive formuleringer. Videre uttrykker flere 
høringsinstanser, bl.a Fredrikstad kommune og 
RKBU Nord bekymring for at formuleringen kan 
tolkes som at det er barnet i seg selv som er pro-
blemet. RKBU Nord uttaler:

«Slik formuleringen nå står, kan den tolkes dit 
hen at problemutviklingen ligger i barnet. Å 
fremstille barnet som utgangspunktet for pro-
blemutvikling er vi kritiske til. Selv om barn 
ofte vil ha mer eller mindre hensiktsmessige 
reaksjoner på sin livssituasjon, er det å legge til 
rette for tolkninger i lovverket som viser til bar-
net som bærer av en problematferd lite nyttig 
for barnevernfaglig praksis. Det kan også være 
stigmatiserende for barnet og/eller familien.»

Enkelte høringsinstanser, som blant annet Statsfor-
valteren i Oslo og Viken og Drammen kommune, er 
kritiske til formuleringen fordi hovedformålet med 
barnevernstjenestens hjelpetiltak bør være at bar-
nets situasjon endrer seg til det bedre, og ikke bare 
at man forhindrer større problemer enn i nå-situa-
sjonen. Statsforvalteren i Oslo og Viken skriver:

«Fylkesmannen mener at formuleringen i før-
ste ledd andre punkt, om at hjelpetiltak skal «… 
bidra til å forebygge videre problemutvikling 
…», kan tolkes som at situasjonen ved tiltaks-
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start er god nok, men at det må settes inn tiltak 
for at situasjonen ikke skal forverres. Dersom 
det foreligger grunnlag for å iverksette hjelpe-
tiltak, vil dette i de aller fleste tilfeller innebære 
at det er behov for endring i en positiv retning. 
Dette gjelder også for de fleste kompense-
rende tiltak eller kontrolltiltak, ettersom det i 
slike tilfeller bør jobbes for at disse tiltakene 
blir overflødige.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken mener at formule-
ringen i gjeldende bestemmelse § 4-4, om at «… 
hjelpetiltak skal ha som formål å …», er en tydelig 
og presis formulering som kan videreføres i ny 
barnevernslov. 

Oslo Kommune mener begrepet særlige i for-
muleringen «barnets særlige behov» kan virke 
stigmatiserende. 

Barneombudet savner at departementet presi-
serer barnets rett til medvirkning ved bruk av 
hjelpetiltak. Etter Barneombudets erfaring iverk-
setter barnevernstjenesten ofte hjelpetiltak uten 
at barnets rett til medvirkning ivaretas. Kompetan-
senettverk for kvalitet i barnevernet (KIB Norge) er 
også opptatt av barns rett til medvirkning ved valg 
av hjelpetiltak, og uttaler at avgjørelsen om hva 
som er nødvendig og forsvarlig hjelpetiltak i det 
enkelte tilfelle bør sikres av andre tverrfaglige 
faginstanser utenfor barnevernstjenesten. Forand-
ringsfabrikken mener det må inntas i bestemmel-
sen at barnet og familien må få god informasjon 
om hjelpetiltak som er iverksatt: 

«Oppsummerte erfaringer og råd fra barn og 
unge i hjelpetiltak, viser at mange har hatt hjel-
petiltak i familien uten at dette har vært til god 
hjelp for barnet. Mange har ikke visst at det har 
vært tiltak i familien og om de har visst, har 
målsettingen vært utydelig.»

KIB Norge er videre opptatt av hvilke faktiske til-
tak den enkelte kommune har tilgjengelig og 
mener barnets og familiens rett til tiltak blir illuso-
risk dersom barnet og familien møtes med at 
kommunen ikke har det rette tiltaket, herunder 
ikke har tilstrekkelig faglige eller økonomiske 
ressurser til å iverksette riktig tiltak til rett tid. 
Også NOBO og Organisasjonen for barnevernsfore-
ldrene er opptatt av, og understreker, at alle kom-
muner må ha et tiltaksapparat som gjør dem i 
stand til å gi tidlig og tilpasset hjelp. Horten kom-
mune er også opptatt av dette og uttaler:

«(…) Samtidig er det utfordrende for mange 
kommuner å ha et tiltaksapparat som er i stand 

til å møte alle de ulike behovene det enkelte 
barn har.»

Flere av høringsinstansene uttrykker ønske om 
standardisering av hvilke tiltak kommunen skal 
ha tilgjengelig. Flere viser til Bufdirs arbeid med 
Nasjonal plan for hjelpetiltak og ser frem til at 
denne snart skal komme. Organisasjonen for bar-
nevernsforeldrene skriver: «En nasjonal plan for 
hjelpetiltak er svært etterlengtet og helt nødvendig. 
Vi er veldig spent på Bufdirs arbeid med dette.» 
Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal skriver: 

«Nasjonal plan for hjelpetiltak hilses velkom-
men, men det haster med å få ting opp på bor-
det for at kommunene skal få jobbet med dette 
og være klare til reformen/ny lov kommer.»

9.1.3.3 Råd og veiledning som hjelpetiltak

Om lag 10 høringsinstanser har uttalt seg spesifikt 
om forslaget om at råd og veiledning skal gis som 
hjelpetiltak eller inngå som del av hjelpetiltak, og 
at henvisningen til råd og veiledning tas ut. 
Høringsinstansene som har uttalt seg er Barneom-
budet, Bufdir, Bufetat region øst, Statens Helsetil-
syn, fylkesnemndene, Asker kommune, Stavanger 
kommune, Organisasjonen for barnevernsforel-
drene, Unio og KS. Samtlige av høringsinstansene 
som har uttalt seg er positive til forslaget, mens én 
høringsinstans har innspill til hvordan råd og vei-
ledning bør gis. Fylkesnemndene uttaler at forsla-
get vil ha flere positive virkninger: 

«Departementets forslag til klargjøring av 
begrepet vil både fremme krav til kvalitet og 
tydeliggjøre når råd og veiledning ikke lenger 
er alminnelig veiledningsplikt, men et hjelpetil-
tak.» 

Bufetat region øst er enig med departementet i at 
det bør fattes vedtak om råd og veiledning som 
hjelpetiltak i de sakene det er konkludert med et 
fortsatt behov for dette etter endt undersøkelses-
sak, og ikke åpnes opp for at det kan tilbys noe 
«mindre» enn et hjelpetiltak. Bufetat region øst 
uttaler:

«Vi mener dette vil være med på å styrke barn 
og familiers rettssikkerhet, og at de kravene 
som følger av at det er iverksatt hjelpetiltak 
etter barnevernsloven blir ivaretatt, for eksem-
pel knyttet til kvaliteten på hjelpetiltakene.»
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Statens helsetilsyn støtter forslaget om at råd og 
veiledning tas ut av bestemmelsen om hjelpetiltak 
og uttaler:

«I vår gjennomgang av 106 barnevernssaker 
fant vi at det i mange saker var vanskelig å se 
hva som faktisk var gjort når tiltaket bestod av 
råd og veiledning, og i mange saker synes tilta-
ket utført mer som en del av barnevernstje-
nestens generelle veiledningsplikt etter 
forvaltningsloven.»

Organisasjonen for barnevernsforeldrene uttaler 
seg ikke om de foreslåtte endringene spesielt, 
men gir uttrykk for generelle bekymringer knyt-
tet til råd og veiledning som hjelpetiltak:

«Vi tenker at minimumskravet for å kunne 
drive med råd og veiledning er at man må ha 
bakgrunn som familieterapeut eller miljøte-
rapaut, og at man samarbeider tett med forel-
drene både i hva man skal jobbe med og hvor-
dan, med klare delmål og endelige mål, som 
underveis skal evalueres av alle involverte. At 
en kontaktperson med 3 årig barnevernutdan-
ning tilbyr veiledning er ikke akseptabelt. Råd 
og veiledning kan heller ikke være sporadiske 
møter med barnevernet et par ganger i året der 
men snakker om løst og fast uten mål eller 
mening.»

9.1.3.4 Forskriftshjemmel om krav til kvalitet i 
hjelpetiltak

Om lag 15 høringsinstanser har kommentert for-
slaget om å innføre forskriftshjemmel om krav til 
kvalitet i hjelpetiltak. Et klart flertall støtter depar-
tementets forslag. Dette gjelder blant annet Bar-
neombudet, Bufetat region øst, Statens helsetilsyn, 
fylkesnemndene, Statsforvalteren i Oslo og Viken, 
Asker kommune, Bergen kommune, Drammen 
kommune, Horten kommune, Marker kommune, 
Trondheim kommune, Redd Barna, Fokus på Bar-
nevernet, FO og NOBO. 

Drammen kommune uttaler: 

«Kommunen støtter en forskriftshjemmel om 
krav til kvalitet i hjelpetiltak. Dette vil kunne 
bidra til at det benyttes og utvikles mer treff-
sikre tiltak og at oppfølgingen av familiene 
skjer mer systematisk og kunnskapsbasert.»

Statens helsetilsyn støtter forslaget og viser til at 
tydelige rammer og kvalitetskrav er spesielt viktig 
i lys av en fremtidig kommunereform. Samtidig 

gir Statens helsetilsyn uttrykk for at en mer detal-
jert regulering bør skje i form av veiledere og 
rundskriv, eventuelt nasjonal plan for hjelpetiltak, 
for ikke å bli utdatert etter kort tid på grunn av 
den stadige faglige utviklingen. Det samme syns-
punktet gir FO uttrykk for.

9.1.4 Departementets vurderinger og 
forslag

9.1.4.1 Vilkår for frivillige hjelpetiltak 

De fleste barn, unge og familier som mottar hjelp 
fra barnevernet, mottar en eller flere former for 
frivillige hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal bidra til at 
barn og familier får den støtten de trenger før 
utfordringer i hverdagen vokser til alvorlige pro-
blemer. Hjelpetiltak kan dermed også forebygge 
behov for mer inngripende tiltak. Et godt samar-
beid med barn og foreldre er viktig for at forel-
drene skal ønske å samtykke til frivillige tiltak. 
For enkelte kan det være utfordrende å ta imot 
hjelp fra barnevernstjenesten. Det er særlig viktig 
at barnevernstjenesten så langt som mulig legger 
til rette for samarbeid og møter barna og forel-
drene med respekt, jf. lovforslaget § 1-9. 

Departementet opprettholder forslaget om å 
videreføre dagens vilkår for å tilby hjelpetiltak. 
Dagens vilkår gir barnevernstjenesten plikt til å 
iverksette hjelpetiltak når «barnet på grunn av for-
holdene i hjemmet eller av andre grunner har 
særlig behov for det». Dagens skjønnsmessige vil-
kår gir barnevernstjenesten et stort handlingsrom 
til å iverksette hjelpetiltak i familier med behov for 
hjelp. Det stilles ikke krav om at familien har så 
omfattende utfordringer at vilkårene for omsorgs-
overtakelse er til stede. Tvert i mot er det et mål å 
hjelpe barnet og familien før utfordringene er blitt 
så store at det er nødvendig med mer inngripende 
tiltak. For at barnevernstjenesten skal ha plikt til å 
iverksette hjelpetiltak, stilles det likevel krav om 
at hjelpebehovet må ha et visst omfang. Kravet om 
«særlig behov» innebærer at hjelpebehovet må 
være større enn det som er vanlig for de fleste 
andre barn.9 Mange foreldre vil kunne ha behov 
for hjelp og støtte uten at vilkårene for hjelpetiltak 
etter barnevernsloven er oppfylt. Lavterskeltiltak 
som kan støtte opp om familier som opplever 
utfordringer i hverdagen, hører med i kommu-
nens helhetlige forebyggende ansvar, jf. lovforsla-
get § 15-1. Slike tilbud kan gis uten at det fattes 
vedtak om barnevernstiltak. Hvis barnet har et 

9 Jf. Barne- og familiedepartementets rundskriv Q-982 Ret-
ningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4-4, side 12.
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«særlig behov» for hjelp, har imidlertid barnet og 
familien rett til barnevernstiltak og det skal fattes 
vedtak om dette. 

Et godt forebyggende tilbud i kommunen kan 
bidra til at familien får hjelp før det oppstår et sær-
lig behov for tiltak etter barnevernsloven. Den 
enkelte kommune står fritt til å organisere det 
forebyggende arbeidet med utgangspunkt i lokale 
hensyn og forutsetninger. Det vises til nærmere 
omtale i kapittel 21.1.

Departementet foreslår å videreføre dagens 
krav om at hjelpetiltak bare kan iverksettes når 
årsaken til barnets og familiens behov for hjelp 
følger av barnets omsorgssituasjon eller atferd. 
Dagens ordlyd «forholdene i hjemmet eller av 
andre grunner» kan språklig sett tilsi en litt mer 
åpen årsakstilnærming, men sett i sammenheng 
med lovens formålsbestemmelse, legger depar-
tementet til grunn at ordlyden i dagens bestem-
melse må tolkes slik at vilkårene gjelder barnets 
omsorgssituasjon eller atferd. Departementet 
foreslo ingen endringer i denne ordlyden i 
høringsnotatet, men har merket seg at det i 
høringsrunden har kommet innspill om at lovfor-
slagets ordlyd ikke i tilstrekkelig grad tydelig-
gjør barnevernstjenestens ansvar opp mot andre 
etaters ansvar. I kapittel 21 foreslår departemen-
tet å tydeliggjøre barnevernets ansvarsområde, 
jf. lovforslaget § 15-3 annet ledd der det heter at 
barnevernstjenesten har ansvar for å gi hjelp, 
omsorg og beskyttelse når det er nødvendig på 
grunn av barnets omsorgssituasjon eller atferd. 
Lovforslaget er ment å presisere premisser som 
følger av etablert tolkning av gjeldende lov, og 
rammer inn barnevernstjenestens ansvar for å 
iverksette hjelpetiltak. Det er utfordringer som 
følger av omsorgssvikt eller barnets atferdsut-
trykk som barnevernstjenesten, også etter 
dagens regler, skal ivareta. Departementet 
mener etter en fornyet vurdering at ordlyden i 
vilkårene for hjelpetiltak bør endres for å få tyde-
ligere frem barnevernstjenestens ansvarsom-
råde. Departementet foreslår på denne bakgrunn 
at ordlyden endres til at barnevernstjenesten 
skal tilby og sette i verk hjelpetiltak «når barnet 
har særlig behov for hjelpetiltak på grunn av sin 
omsorgssituasjon eller atferd.» Forslaget inne-
bærer ingen realitetsendring.

Departementet understreker for øvrig at et 
godt samarbeid med andre instanser kan være 
avgjørende for at barnet og familien får riktig 
hjelp. Mange familier som kommer i kontakt med 
barnevernet vil kunne ha sammensatte utfordrin-
ger og behov for hjelp fra flere instanser. Et 
eksempel er levekårsutfordringer som virker inn 

på barns omsorgssituasjon. Departementet har 
merket seg at en del høringsinstanser er uenige i 
forslaget om ikke å videreføre henvisningen til 
levekår slik dette fremgår av dagens § 4-4 første 
ledd første punktum. Departementet understre-
ker at det er viktig at barnevernstjenesten har 
kunnskap om hva levekårsutfordringer betyr for 
et barns omsorgssituasjon. Dette vil være et viktig 
element i undersøkelsen. Når barneverns-
tjenesten er i kontakt med familier som har behov 
for bistand fra barnevernet, og samtidig har leve-
kårsutfordringer, bør barnevernstjenesten bistå 
familien med å opprette kontakt med NAV. Selv 
om barnevernstjenesten ikke skal løse levekårsut-
fordringer som lavinntekt eller fattigdom i en 
familie, kan et godt samarbeid med NAV være vik-
tig i enkeltsaker. Barnevernstjenesten vil også i 
enkelte tilfeller og i samsvar med gjeldende rett, 
kunne iverksette hjelpetiltak som økonomisk 
hjelp for barnet. Det er imidlertid ikke barne-
vernstjenestens oppgave å iverksette tiltak for å 
bøte på levekårsutfordringer i seg selv. Dette er 
det andre tjenester som har ansvar for.

Departementet viser for øvrig til kapittel 21.3 
om barnevernstjenestens samarbeidsplikt.

Departementet foreslår etter dette å lovfeste at 
barnevernstjenesten skal tilby og sette i verk hjel-
petiltak for barnet og foreldrene når barnet på 
grunn av sin omsorgssituasjon eller atferd har et 
særlig behov for hjelp. Det vises til lovforslaget 
§ 3-1 første ledd første punktum. 

9.1.4.2 Hvilke hjelpetiltak som skal iverksettes

Hvilken type hjelpetiltak som skal settes i verk, og 
omfanget av hjelpetiltak, vil ha sammenheng med 
barnets og familiens behov i den enkelte saken. 
Barnevernet kan for eksempel sette inn ulike hjel-
petiltak for å øke foreldrekompetansen, for å kom-
pensere for mangler i omsorgen, eller for å avlaste 
foreldrene. Noen hjelpetiltak kan være direkte 
knyttet til barnet, mens andre vil rette seg mot for-
eldrene. Ofte vil det være nødvendig med en kom-
binasjon av tiltak for å hjelpe barnet og familien på 
best mulig måte. Hjelpetiltak kan settes inn for 
kortere og lengre perioder, alt etter hva som er 
hensiktsmessig for den enkelte familie. I visse 
situasjoner kan hjelpetiltak strekke seg over 
mange år. Hvilke hjelpetiltak som iverksettes vil 
avhenge av kommunens skjønn.

Dokumentasjon viser at mange kommuner har 
for svak systematikk i arbeidet med valg av tiltak 
og evaluering av tiltak.10 Valg av tiltak synes å 
være mer bestemt av hvilke tiltak som er tilgjen-
gelig enn hva barnet og familien har behov for. Av 
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Helsetilsynets gjennomgang av barnevernssa-
ker11 fremgår at det blir iverksatt hjelpetiltak som 
ikke er i samsvar med bekymringstemaene i 
saken. Hjelpetiltakene er ikke i tilstrekkelig grad 
tilpasset barnets og familiens behov, og tiltakene 
synes ofte verken omfattende eller intensive nok. 
Helsetilsynet fant også at barna ikke involveres i 
tilstrekkelig grad i planlegging, gjennomføring og 
evaluering av hjelpetiltakene. 

Departementet fastholder forslaget om å ta inn 
i loven at hjelpetiltak skal være «egnet» til å møte 
barnets behov. Dette er et helt grunnleggende 
krav til hjelpetiltak, og forslaget har fått bred 
støtte i høringen. Å ta inn i loven at barnevernstje-
nesten må velge et «egnet tiltak» understreker at 
tiltaket må kunne møte barnets behov og imøte-
komme bekymringstemaet i den enkelte sak, 
enten dette gjelder forhold ved barnets omsorgs-
situasjon eller barnets atferd. Vurderingene som 
foretas i undersøkelsesfasen gir grunnlag for 
denne vurderingen. Det vil være stor variasjon i 
omfanget av barns og familiers hjelpebehov. I de 
mer alvorlige sakene må det ved vurderingen av 
hvilke tiltak som anses egnet, legges vekt på at 
riktige hjelpetiltak kan bidra til å forebygge mer 
inngripende tiltak, som for eksempel omsorgs-
overtakelse. Departementet nevner i denne for-
bindelse at det er en forutsetning for å treffe ved-
tak om omsorgsovertakelse at hjelpetiltak har 
vært vurdert eller forsøkt, se lovutkastet § 5-1. 
Departementet foreslår at bestemmelsen formule-
res som et krav om at «hjelpetiltak skal være 
egnet til å møte barnets og foreldrenes behov». 
Dette innebærer at formuleringen «særlige 
behov» ikke videreføres i bestemmelsens annet 
punktum. 

Departementet fastholder at begrepet «egnet» 
ikke innebærer en avgrensning kun til kunnskaps-
baserte tiltak. Med kunnskapsbasert forstår 
departementet tiltak som bygger på kunnskap om 
hva som virker ut fra forskning og praksiserfa-
ring. Å stille krav om kunnskapsbaserte tiltak, 
ville innebære en begrensning i hvilken type hjel-
petiltak kommunen kan iverksette sammenlignet 
med i dag. Departementet mener det er behov for 
fleksibilitet ved valg av hjelpetiltak, og forslaget 
bør ikke begrense kommunenes bruk av 
bestemte typer tiltak, som for eksempel kompen-
serende hjelpetiltak som avlastningstiltak. Barne-
vernstjenesten bør imidlertid velge kunnskapsba-

serte tiltak der dette er mulig og hensiktsmessig 
for å ivareta barnets og foreldrenes behov. 

Departementet har videre vurdert om det bør 
stilles ytterligere krav til hjelpetiltak i lovteksten. 
Dagens regel om at hjelpetiltak skal ha som mål å 
bidra til positiv endring hos barnet eller i familien, 
erstattet en tidligere liste med eksempler på alter-
native hjelpetiltak. Denne listen ble tatt ut for at 
det i større grad skulle legges vekt på hva som var 
ønsket virkning av tiltaket.12 Betydningen av å 
styrke foreldreferdigheter og å bedre samspillet 
mellom barn og foreldre ble også understreket. 
Dagens bestemmelse har blitt kritisert for å skape 
usikkerhet om plikten til å iverksette kompense-
rende tiltak. Dette ble søkt imøtekommet ved 
høringsnotatets forslag om å ta inn formuleringen 
«bidra til å forebygge videre problemutvikling hos 
barnet eller i familien». Dette forslaget ble imid-
lertid kritisert i høringen både fordi målet om å 
oppnå positiv endring ikke kommer godt nok frem 
og fordi formuleringen kan tolkes slik at det er 
barnet i seg selv som er problemet. 

Etter departementets oppfatning bør loven 
fortsatt fremheve betydningen av virkningen av 
tiltaket og målet om å forebygge videre problem-
utvikling. Dagens formulering om at målet skal 
være å bidra til positiv endring, ivaretar dette hen-
synet, og departementet foreslår etter en samlet 
vurdering å videreføre kjernen i denne. Departe-
mentet understreker at alle typer hjelpetiltak kan 
være relevante for å nå dette målet, både foreldre-
støttende tiltak for å styrke foreldres omsorgs-
evne (omsorgsendrende tiltak), tiltak som avlas-
ter familier som opplever store belastninger i 
hverdagen (kompenserende tiltak), og kontrolltil-
tak som tilsyn. Hvilke tiltak som anses egnet til å 
nå dette målet i det enkelte tilfellet, vil bero på 
omstendighetene i den enkelte saken. 

Departementet understreker at valg av hjelpe-
tiltak må ses i sammenheng med forslag om å lov-
feste barnevernstjenestens plikt til tidlig innsats, 
jf. lovforslaget § 1-10. Ved iverksettelse av hjelpe-
tiltak innebærer tidlig innsats å forebygge at 
påviste problemer eskalerer, for eksempel ved å 
bedre barnets omsorgssituasjon og forhindre at 
utfordringer i familien ender i mer inngripende til-
tak som omsorgsovertakelse eller akutte flyttin-
ger. Departementet viser videre til at barne-
vernets tiltak skal være til barnets beste, jf. lovfor-
slaget § 1-3, at barnets rett til medvirkning skal 
ivaretas, jf. lovforslaget § 1-4, og at tiltaket må 
være forsvarlig, jf. lovforslaget § 1-7. Dette er 10 Christiansen, Ø. m.fl. (2015). Forskningskunnskap om bar-

nevernets hjelpetiltak. Uni Research Helse, RKBU Vest.
11 «Det å reise vasker øynene – Gjennomgang av 106 barne-

vernsaker», Statens helsetilsyn (2019). 12 Prop. 106 L (2012–2013) Kapittel 20.
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grunnleggende krav som gjelder ved iverksettelse 
av alle typer barnevernstiltak. 

Vedtak om hjelpetiltak skal begrunnes i sam-
svar med bestemmelsen i lovforslaget § 12-5 der 
det heter at det skal fremgå av vedtaket hvordan 
hensynet til barnets beste og hensyn til familie-
bånd er vurdert samt hvordan barnets rett til med-
virkning er vektlagt. Også hvilke faktiske opplys-
ninger og barnevernsfaglige vurderinger som 
vedtaket bygger på skal fremgå av vedtaket. Målet 
er å bevisstgjøre saksbehandlere på de vurderin-
gene som foretas, slik at tiltakene som iverksettes 
gir barnet riktig hjelp. 

Departementet understreker at bestemmelsen 
må ses i sammenheng med barnevernstjenestens 
plikt til å følge opp hjelpetiltak, jf. lovforslagets § 8-
1 omtalt i kapittel 14. Det vises i den forbindelse til 
at Helsetilsynet i sin rapport etterlyser mer syste-
matiske evalueringer av om hjelpetiltak virker 
etter hensikten. I forslag til § 8-1 stilles det krav 
om at barnevernstjenesten systematisk og 
regelmessig skal vurdere om hjelpen fungerer 
etter hensikten eller om det er behov for nye til-
tak. Kravet om at hjelpetiltaket skal være «egnet» 
innebærer at barnevernstjenesten også underveis 
må vurdere om tiltaket er riktig innrettet, og at det 
gjøres nødvendige tilpasninger for å sørge for at 
tiltaket fortsatt er «egnet» for barnet og familien. 
Dette inngår i barnevernstjenestens oppfølgings-
ansvar. Det vises til nærmere omtale i kapittel 
14.4.3.

Departementet foreslår etter dette å lovfeste at 
hjelpetiltak skal være egnet til å møte barnets og 
familiens behov og til å bidra til positiv endring 
hos barnet eller i familien. Det vises til lovforsla-
get § 3-1 første ledd annet punktum.

9.1.4.3 Råd og veiledning som hjelpetiltak

Mange familier som har kontakt med barne-
vernstjenesten har behov for råd og veiledning. 
Dette er også blant de mest brukte hjelpetiltakene 
i dag. Departementet fastholder forslaget om at 
råd og veiledning som barnevernstjenesten gir til 
utsatte barn og familier etter en avsluttet undersø-
kelse, skal gis som et hjelpetiltak eller eventuelt 
inngå som del av et hjelpetiltak. Formålet er å 
styrke rettssikkerheten og kvaliteten på råd og 
veiledning som iverksettes etter en avsluttet 
undersøkelse. Det er bred støtte for forslaget 
blant høringsinstansene som har uttalt seg om 
dette.

Med dagens barnevernlov kan barnevernstje-
nesten gi tre ulike former for råd og veiledning: 
alminnelig veiledningsplikt etter forvaltnings-

loven, råd og veiledning som ikke er et hjelpetiltak 
etter § 4-4 første ledd, og råd og veiledning som 
hjelpetiltak etter § 4-4 annet ledd. 

Departementet vurderer det som uheldig at 
det oppstilles tre ulike former for råd og veiled-
ning, da dette kan skape uklarhet knyttet til når 
mer generelle råd og veiledning i undersøkelses-
fasen går over til å bli et hjelpetiltak. Dersom det 
konkluderes med at det er behov for å fortsette 
med råd og veiledning etter en undersøkelse, bør 
det etter departementets vurdering fattes vedtak 
om å gi råd og veiledning som hjelpetiltak. Det 
bør ikke åpnes for at det kan tilbys noe «mindre» 
enn et hjelpetiltak når det er konkludert med at 
barnet har behov for hjelpetiltak. Departementet 
understreker at råd og veiledning som iverksettes 
som hjelpetiltak skal tilpasses barnets og famili-
ens behov. 

Barnevernstjenesten vil fortsatt ha en alminne-
lig veiledningsplikt etter forvaltningsloven, både 
overfor familier som allerede har en barneverns-
sak, og personer som henvender seg på mer gene-
relt grunnlag.

Departementet foreslår etter dette at råd og 
veiledning skal gis som et hjelpetiltak, eventuelt 
inngå som del av et hjelpetiltak, og at henvisning 
til «råd og veiledning» slik den fremgår av dagens 
§ 4-4 første ledd første punktum utgår. Forslaget 
er i samsvar med forslaget i høringsnotatet.

9.1.4.4 Forskriftshjemmel om krav til kvalitet i 
hjelpetiltak

God kvalitet i hjelpetiltaksarbeidet er svært viktig 
for at barn skal få tidlig og tilpasset hjelp. Av hen-
syn til rettssikkerheten for den gruppen barn og 
unge som mottar hjelpetiltak etter barneverns-
loven, mener departementet det er behov for å 
foreta en nærmere regulering av kravene til kvali-
tet i hjelpetiltak. En forskrift vil bidra til å opera-
sjonalisere kravene til kvalitet i samsvar med hen-
synet til barnets beste og det generelle forsvarlig-
hetskravet i barnevernet. Departementet fasthol-
der derfor forslaget om å innta en hjemmel i loven 
til å kunne stille nærmere krav til kvalitet for hjel-
petiltak i forskrift. Det er bred støtte for departe-
mentets lovforslag blant høringsinstansene som 
har uttalt seg. Flere av høringsinstansene tar opp 
utfordringer knyttet til hvilke tiltak den enkelte 
kommune faktisk har tilgjengelig og uttrykker 
ønske om standardisering. 

Departementet viser til at Bufdir har igangsatt 
et nasjonalt utviklingsarbeid for å gi bedre og mer 
treffsikre tiltak for barn og familier i barnevernet, 
i form av en grunnmodell for hjelpetiltak. Dette 
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inngår i Bufdirs arbeid med Nasjonal plan for hjel-
petiltak. Grunnmodellen skal bidra til at kommu-
nene styrker arbeidet med hjelpetiltak gjennom 
faglige anbefalinger for faglig forsvarlig hjelpetil-
taksarbeid. Barnevernsarbeiderne får verktøy for 
å strukturere forløpet og medvirkningen i tilta-
kene. Det gis anbefalinger om hvordan de best 
kan bruke veiledende tiltak, støttende tiltak og til-
tak rettet mot nettverksbygging og samarbeid 
med andre instanser. Evaluering og justering av 
tiltak er også sentrale temaer. Utarbeidelsen av en 
forskrift må ses i sammenheng med dette arbeidet 
samt med Kompetansestrategien for det kommu-
nale barnevernet (2018–2024) som inneholder en 
rekke tiltak for å styrke barnevernets kompe-
tanse, blant annet på undersøkelsesarbeid og valg 
av tiltak.

Departementet foreslår etter dette å innta en 
hjemmel i loven til å kunne stille nærmere krav til 
kvalitet i hjelpetiltak i forskrift. Lovbestemmelsen 
vil også hjemle forskriftsbestemmelser om krav til 
kvalitet i botiltak som brukes som hjelpetiltak 
etter barnevernsloven, jf. kapittel 9.5 om kommu-
nale botiltak. Det vises til lovutkastet § 3-1 annet 
ledd.

9.2 Styrket rett til ettervern 

9.2.1 Gjeldende rett

Barnevernloven § 1-3 gir adgang til å opprettholde 
igangsatte tiltak, eller erstatte disse med nye tiltak 
når ungdommen fyller 18 år, såkalt ettervern. Til-
tak etter loven kan også gis selv om ungdommen i 
en kortere periode før fylte 18 år ikke har mottatt 
tiltak fra barnevernet. Begrunnelsen for å gi 
barnevernstiltak til ungdom over 18 år, er å bidra 
til at ungdom med barnevernserfaring skal få nød-
vendig hjelp og støtte i overgangsfasen til en selv-
stendig voksentilværelse. Fra 1. januar 2021 ble 
aldersgrensen for rett til ettervern hevet fra 23 til 
25 år.13 

Retten til nødvendige barnevernstiltak, jf. § 1-5 
gjelder også tiltak etter 18 år. Retten ble innført 1. 
juli 2018 og gjelder når vilkårene for tiltaket er 
oppfylt. I forarbeidene14 presiseres at bestemmel-
sen også innebærer rett til ettervernstiltak. Retten 
til tiltak innebærer ingen endring i kommunens 
skjønnsutøvelse og gir ikke barn rett til mer enn 
det kommunen var forpliktet til å gi etter tidligere 
gjeldende regelverk. 

Vilkårene for rett til ettervern er skjønnsmes-
sige. Etter ordlyden i dagens § 1-3 kan tiltak som 
er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes 
eller erstattes av andre tiltak, dersom ungdom-
men samtykker. At tiltaket kan opprettholdes eller 
erstattes, innebærer også at det er stort rom for 
skjønn. I utgangspunktet vil alle typer tiltak etter 
barnevernsloven kunne tilbys som ettervern, for 
eksempel fosterhjem, institusjonsplass, botiltak 
eller råd og veiledning. Ettervernstiltak er i alle til-
feller frivillige hjelpetiltak.

Opphør av tiltak ved fylte 18 år, og avslag på 
søknad om tiltak etter fylte 18 år, må begrunnes ut 
fra hensynet til barnets beste, jf. § 1-3. Bestemmel-
sen kom inn ved lovendring i 2009, og innførte en 
plikt til å begrunne hvorfor ungdom som har hatt 
hjelp av barnevernet ikke lenger skal motta hjelp 
etter fylte 18 år. Begrunnelsesplikten gir en sterk 
føring om at tiltaket skal videreføres dersom dette 
er til barnets beste, og ungdommen selv ønsker 
det. Begrunnelsesplikten skal sikre at barne-
vernstjenesten foretar en konkret, grundig og 
skjønnsmessig vurdering av om tiltakene skal 
videreføres eller erstattes av andre tiltak. 

Opphør av tiltak eller avslag på søknad om til-
tak etter 18 år, skal regnes som et enkeltvedtak og 
kan påklages til statsforvalteren.

Det er lovfestet i § 4-15 at barnevernstjenesten 
i god tid før ungdommen fyller 18 år skal kontakte 
barn som er under barnevernets omsorg for å vur-
dere om tiltaket skal opprettholdes eller erstattes 
av andre tiltak ved fylte 18 år. Videre er det lovfes-
tet at barnevernstjenesten skal utarbeide en plan 
for fremtidige tiltak i samarbeid med barnet, der-
som barnet samtykker. 

For barn med hjelpetiltak er det ikke et krav i 
loven om kontakt i forkant av myndighetsalder for 
å vurdere ettervern. Det følger likevel av rund-
skrivet om ettervern at det er viktig at barne-
vernstjenesten informerer om adgangen til etter-
vern og avklarer med ungdommen hva han eller 
hun selv ønsker og trenger.15 Av § 4-5 følger det at 
det skal lages en tiltaksplan for barn som mottar 
frivillige hjelpetiltak. Kravet om tiltaksplan gjelder 
også frivillige hjelpetiltak etter 18 år. 

Det er den kommunen som har iverksatt tiltak 
etter barnevernsloven før ungdommen fylte 18 år 
som er ansvarlig for eventuelt å opprettholde 
disse tiltakene eller erstatte dem med andre tiltak. 
Dersom en ungdom i aldersgruppen 18–23 år som 
har tiltak etter barnevernsloven flytter til en 

13 Prop. 84 L (2019–2020). 
14 Prop. 169 L (2016–2017). 

15 Rundskriv Q-13/2011, Tiltak etter barnevernloven for ung-
dom over 18 år, fastsatt av Barne-, likestillings- og inklude-
ringsdepartementet 22. juni 2011. 
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annen kommune, vil det i utgangspunktet være 
fraflyttingskommunen som er ansvarlig for å opp-
rettholde tiltakene. Dette gjelder uavhengig av om 
ungdommen har vært under barnevernets 
omsorg eller om vedkommende kun har hatt hjel-
petiltak etter barnevernloven § 4-4.

Det har siden 2015 vært en økning av unge 
med ettervernstiltak. I løpet av 2019 var det 
nesten 7600 i aldersgruppen 18–22 år som fikk til-
tak fra barnevernet.16

9.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

9.2.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Forskning og statistikk viser at mange unge med 
erfaring fra barnevern ikke får den hjelpen de 
trenger.17 Begrenset sosial og praktisk støtte, 
brudd i relasjoner i en sårbar overgang og mang-
lende muligheter til å vende tilbake til barneverns-
systemet, gjør at overgangen til voksenlivet opple-
ves som brå.18 En rekke studier viser at ungdom 
som har opplevd omsorgssvikt har høy risiko for å 
havne utenfor utdanning og arbeidsliv.19 Forsk-
ning viser samtidig at unge med barneverns-
erfaring som mottar ettervern, klarer seg bedre 
senere i livet enn unge med barnevernserfaring 
som ikke mottar dette.20 

Barnevernslovutvalget vurderte, men foreslo 
ikke endringer i reglene om ettervern. En rekke 
høringsinstanser var kritiske til dette.21 Flere 
mente at det burde innføres en tydeligere rett til 
ettervernstiltak, og at det burde tydeliggjøres i 
loven at ungdom som har takket nei til ettervern 
skal kunne ombestemme seg. Noen uttrykte 
behov for en egen bestemmelse om ettervern. 

Fosterhjemsutvalget foreslo i NOU 2018: 18 
Trygge rammer for fosterhjem å tydeliggjøre i loven 
at etterverntiltak for de som hadde tiltak ved fylte 
18 år, når som helst innen fylte 23 år kan oppret-

tes, gjenopprettes eller endres, basert på en hel-
hetsvurdering av den unges behov. 

9.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo en egen bestemmelse om 
ettervern, som tydeliggjør vilkårene for når ung-
dom har rett på og når barnevernstjenesten har 
plikt til å tilby ettervernstiltak. Departementet 
foreslo å videreføre utgangspunktet om at tiltak 
kan videreføres eller erstattes av andre tiltak etter 
fylte 18 år. Departementet foreslo også å ta inn i 
loven at tiltak kan iverksettes selv om ungdom-
men har vært uten tiltak en periode, for på denne 
måten å tydeliggjøre at det er mulig for ungdom-
men å ombestemme seg når det gjelder ettervern-
stiltak. 

Departementet foreslo videre å lovfeste at for 
å få rett til ettervernstiltak må ungdommen ha et 
«særlig behov for hjelp fra barnevernstjenesten til 
en god overgang til voksenlivet». Når det gjelder 
ettervern må behovet knytte seg til behovet for 
hjelp og støtte i en overgangsfase til en selvsten-
dig voksentilværelse, og behovet må være noe 
utover det ungdom i sin alminnelighet vil ha, jf. 
krav om «særlig». 

Departementet viste til at ungdommen må ha 
behov for hjelp «fra barnevernstjenesten». Det 
innebærer at behovet generelt må ha sammen-
heng med barnevernets ansvarsområde og man-
dat. Mer konkret må ungdommens hjelpebehov 
ha nær sammenheng med de utfordringer i ung-
dommens liv som utløste tiltak fra barnevernstje-
nesten før fylte 18 år. Det vil i praksis være utfor-
dringer rundt barnets omsorgssituasjon eller 
atferd. 

Departementet foreslo i høringsnotatet å lov-
feste at barnevernstjenesten skal ta kontakt med 
ungdommen i god tid før ungdommen fyller 18 år, 
for å vurdere om tiltak skal videreføres eller 
erstattes av andre tiltak. Etter gjeldende rett er 
dette bare et lovfestet krav for ungdom med 
omsorgstiltak. Departementet viste til at forutsig-
barhet omkring dette er viktig for ungdom uav-
hengig av hva slags barnevernstiltak ungdommen 
mottar. Krav til kontakt i forkant bør følge av loven 
også for de ungdommene som mottar hjelpetiltak, 
og ikke bare stå i rundskriv som i dag. 

Lovforslaget presiserer at avgjørelser om at til-
tak skal videreføres, erstattes eller opphøre, skal 
regnes som enkeltvedtak. Det gjelder både der-
som det skjer ved fylte 18 år eller på et senere tids-
punkt. Slike avgjørelser, og avslag på søknad om 
ettervern, er enkeltvedtak som skal begrunnes, 
og de kan påklages. 

16 ssb.no
17 Bakketeig, E & Backe-Hansen, E. (red), 2008, Forsknings-

kunnskap om ettervern. NOVA rapport 17/08.
18 Paulsen, V., 2016, Ungdom på vei ut av barnevernet: Brå 

overgang til voksenlivet, Norges Barnevern nr. 1/2016.
19 E. Backe-Hansen, C. Madsen, L.B. Kristofersen & B. Hvin-

den (red.)(2014). Barnevern i Norge 1990–2010. En longi-
tudinell studie. NOVA rapport 9/14.

20 Ibid, Stein. M & E. Munro (eds.) 2008 Young people's 
transition from care to adulthood: International research 
and practice. London: Jessica Kingsley Publishers.

21 Flere uttalte at aldersgrensen burde heves til 25 år. Dette 
omtales ikke nærmere her, da aldersgrensen er hevet til 25 
år med virkning fra 1. januar 2021. 
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Departementet foreslo også å utvide alders-
grensen for rett til ettervern til 25 år. Dette forsla-
get er allerede fulgt opp ved lovendring som 
trådte i kraft 1. januar 2021, og omtales ikke nær-
mere i det følgende. 

9.2.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 75 høringsinstanser uttaler seg konkret 
om én eller flere sider av forslaget om å styrke ret-
ten til ettervern. De aller fleste er enig i at det er 
viktig å styrke retten til ettervern.22

I underkant av 10 høringsinstanser uttaler på 
generelt grunnlag at de støtter å styrke retten til 
ettervern, slik som Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, kommunene Bergen, Hå, Marker, Narvik 
og Oslo. Ideelt barnevernsforum mener lovforsla-
get styrker retten til ettervern. Kristiansand kom-
mune uttaler at forslaget er en viktig tydeliggjø-
ring av gjeldende rett. I tillegg er det om lag 10 
høringsinstanser som uttrykker at de støtter 
departementets lovforslag, uten å vise konkret til 
ettervernsbestemmelsen. 

Enkelte høringsinstanser gir eksplisitt støtte 
til å ha en egen bestemmelse om ettervern, blant 
annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir), Fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker (fylkesnemndene), Statens helsetilsyn, Stats-
forvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Roga-
land, OsloMet og Fellesorganisasjonen (FO).

VID vitenskapelige høgskole, Norsk Barneverns-
samband og Organisasjonen for barnevernsforeldre
stiller spørsmål ved om det bør være et eget kapit-
tel om ettervern. Landsforeningen for barneverns-
barn (LFB) takker for at ettervern er en del av 
hjelpetiltakskapittelet. 

Det har kommet inn om lag 25 høringsut-
talelser om de foreslåtte vilkårene for ettervern. 
Om lag 5 høringsinstanser støtter departementets 
forslag, blant annet Barne-, ungdoms- og familiee-
taten (Bufetat) region øst, Statsforvalteren i Vest-
land, Statens helsetilsyn og fylkesnemndene. Stats-
forvalteren i Vestland tror den foreslåtte regelen vil 
være enklere å praktisere for barnevernstje-
nestene enn nåværende § 1-3. Statens helsetilsyn
uttaler at lovforslaget gir tydeligere uttrykk for 
hvilke rettskrav som gjelder ved vurdering av 
ettervern. Fylkesnemndene viser til at ungdom har 
rett til tiltak når vilkårene er oppfylt, og at dette 
tydeliggjøres ved presiseringen «skal». 

Om lag 10 høringsinstanser er uenige eller 
skeptiske til departementets forslag til konkrete 

vilkår for rett til ettervern, blant annet Barneom-
budet, Statsforvalteren i Rogaland, OsloMet, Uni-
versitetet i Agder, UHR-HS, FO, Forandringsfabrik-
ken, Norsk Barnevernssamband, Redd Barna og 
UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og 
høyskoleutedannede. Det er spesielt formuleringen 
«særlig behov» som flere høringsinstanser er kri-
tiske til. Flere av disse, blant annet OsloMet, Uni-
versitetet i Agder, LFB, FO, Norsk barnevernssam-
band og Unio – Hovedorganisasjonen og universi-
tets- og høyskoleutdannede, mener at dette vilkåret 
kan bidra til problemfokusering, og at ettervern 
kan få preg av å være en form for behandling og 
ikke generell støtte. Unio forklarer det slik: 

«Formuleringen «særlige behov» kan bli tolket 
strengt i ulike barnevernstjenester, og i verste 
fall være grunnlag for ikke å gi ettervern, gitt 
den pressede situasjonen mange barneverntje-
nester er i. Formuleringen «behov utover det 
ungdom i alminnelighet vil ha», leder tankene 
mot ettervern mer som «behandlingsbehov» 
enn som «generell støtte». Dette svekker den 
anerkjennelsen departementet ellers signalise-
rer om at ungdom med barneverntilknytning 
minst bør få den samme støtten som andre 
unge.» 

Unio viser også til at lovteksten kan ha en sterkere 
signaleffekt enn departementets intensjoner og 
føringer i forarbeidene. 

Barneombudet uttaler at det er:

«(…) unødvendig å innføre et krav om «særlig 
behov». Dette er etter vårt syn et for strengt vil-
kår, som kan virke forvirrende. Det er allerede 
etablert et «særlig behov» før barnet fylte 18 år, 
og det bør være unødvendig å kreve en repeti-
sjon av denne vurderingen ved ettervern. Det 
bør være tilstrekkelig at ungdommen fortsatt 
har et «behov».»

Universitetet i Agder og Universitets- og høgskole-
rådet (UHR-HS), fremhever også at vilkåret kan 
bety at ungdommene må argumentere for hvorfor 
de skal få ettervern, og at det tilsier at retten til 
ettervern ikke er en reell rettighet. Statsforvalte-
ren i Rogaland og Redd Barna, fremhever at vilkå-
ret om «særlig behov» i praksis kan føre til at 
færre ungdommer får ettervern. Også Forand-
ringsfabrikken mener ordet «særlig» må strykes.

VID vitenskapelige høgskole viser til at departe-
mentets presisering av at ettervernstiltak skal ha 
nær sammenheng med utfordringene som utløste 
tiltak fra barnevernet før fylte 18 år, kan føre til lite 

22 Mange uttalte seg om aldersgrensen. Dette forslaget er 
allerede fulgt opp jf. Prop. 84 L (2019–2020).
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hensiktsmessige diskusjoner om årsakssammen-
henger. 

Statsforvalteren i Rogaland etterlyser at bar-
nets beste-vurderingen tas inn i lovbestemmelsen, 
slik det står i dag. 

Porsgrunn kommune mener at barnevernets 
foreldrelignende ansvar og målsettingen med 
ettervernet bør presiseres tydeligere i loven. 

Fosterhjemsforeningen uttaler at overgangen til 
18 år markerer et skille som barn som bor i forel-
drehjemmet ikke utsettes for. De ønsker at ung-
dom i fosterhjem skal ha rettighetsfestet krav på å 
beholde fosterhjemmet i ettervernsfasen, slik 
andre ungdommer har rett til å bo i eget foreldre-
hjem. 

Om lag 10 høringsinstanser uttaler seg om for-
slaget om å lovfeste at tiltak kan iverksettes selv 
om ungdommen har vært uten tiltak en periode, 
og alle støtter forslaget. Det er Bufetat region øst, 
Bufetat region sør, fylkesnemndene, Marker kom-
mune, Universitetet i Agder, UHR-HS, VID viten-
skapelige høgskole, Barn av rusmisbrukere, FO og
Fosterhjemsforeningen. Bufetat region sør uttaler at 
det er: 

«(…) viktig at ungdom kan ombestemme seg 
og få mulighet til ettervern selv om de har tak-
ket nei som 18 åring. Regionen erfarer at fos-
terforeldre i mange tilfeller ikke får støtte til å 
ta ungdommen inn i familien igjen etter at det 
har vist seg at hybel ikke har fungert.»

I underkant av 10 høringsinstanser uttaler seg 
konkret om forslaget om å lovfeste at barne-
vernstjenesten i god tid før ungdommen fyller 18 
år skal ta kontakt for å vurdere om tiltak skal vide-
reføres eller erstattes av andre tiltak. Bufetat 
region sør, Statens helsetilsyn, Fosterhjemsforenin-
gen, Kirkens bymisjon og NHO Handel og service 
støtter forslaget. 

Barneombudet og Landsforeningen for barne-
vernsbarn uttaler at ettervern må være et tema 
mellom saksbehandler og ungdom allerede fra 
ungdommen er fylt 16 år, og at dette bør fremgå 
av loven. Fosterhjemsforeningen mener det bør leg-
ges en plan senest to år før barnet fyller 18 år. 

Forandringsfabrikken uttaler at det er viktig at 
unge kan få fortsette med ettervern selv om de 
ønsker å bo i en annen kommune. I dag er dette 
ulikt praktisert rundt i landet. For noen er alterna-
tivene i praksis å miste hjelp fra barnevernet eller 
bli boende et sted de ikke ønsker. Dette oppleves 

veldig urettferdig og vondt. De mener også det 
må følge av loven at ungdommen må få informa-
sjon om klagerett, og at dersom barnevernstje-
nesten ikke vil gi tiltak til ungdom over 18 år, må 
det begrunnes hvorfor det er til barnets beste at 
det ikke får tiltak. 

Om lag 10 høringsinstanser understreker 
betydningen av samarbeid med andre instanser, 
eller hvilket særlig ansvar barnevernet har sam-
menlignet med andre instanser. Dette gjelder 
blant annet Statsforvalteren i Innlandet, Statsfor-
valteren i Vestland, Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, VID vitenskapelige høgskole, Bærum kom-
mune, Marker kommune, FO og Norsk barnevern-
lederorganisasjon (NOBO). 

Noen av disse instansene, blant annet VID 
vitenskapelige høgskole og FO er særlig opptatt av 
at det må foretas en konkret vurdering av om hva 
som er til den enkelte ungdoms beste med tanke 
på hvilken instans hjelpen kommer fra. Blant 
annet henvises det til at det for mange ungdom-
mer i barnevernet ikke nødvendigvis er til det 
beste å få hjelp fra NAV. Andre instanser, blant 
annet Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren 
i Oslo og Viken, Marker kommune og NOBO 
understreker at det ikke bør være barnevernet 
alene som skal ha ansvar for ettervernet. Marker 
kommune skriver:

«Nav, helsevesen, skoleverk, kommunale hjel-
petjenester mv har alle ordninger som skal 
bidra til hjelp for personer som av en eller 
annen årsak har behov for ekstra hjelp, 
behandling og/eller tilpasning for å mestre 
hverdag og arbeidsliv. Dette innebærer at 
mange instanser bærer ansvar for disse unge 
voksne. Marker kommune er opptatt av at 
eventuelle ettervernstiltak fra barneverntje-
nestens side må samordnes med andre hjel-
peinstanser og det er videre også nødvendig 
med en grenseoppgang mellom de ulike instan-
senes ansvar også i forhold til hvor langt barne-
vernstjenestens ansvar strekker seg. Dette for 
å sikre at denne gruppen mottar koordinert 
hjelp og for å forhindre at denne gruppen blir 
«kasteballer i systemet».»

Bærum kommune er på sin side opptatt av at etter-
vern i praksis ytes fra ulike instanser i kommu-
nen, og at det må være opp til den enkelte kom-
mune å organisere og prioritere ressurser til opp-
følging av ettervern.
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9.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag

9.2.4.1 Behovet for å styrke retten til ettervern

Departementet er opptatt av å styrke retten til 
ettervern. Ettervern skal bidra til at unge voksne 
med barnevernserfaring får nødvendig hjelp og 
støtte i overgangsfasen til en selvstendig voksen-
tilværelse. Mange ungdommer med barnevern-
serfaring har store utfordringer i overgangen til 
voksenlivet og mangler andre voksenpersoner 
som kan gi nødvendig hjelp og støtte. Dette kan 
gjøre overgangen til voksenlivet særlig utfor-
drende for dem. Forskning viser at ungdom som 
har opplevd omsorgssvikt har høy risiko for å 
havne utenfor utdanning og arbeidsliv.23

Forskning viser også at unge med barnevernser-
faring som mottar videre oppfølging fra barnever-
net etter fylte 18 år klarer seg bedre senere i livet 
enn unge med barnevernserfaring som ikke mot-
tar dette.24 Samtidig vet vi at mange unge med 
barnevernserfaring ikke får den hjelpen de tren-
ger. 

Aldersgrensen for rett til ettervern er utvidet 
til 25 år med virkning fra 1. januar 2021. Departe-
mentet foreslår i det følgende å styrke retten til 
ettervern ved å gi klarere vilkår for når barne-
vernstjenesten har plikt til å tilby ettervernstiltak. 
Målet er å bidra til at tilbudet i kommunene blir 
mer likt og at det blir mer forutsigbart for den 
enkelte ungdom hva som kan forventes. Departe-
mentet foreslår videre å fremheve retten til etter-
vern ved å samle reglene om ettervern i en egen 
lovbestemmelse. For å sørge for tettere oppføl-
ging av ungdommen, foreslår departementet også 
nye bestemmelser om oppfølging og planer for 
ungdom som mottar tiltak etter fylte 18 år, se nær-
mere om dette i kapittel 14.4.6. 

9.2.4.2 Nærmere om retten til ettervern

Ettervern innebærer at tiltak som er iverksatt før 
barnet har fylt 18 år, kan opprettholdes eller 
erstattes av andre tiltak. Grunnvilkåret for rett til 
ettervern er dermed at ungdommen har mottatt 
barnevernstiltak før fylte 18 år.25 

Departementet fastholder forslaget om at rett 
til ettervern skal inntre hvis ungdommen har 
behov for fortsatt hjelp fra barnevernet til en god 
overgang til voksenlivet. Retten til ettervern gjel-
der uavhengig av hva slags barnevernstiltak ung-
dommen har hatt tidligere. Departementet legger 
til grunn at behovet for ettervern i utgangspunk-
tet er størst for ungdom som har hatt mer omfat-
tende tiltak før 18 år, slik som omsorgstiltak. Det 
er imidlertid behovet for ettervern som er avgjø-
rende, og det må foretas en konkret helhetsvurde-
ring av ungdommens behov. 

Departementet har på bakgrunn av innspill i 
høringen kommet til at det ikke er hensiktsmessig 
å beholde formuleringen «særlig» behov i lovtek-
sten. Departementet er enig med høringsinstan-
sene som understreker at en slik ordlyd i praksis 
ville kunne føre til at det blir en høyere terskel for 
ettervern og et selvstendig behov for å begrunne 
at behovet er «særlig». En slik tilnærming kunne 
bidra til et uheldig problemfokus og lite hensikts-
messige diskusjoner om årsakssammenhenger. 
Etter departementets oppfatning må det tas 
utgangspunkt i at behovet for å videreføre eller 
erstatte barnevernstiltak vanligvis vil ha sammen-
heng med det tidligere behovet for tiltak fra bar-
nevernet. Det må imidlertid foretas en vurdering. 
Dersom hjelpebehovet etter 18 år primært har 
andre årsaker, vil det ikke være barnevernstje-
nesten som har plikt til å ivareta ungdommens 
hjelpebehov. I ettervernsfasen vil videre spørsmå-
let om barnevernstjenestens ansvar i større grad 
måtte vurderes opp mot hvilken type tiltak barnet 
har behov for og om det er hjelp fra barnevernet, 
og ikke andre hjelpeinstanser, som ungdommen 
trenger. Det er dette formuleringen «behov for 
hjelp fra barnevernet» er ment å gi uttrykk for.

Departementet fastholder at det ikke foreslås 
å lovfeste hva slags type barnevernstiltak som kan 
gis etter 18 år. Formålet med ettervern, som er å 
gi ungdommen hjelp til å håndtere overgangen til 
voksenlivet, gir imidlertid veiledning også når det 
gjelder hvilke tiltak som skal iverksettes. Som 
nevnt har mange ungdommer med barnevernser-
faring et mer sårbart familienettverk enn ungdom-
mer flest og kan ha behov for hjelp, støtte og vei-
ledning som andre ungdommer får fra foreldre og 
nettverk. Kjernen i ettervernstilbudet handler 
derfor om å gi støtte, råd og veiledning. Barnever-
net har et omsorgsperspektiv i sin oppfølging, og 
vil i større grad enn andre tjenester kunne ivareta 
ungdommens utviklings- og omsorgsbehov.26 Det 
kan også være behov for andre barnevernstiltak. 
Noen ungdommer vil kunne ha behov for å fort-
sette å bo i et barnevernstiltak, for eksempel et 

23 E. Backe-Hansen, C. Madsen, L.B. Kristofersen & B. Hvin-
den (red.)(2014). Barnevern i Norge 1990–2010. En longi-
tudinell studie. NOVA rapport 9/14.

24 Ibid, Stein. M & E. Munro (eds.) 2008 Young people's 
transition from care to adulthood: International research 
and practice. London: Jessica Kingsley Publishers.

25 Barnevernstjenestens oppfølging av barn i fengsel regnes 
som tiltak iverksatt før barnet fylte 18 år, jf. lovforslaget 
§ 15-12.
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fosterhjem etter fylte 18 år, eller få støtte til å bo på 
egenhånd. Også ungdom som har flyttet hjem til 
foreldrene, kan være i en vanskelig livssituasjon 
på grunn av tidligere behov for barnevernstiltak, 
for eksempel kan det være behov for å hjelpe ung-
dommen med å avklare relasjonen til foreldrene. 
For å få tydeligere frem at ettervernstilbud også 
kan være i form av mer generell støtte, foreslår 
departementet å ta inn i loven at det skal være 
behov for «hjelp eller støtte».

Ungdom med erfaring fra barnevernet vil ofte 
ha behov for hjelp fra ulike instanser samtidig. 
Departementet legger til grunn at hvilke etter-
vernstiltak som iverksettes for den enkelte ung-
dom må følge av en konkret vurdering i samsvar 
med prinsippene for ansvarsdeling mellom barne-
vernstjenesten og andre relevante instanser. Det 
vises i den forbindelse særlig til kapittel 21 om 
samarbeid og barnevernstjenestens ansvarsom-
råde. Departementet fremhever i den forbindelse 
at et godt samarbeid mellom barnevernstjenesten, 
NAV, helse- og/eller skolesektoren ofte vil være 
nødvendig for å kunne gi ungdommen helhetlig 
hjelp og oppfølging. For eksempel vil NAV-konto-
ret gi arbeidsrettet oppfølging og eventuelt dekke 
ungdommens utgifter til husleie, mens barne-
vernstjenesten kan gi tiltak som oppfølging fra en 
miljøarbeider, eller råd og veiledning.27 I mange 
tilfeller vil derfor en viktig oppgave for barne-
vernstjenesten i ettervernsarbeidet være å bistå 
med å formidle kontakt med andre deler av hjel-
peapparatet. Dette gjelder også ved avslutning av 
ettervern, for å sikre en god overgang fra barne-
vernet til eventuelle andre hjelpeinstanser. Det 
vises til barnevernstjenestens plikt til å samar-
beide med andre instanser, jf. lovforslaget § 15-9. 

Departementet viser til lovforslaget § 12-5 der 
det fremgår at det skal fremgå av vedtaket hva 
som er barnets beste og hvordan barnets mening 
er vektlagt. Siden dette dreier seg om vedtak til 
ungdom over 18 år, er det ungdommens behov og 
synspunkter som skal beskrives. Det må videre 
fremgå av begrunnelsen hvordan det er vurdert at 
tiltaket bidrar til å møte ungdommens behov for 
hjelp til å lette overgangen til voksenlivet. Depar-
tementet foreslår å videreføre at både avgjørelser 
om at tiltak videreføres, erstattes eller opphører 
skal regnes som enkeltvedtak. Dette innebærer at 
vedtaket også skal begrunnes dersom ungdom-

men ikke ønsker å videreføre eller erstatte tidli-
gere barnevernstiltak. 

Forslaget om at tiltaket «skal» videreføres 
eller erstattes av andre tiltak når ungdommen 
samtykker og vilkårene for øvrig er oppfylt, syn-
liggjør plikten for barnevernstjenesten til å tilby 
ettervernstiltak, og en tilsvarende rett for ung-
dommen til ettervern. Dette er en viderføring av 
gjeldende rett, jf. rettighetsbestemmelsen i 
dagens § 1-5 som videreføres i forslaget til § 1-6. 

Departementet foreslår etter dette å lovfeste at 
barnevernstiltak som er iverksatt før en ungdom 
har fylt 18 år, skal videreføres eller erstattes av 
andre tiltak når ungdommen samtykker og har 
behov for hjelp eller støtte fra barnevernstje-
nesten til en god overgang til voksenlivet. Det 
vises til lovforslaget § 3-6 første ledd første punk-
tum. 

9.2.4.3 Tiltak kan iverksettes selv om 
ungdommen har vært uten tiltak en 
periode 

Departementet fastholder forslaget om å lovfeste 
at ettervernstiltak kan iverksettes selv om ung-
dommen har vært uten tiltak en periode. Perioden 
med avbrudd kan være både før og etter fylte 18 
år. Flere høringsinstanser understreker at det er 
viktig med mulighet for fleksibilitet, og at ung-
dommen kan få prøve seg på egenhånd en peri-
ode. For eksempel kan ungdommen ha ønske om 
og behov for å flytte tilbake til fosterhjemmet, der-
som det har vist seg at det ikke fungerte bra å bo 
alene. 

Departementet viser til at det kan være flere 
årsaker til at det har vært opphør i tiltak en peri-
ode. Avbruddet kan skyldes at ungdommen ikke 
ønsket tiltak, eller at barnevernstjenesten mente 
vilkåret ikke var oppfylt. Ny iverksetting av tiltak 
kan altså skyldes noe annet enn at ungdommen 
har «ombestemt» seg. Departementet mener der-
for at det i lovteksten ikke bør sies noe mer kon-
kret om hvorfor det ikke har vært tiltak en peri-
ode. Departementet vil fremheve at uansett grunn 
til avbruddet, kan det iverksettes ettervernstiltak 
når som helst frem til ungdommen fyller 25 år, så 
fremt vilkårene ellers er oppfylt. 

Forslaget innebærer videre at det ikke er noen 
bestemt ytre grense for hvor lenge ungdommen 
kan ha vært uten tiltak. Det skal ikke være noen 
tidsfrist for når eller hvor lenge etter forrige tiltak 
ungdommen kan søke om ettervernstiltak. Ved 
den konkrete vurderingen av ungdommens 
behov, vil likevel tidsperspektivet siden forrige til-
tak være et moment i vurderingen av om vilkå-

26 Oterholm, I. (2015). Organisasjoners betydning for sosialar-
beideres vurderinger. Høgskolen i Oslo og Akershus, 
avhandling 2015 nr. 8.

27 Se Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten 
og NAV-kontoret, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
og Arbeids- og velferdsdirektoratet, punkt 4.3.2.
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rene er oppfylt. Grunnvilkåret er fortsatt at ung-
dommen har behov for fortsatt hjelp eller støtte 
fra barnevernet til en god overgang til voksenli-
vet. Jo lengre tid som har gått fra kontakten med 
barnevernet opphørte, desto mindre naturlig vil 
det være å etablere barnevernstiltak på nytt. Dette 
gjelder særlig hvis tiltakene før fylte 18 år var lite 
omfattende. Samtidig må det ikke brukes mot en 
ungdom at vedkommende ønsket å prøve seg på 
egenhånd. Behovet for tiltak må avgjøres konkret 
ut fra omstendighetene i den enkelte sak. 

Det vises til lovforslaget § 3-6 første ledd annet 
punktum. 

9.2.4.4 Krav om kontakt med ungdommen for å 
vurdere ettervern

Departementet finner støtte i høringen til å gå 
videre med å lovfeste at barnevernstjenesten skal 
kontakte alle som mottar barnevernstiltak i god 
tid før ungdommen fyller 18 år for å vurdere om 
tiltak skal videreføres eller erstattes av andre til-
tak. De fleste som har uttalt seg om dette, støtter 
forslaget. 

Departementet holder videre fast ved at det 
ikke bør fastsettes et spesifikt tidspunkt for når 
ettervern skal være et tema mellom saksbehand-
ler og ungdommen. Ungdommer modnes ulikt, og 
for noen vil det å snakke om hva som skal skje om 
et par år, være for tidlig. En tidlig samtale om 
dette kan derfor skape unødvendig uro og bekym-
ring for enkelte. For andre kan det derimot være 
viktig å ha planen klar lang tid i forveien. Departe-
mentet er derfor ikke enig med Barneombudet og 
Landsforening for barnevernsbarn i at det bør 
fremgå av loven at ettervern må være et tema mel-
lom saksbehandler og ungdommen allerede fra 
16-årsalder. Departementet er enig i at det i 
mange tilfeller vil være behov for å starte dialogen 
om ettervern så tidlig, og den foreslåtte ordlyden 
«i god tid før» 18 år er ment å ta høyde for at dette 
i noen tilfeller betyr i 16-årsalderen. Departemen-
tet mener imidlertid at tidspunktet må bero på en 
konkret vurdering. 

I vurderingen av tidsperspektivet og behovet 
for forutberegnelighet vil det også ha betydning 
hva slags tiltak det er aktuelt å videreføre eller 
iverksette. Det er for eksempel generelt sett vikti-
gere med forutberegnelighet med tanke på botil-
tak, enn for tilbud om fritidsaktiviteter. Departe-
mentet holder på denne bakgrunn fast ved forsla-
get om at barnevernstjenesten skal kontakte ung-
dommen «i god tid før» 18 år.

Når barnevernstjenesten kontakter ungdom-
men for vurdering av ettervern, er det viktig at 

dialogen også omfatter generell informasjon om 
hva ettervern er. Departementet mener imidlertid 
at det ikke er behov for å presisere dette i lovtek-
sten, slik Barn av rusmisbrukere foreslår. 

Et grunnvilkår for ettervern er at ungdommen 
selv samtykker. Fosterhjemsforeningen viser til at 
ungdom opplever det slitsomt å bli spurt årlig om 
de fortsatt vil ha ettervern, og foreningen ønsker 
en ordning der ungdommen aktivt må si fra seg 
ettervern. Departementet mener det fortsatt bør 
være som i dag med aktivt samtykke. Barne-
vernstjenesten må vurdere konkret hvor lenge 
vedtakene om ettervernstiltak skal gjelde for, og i 
den forbindelse ta ungdommens ønske med i vur-
deringen. Vi viser i denne sammenhengen også til 
de foreslåtte bestemmelsene om plan og oppføl-
ging av ettervern, jf. omtale i kapittel 14.4.6. 

Departementet foreslår etter dette at barne-
vernstjenesten skal ta kontakt med ungdommen i 
god tid før barnet fyller 18 år for å vurdere om til-
tak skal videreføres eller erstattes av andre tiltak. 
Departementet foreslår videre at avgjørelser om 
at tiltak skal videreføres, erstattes eller opphøre er 
enkeltvedtak. Det vises til lovforslaget § 3-6 annet 
ledd.

9.3 Pålegg om hjelpetiltak i 
samværshjemmet

9.3.1 Gjeldende rett

Barnevernloven § 4-4 tredje til femte ledd gir 
fylkesnemnda hjemmel til å pålegge hjelpetiltak 
når dette er nødvendig for å gi barnet tilfreds-
stillende omsorg. Hjemmelen gjelder nærmere 
bestemte kompenserende hjelpetiltak, omsorgs-
endrende tiltak og kontrolltiltak. Hjemmelen til å 
pålegge hjelpetiltak gjelder bare i hjemmet der 
barnet bor fast. Barnevernstjenestens mulighet til 
å sette inn tiltak i samværshjemmet er i dag alltid 
avhengig av samtykke fra samværsforelder. Hjel-
petiltak i samværshjemmet kan for eksempel 
være samspillsveiledning eller tilsyn i form av 
varslede eller uanmeldte besøk i hjemmet. 

Adgangen til å pålegge hjelpetiltak ble utvidet i 
201628, men ble ikke utvidet til å omfatte hjelpetil-
tak i samværshjemmet29. Hjemmelen gjelder 

28 Prop. 72 L (2014–2015) jf. Innst. 332 L (2014–2015).
29 Raundalenutvalget foreslo i NOU 2012: 5 å utvide adgangen 

til å pålegge foreldre hjelpetiltak. Utvalget omtalte ikke 
samværsforeldre spesielt. Utvalgets forslag ble fulgt opp i 
Prop. 72 L (2014–2015) Endringer i barnevernloven (utvi-
det adgang til å pålegge hjelpetiltak). Spørsmålet om 
adgangen til å pålegge samværsforelder hjelpetiltak ble 
ikke drøftet eksplisitt i proposisjonen.
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imidlertid begge hjem i tilfeller der foreldrene har 
avtale om delt bosted etter barneloven. 

I enkelte tilfeller kan barnevernstjenesten vur-
dere at det er behov for å sette inn tiltak i sam-
værshjemmet, men uten at samværsforelderen vil 
samtykke til dette. Barnevernstjenesten kan da i 
alvorlige tilfeller råde bostedsforelderen til å gjøre 
det som er nødvendig etter barneloven for å 
begrense, stanse, eller på annen måte regulere 
eller kontrollere samværet. Barnevernstjenesten 
kan uten hinder av taushetsplikt gi opplysninger 
til domstolene i sak om foreldreansvar, hvor bar-
net skal bo fast og samvær, jf. barneloven § 61 a. 

Etter barneloven skal samvær ikke fastsettes 
hvis samvær ikke er til beste for barnet, jf. barne-
loven § 43 første ledd tredje punktum. Bestem-
melsen tar særlig sikte på situasjoner hvor barnet 
har vært utsatt for, eller det er fare for at barnet vil 
bli utsatt for overgrep. Videre er det adgang til å 
fastsette vilkår for samvær, jf. barneloven § 43 
tredje ledd, og adgang til å fastsette tilsyn under 
samvær, henholdsvis beskyttet tilsyn og støttet til-
syn, jf. barneloven § 43 a.30

Barnevernstjenestens leder kan også fatte 
midlertidig akuttvedtak dersom barnet er i en 
faresituasjon under samværet. 

Dersom bostedsforelder ikke går til sak for å 
få begrenset samværet eller få fastsatt en tilsyns-
ordning, og det er bekymring knyttet til omsorgs-
situasjonen under samværet, må barnevernstje-
nesten vurdere om det er grunnlag for å fremme 
sak om omsorgsovertakelse. 

I praksis vil samværsforelder og bostedsforel-
der ofte bo i hver sin kommune. I samsvar med 
oppholdskommuneprinsippet i barnevernloven 
§ 8-1, vil begge kommunene kunne ha ansvar alt 
etter hvor barnet oppholder seg når saken opp-
står. I mange tilfeller vil det være naturlig at 
bostedskommunen og samværskommunen sam-
arbeider både om å undersøke barnets helhetlige 
omsorgssituasjon og i vurderingen av om det er 
grunnlag for tiltak etter barnevernsloven.31 Kom-
munene kan avtale seg imellom hvilken kommune 
som skal ha ansvaret for saken, jf. § 8-4.

9.3.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

9.3.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo at pålegg om hjel-
petiltak også skal kunne rettes mot samværsforel-
deren, og viste til at mange barn har omfattende 
samværsordninger og tilbringer store deler av 
tiden sammen med samværsforelder. Utvalget la 
særlig vekt på at det er uheldig om man i tilfeller 
der et hjelpetiltak anses tilstrekkelig for å ivareta 
barnet under samvær, i stedet skal være henvist til 
at bostedsforelder må reise sak etter barneloven 
for å få endret samværsordningen. Samtlige 
høringsinstanser som uttalte seg om forslaget om 
å gi hjemmel for å pålegge hjelpetiltak i samværs-
hjemmet, støttet forslaget.

9.3.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo å utvide dagens hjemmel 
til å pålegge hjelpetiltak til også å omfatte hjelpetil-
tak rettet mot foreldre som har samvær med bar-
net. Departementet la særlig vekt på at svært 
mange barn i barnevernet har foreldre som ikke 
bor sammen, og at det er viktig å bidra til bedre 
beskyttelse av barn under samvær. Departemen-
tet understreket samtidig at på samme måte som 
når det vurderes å pålegge hjelpetiltak i bosteds-
hjemmet, er det viktig at hjemmelen ikke brukes 
til å opprettholde samvær der barn opplever alvor-
lig omsorgssvikt og overgrep. 

Forslaget innebærer at vilkårene for å pålegge 
hjelpetiltak i samværshjemmet er de samme som 
for å pålegge hjelpetiltak i hjemmet der barnet bor 
fast. Vilkåret er i begge tilfeller at dette er nødven-
dig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg 
under samværet. Departementet foreslo også at 
hjemmelen til å pålegge hjelpetiltak skal omfatte 
de samme typene tiltak som i bostedshjemmet. 
Departementet la vekt på at dette vil legge best til 
rette for de konkrete vurderingene som må fore-
tas, og gi et enklere regelverk. 

Departementet la til grunn at de alminnelige 
reglene om oppholdskommuneprinsippet også vil 
gjelde for pålegg om hjelpetiltak i samværshjem-
met. 

9.3.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 30 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget om å gi hjemmel for å pålegge hjelpetiltak i 
samværshjemmet. Samtlige høringsinstanser støt-
ter forslaget. Høringsinstanser som har uttalt seg 
er blant andre Barneombudet, Barne-, ungdoms- og 

30 Beskyttet tilsyn innebærer at foreldre/barn overvåkes 
under hele samværet, mens støttet tilsyn gjelder der det er 
forsvarlig med mer fleksible løsninger. Et støttet tilsyn er et 
mindre omfattende tiltak enn beskyttet tilsyn og kan fast-
settes der det ikke er behov for overvåkning under hele 
samværet. Formålet er å gi barnet og/eller samværsforel-
deren støtte og veiledning under samværet.

31 Barne- og likestillingsdepartementets veileder «Forholdet 
mellom barnevernloven og barneloven. Barneverntjenes-
tens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets 
omsorgssituasjon.» (Q-1211B), 2013.
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familiedirektoratet (Bufdir), Barne-, ungdoms- og 
familieetaten (Bufetat) region øst, Fylkesnemndene 
for barneverns og sosiale saker, Statsforvalteren i 
Oslo og Viken, Redd Barna, Norsk Barnevernleder-
organisasjon (NOBO), Asker kommune, Bergen 
kommune, Drammen kommune, Gjesdal kom-
mune, Horten kommune, Kristiansand kommune,
Marker kommune, Oslo kommune, Porsgrunn kom-
mune, Sandnes kommune, Time kommune, Trond-
heim kommune, Fellesorganisasjonen (FO), Uni-
versitetet i Agder, OsloMet, VID vitenskapelige høg-
skole, Universitetet i Stavanger, Voksne for Barn, 
Norsk Barnevernsamband, Foreningen 2 Foreldre. 

Flere høringsinstanser har imidlertid kom-
mentarer til forslaget. Asker kommune viser til at 
terskelen for å pålegge hjelpetiltak er høy og 
mener derfor det er nødvendig at barnevernstje-
nestene er bevisste på å ikke benytte adgangen til 
å pålegge samværsforeldre hjelpetiltak for å opp-
rettholde samvær der samværet ikke er bra for 
barnet. 

Enkelte høringsinstanser peker på viktigheten 
av avklarte ansvarsforhold mellom kommunene 
når bostedsforelder og samværsforelder bor i 
hver sin kommune, deriblant Bufetat region øst, 
Marker kommune, Drammen kommune, NOBO.
Marker kommune sier: 

«I mange tilfeller vil disse foreldrene være 
bosatt i annen kommune og i mange tilfeller vil 
et nært samarbeide med bostedskommunen 
være viktig. Samarbeide med bostedskommu-
nen rundt den totale familiesituasjonen til sam-
værsforelderen vil i mange tilfelle kunne være 
aktuelt. I neste hånd vil dette kunne føre til 
uenighet rundt ansvarsforhold, faglig uenighet 
rundt tiltak som igangsettes, uenighet rundt 
betaling og uenighet rundt hvilken kommune 
som har ansvar for betaling etc. Marker kom-
mune anser det som nødvendig at bestemmel-
sen utfylles med konkrete retningslinjer.»

Bufdir og Fylkesnemndene tar opp spørsmålet om 
bostedsforelders partsstatus når samværsforel-
der pålegges tiltak. Fylkesnemndene er enig i 
departementets vurdering av at bostedsforeldre 
alltid vil være å anse som part, mens Bufdir stiller 
spørsmål ved departementets utgangspunkt. 
Direktoratet mener forvaltningslovens parts-
begrep innebærer at bostedsforelder kun vil være 
å anse som part dersom tiltaket i samværshjem-
met på en eller på annen måte berører bostedsfor-
elder eller dennes bestemmelsesrett etter barne-
loven § 37. 

9.3.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Barn og unge i barnevernet har ofte foreldre som 
ikke bor sammen. Det er dermed sannsynlig at 
barnets omsorgssituasjon vil bestå av to hjem i 
svært mange saker barnevernstjenesten vurderer.

Departementet fastholder forslaget om å gi 
hjemmel for å pålegge hjelpetiltak i samværshjem-
met. Dagens regler åpner bare for hjelpetiltak i 
samværshjemmet når samværsforelder samtyk-
ker. Sett i lys av den store andelen barn i barne-
vernet som har to hjem, er det behov for en slik 
utvidelse. Forslaget har fått bred støtte i høringen.

Formålet med å innføre en hjemmel til å 
pålegge samværsforelder hjelpetiltak er å etablere 
flere virkemidler for å ivareta barnets omsorgssi-
tuasjon under samværet. Etter dagens regler vil 
barnevernstjenesten ved bekymring under sam-
været kunne råde bostedsforelder å gå til sak for å 
få endret samværsordningen eller iverksette 
andre tiltak etter barneloven som samvær med til-
syn. Dette kan være krevende for foreldrene, både 
praktisk, økonomisk og emosjonelt. Dersom 
bostedsforelder ikke går til sak etter barneloven 
for å få begrenset eller redusert en samværsord-
ning, må barnevernstjenesten i de alvorligste til-
fellene vurdere om det er grunnlag for å fremme 
sak om omsorgsovertakelse. En hjemmel til å 
pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet, kan bidra 
til en mer hensiktsmessig ivaretakelse av barnets 
behov i slike situasjoner. 

Den nærmere vurderingen av om det er behov 
for å iverksette hjelpetiltak i samværshjemmet, og 
i så fall hvilke, må bygge på vurderingene som 
fremkommer i undersøkelsen. Det vises til kapit-
tel 8.2 for nærmere omtale. Det er vanligvis den 
beste løsningen om hjelpetiltak kan iverksettes i 
samarbeid med foreldrene. Etter departementets 
oppfatning bør vilkårene for å pålegge hjelpetiltak 
i samværshjemmet være de samme som for å 
pålegge hjelpetiltak i bostedshjemmet. Vilkåret vil 
derfor være at dette er nødvendig for å sikre bar-
net tilfredsstillende omsorg eller beskyttelse. 
Nødvendighetskriteriet er knyttet til barnets 
omsorgssituasjon under samværet og innebærer 
at tiltak bare kan pålegges dersom man ikke kan 
avhjelpe barnets situasjon med mindre inngri-
pende tiltak. Hjelpetiltak skal ikke kunne pålegges 
dersom tiltak kan iverksettes i samarbeid med 
samværsforelder. Tiltaket må videre være nødven-
dig for å avhjelpe barnets situasjon. 

Departementet understreker, i likhet med 
Asker kommune, at det er nødvendig at barne-
vernstjenestene er bevisste på at adgangen til å 
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pålegge samværsforeldre hjelpetiltak ikke benyt-
tes til å opprettholde samvær der samværet ikke 
er bra for barnet. Det er viktig at hjemmelen ikke 
brukes til å opprettholde samvær der barn opple-
ver alvorlig omsorgssvikt og overgrep. Hjemme-
len skal bare anvendes i tilfeller der bekymringen 
for barnet under samværet ikke er mer alvorlig 
enn at barnets situasjon under samværet kan 
avhjelpes gjennom hjelpetiltak. 

På samme måte som for øvrige tiltak etter 
barnevernsloven skal pålegg om hjelpetiltak i 
samværshjemmet være til barnets beste, jf. lovfor-
slaget § 1-3. Hva som er til barnets beste må vur-
deres ut fra en konkret helhetsvurdering i den 
enkelte sak med utgangspunkt i barnets behov. 
For at avgjørelser, tiltak og handlinger skal være 
til barnets beste er det videre avgjørende at bar-
nets rett til medvirkning, jf. lovforslaget § 1-4, blir 
ivaretatt. Når barnevernstjenesten vurderer 
pålegg om hjelpetiltak overfor samværsforelder 
må barnevernstjenesten derfor informere og 
snakke med barnet om hva et slikt tiltak inne-
bærer og hvordan dette kan bidra til at barnet får 
det bedre. Samtidig må barnevernstjenesten lytte 
og ta hensyn til de synspunkter barnet har på tilta-
ket barnevernstjenesten vurderer. Det vises for 
øvrig til at barneverns- og helsenemnda i sin 
begrunnelse blant annet skal dokumentere hvor-
dan barnets beste er vurdert og hvordan barnets 
beste er vektlagt, jf. lovforslaget § 14-20.

Departementet foreslår at adgangen til å 
pålegge hjelpetiltak gjelder de samme type tiltak 
som for bostedsforelder. Riktignok vil enkelte av 
tiltakene, for eksempel tiltak som besøkshjem og 
avlastningstiltak, i liten grad være aktuelle å 
pålegge samværsforelder. Det samme gjelder hjel-
petiltak i senter for foreldre og barn. På samme 
måte som for frivillige hjelpetiltak, skal pålagte 
hjelpetiltak være egnet til å ivareta barnets og 
familiens behov, og bidra til positiv endring hos 
barnet eller i familien, jf. lovforslaget § 3-1 første 
ledd. 

Hvilke hjelpetiltak som skal pålegges den 
enkelte samværsforelder, må vurderes konkret. 
Blant annet vil omfanget av samværet ha betyd-
ning for hvilke hjelpetiltak som kan anses egnet til 
å ivareta barnets behov under samværet. Videre 
kan det ha betydning om behovet for hjelpetiltak 
gjelder i begge hjem. Det kan for eksempel tenkes 
tilfeller der barnet har behov for hjelpetiltak rettet 
mot begge foreldre i form av fritidsaktiviteter eller 
støttekontakt. I andre tilfeller vil det være mest 

aktuelt å iverksette hjelpetiltak som bare gjelder 
samværshjemmet alene, for eksempel sam-
spillsveiledning mellom samværsforelder og bar-
net.

Forslaget innebærer at det også kan pålegges 
kontrolltiltak i samværshjemmet, for eksempel til-
syn. Tilsyn etter barnevernsloven i samværshjem-
met innebærer at barnevernstjenesten kan 
komme på besøk under samværet, enten uan-
meldt eller varslet. Formålet er å avdekke forhold 
ved barnets omsorgssituasjon, og eventuelt ha en 
stabiliserende effekt på familien. Et slikt tilsyn er 
ikke like omfattende som beskyttet tilsyn etter bar-
neloven, som innebærer at foreldre og barn over-
våkes under hele samværet. Formålet er videre et 
annet enn for støttet tilsyn etter barneloven, som 
skal gi barnet og/eller samværsforelderen støtte 
og veiledning under samværet. Departementet 
antar at det i liten grad vil være hensiktsmessig å 
pålegge tilsyn som hjelpetiltak etter barneverns-
loven dersom det er iverksatt tilsyn under samvæ-
ret etter barneloven. I tilfeller der det er fastsatt 
samvær med støttet tilsyn, kan det likevel, etter en 
konkret vurdering, være behov for supplerende 
hjelpetiltak etter barnevernsloven, herunder å 
pålegge slike tiltak hvis samværsforelder ikke 
samtykker. 

Ved pålegg om hjelpetiltak i samværshjemmet 
vil de alminnelige reglene om oppholdskommune-
prinsippet, jf. lovforslaget § 15-4, komme til anven-
delse. Hvis bostedsforelder og samværsforelder 
bor i hver sin kommune, vil kommunene kunne 
ha hver sin barnevernssak som gjelder det 
samme barnet. Dette krever godt samarbeid mel-
lom tjenestene. I henhold til lovforslaget § 15-4 
tredje ledd kan barnevernstjenesten inngå avtale 
om at ansvaret for barnevernssaken overføres til 
barnevernstjenesten i en kommune som barnet 
har tilknytning til. 

I kapittel 18.3 fremgår det at departementet 
ikke foreslår noen særskilt regulering av foreldre-
nes partsstatus, men at denne følger reglene i 
forvaltningsloven § 2 e. Departementet legger til 
grunn at foreldre som har foreldreansvar og som 
barnet bor fast hos, alltid skal regnes som part i 
saken.

Departementet foreslår etter dette å utvide 
dagens hjemmel til å pålegge hjelpetiltak til også å 
gjelde hjelpetiltak rettet mot foreldre som har 
samvær med barnet. Det vises til lovforslaget § 3-4 
tredje ledd.
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9.4 Pålegg om hjelpetiltak i senter for 
foreldre og barn

9.4.1 Gjeldende rett

9.4.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Barn har rett til beskyttelse mot vold og omsorgs-
svik, jf. blant annet Grunnloven § 104 og FNs bar-
nekonvensjon (BK) artikkel 3 nr. 2 og artikkel 
19.32 Etter BK artikkel 19 nr. 1 skal staten treffe 
alle egnede lovgivningsmessige, administrative, 
sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte 
barn mot alle former for fysisk eller psykisk vold, 
skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømme-
lig behandling, mishandling eller utnytting. Barn 
og foreldrene har rett til vern om sitt privatliv og 
familieliv. Dette følger av Grunnloven § 102 og 
§ 104, og er også fastslått i flere internasjonale 
konvensjoner, som BK artikkel 16 og den euro-
peiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 
8. Retten til familieliv er ikke absolutt. Det kan gjø-
res inngrep i retten dersom inngrepet har hjem-
mel i lov, har et legitimt formål og anses nødven-
dig i et demokratisk samfunn. 

Forpliktelsene er nærmere omtalt i kapittel 8.3 
om utredning i senter for foreldre og barn.

9.4.1.2 Barnevernloven

Barnevernloven § 4-4 tredje ledd gir hjemmel til å 
pålegge omsorgsendrende hjelpetiltak. Hjelpetil-
tak i form av opphold i senter for foreldre og barn 
omfattes av hjemmelen. Formålet med et slikt 
hjelpetiltak er å veilede foreldrene slik at de kan 
utføre sine omsorgsoppgaver på en måte som gir 
positiv utvikling hos barnet. I tillegg vil tiltaket gi 
barn forsvarlige rammer i den perioden barne-
vernstjenesten undersøker om foreldrene kan gi 
barnet god nok omsorg. I noen tilfeller vil dette 
kunne forhindre plassering av barn utenfor hjem-
met. 

Opphold i senter for foreldre og barn består 
vanligvis både av foreldrestøttende hjelpetiltak og 
utredning. Opphold i sentre for foreldre og barn 
kan etter dagens regler pålegges når hovedformå-
let med tiltaket er å anse som omsorgsendrende 
hjelpetiltak. 

Hjemmelen til å pålegge hjelpetiltak i senter 
for foreldre og barn ble innført med virkning fra 1. 
april 2016.33 Vilkårene for å pålegge opphold i 
senter som omsorgsendrende hjelpetiltak er de 

samme som for å pålegge andre omsorgsen-
drende hjelpetiltak, det vil si «når dette er nødven-
dig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg». 

Pålegg om slike hjelpetiltak fastsettes av nem-
nda, jf. § 7-14. Barne-, ungdoms- og familieetatens 
(Bufetat) bistandsplikt gjelder ikke for hjelpetiltak 
i senter for foreldre og barn, og Bufetat har der-
med ikke plikt til å tilby plass i slike senter når 
kommunen ber om dette. Bufetats oppgave er å 
fordele eksisterende plasser. Det kan derfor ikke 
fattes vedtak om å pålegge hjelpetiltak i senter for 
foreldre og barn uten at tilbudet er avklart med 
Bufetat. Når barnevernreformen trer i kraft 1. 
januar 2022, jf. Prop. 73 L (2016–2017), endres 
Bufetats tilbud om opphold i senter for foreldre og 
barn til å gjelde utredning av omsorgssituasjonen 
til sped- og småbarn i alderen 0–6 år, jf. nytt tredje 
ledd bokstav a i barnevernloven § 2-3. Slike utred-
ningsopphold vil ikke anses som hjelpetiltak, men 
foreldrestøtte og veiledning vil inngå i tilbudet. 
Det vises til nærmere omtale i kapittel 8.3.

Bufetat skal kunne tilby hjelpetiltak i etterkant 
av slik utredning, når dette er «nødvendig for at 
barnet skal få forsvarlig hjelp», jf. § 2-3 nytt tredje 
ledd bokstav a siste punktum. Det følger av forar-
beidene at slike hjelpetiltak i utgangspunktet skal 
være tiltak i familiens hjem, men at det i særlige 
tilfeller kan innebære hjelpetiltak i senter for for-
eldre og barn. 

Når Bufetat tilbyr etterfølgende hjelpetiltak i 
senter for foreldre og barn, må kommunen fatte 
vedtak etter barnevernloven § 4-4. Pålegg om 
slike hjelpetiltak fastsettes i fylkesnemnda, jf. § 7-
14 med hjemmel i barnevernloven § 4-4 tredje 
ledd.

Tall fra Sentralenheten for fylkesnemndene 
viser at det ble fattet vedtak om pålegg om hjelpe-
tiltak i senter for familie og barn i 9 saker i 2020. I 
2019 ble det fattet vedtak i 18 slike saker, mens 
det i 2018 ble fattet vedtak i 8 saker.

9.4.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

9.4.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

I forbindelse med utvidelsen av hjemmelen til å 
pålegge hjelpetiltak i 2016, la departementet til 
grunn i Prop. 72 L (2014–2015), at hjelpetiltak i 
senter for foreldre og barn er så inngripende at 
det bare burde kunne pålegges i de mest alvorlige 
tilfellene. Departementet foreslo at vilkårene for 

32 Retten fremkommer ikke eksplisitt, men det er lagt til 
grunn i juridisk teori. Se Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 
16, kapittel 4.1.

33 Endringer i § 4-4 jf. Prop. 72 L (2014–2015) og Innst. 332 L 
(2014–2015).
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omsorgsovertakelse måtte være til stede. Under 
Stortingets behandling uttalte imidlertid komi-
teen at hjelpetiltak i sentrene burde kunne påleg-
ges etter samme vilkår som øvrige omsorgsen-
drende tiltak. Komiteen la særlig vekt på at barne-
vernstjenesten må kunne gripe inn før situasjonen 
er så alvorlig at vilkårene for omsorgsovertakelse 
er til stede. Komiteen endret derfor vilkårene for å 
pålegge hjelpetiltak i senter for foreldre og barn til 
«når dette er nødvendig for å sikre barnet tilfreds-
stillende omsorg».

Barnevernslovutvalget foreslo å skjerpe vilkå-
rene for å pålegge hjelpetiltak i senter for foreldre 
og barn og viste til at vedtak om å pålegge slikt 
opphold vil være et sterkt inngrep i familielivet, jf. 
EMK artikkel 8. Forslaget innebar at vilkårene for 
omsorgsovertakelse må være oppfylt for at pålegg 
om hjelpetiltak i senter for foreldre og barn skal 
kunne gis. Forslaget var i samsvar med departe-
mentets forslag i Prop. 72 L (2014–2015). 
Høringsinstansene hadde delte meninger om for-
slaget. En av høringsinstansene mente at varighe-
ten av pålegg om hjelpetiltak i senter for foreldre 
og barn burde begrenses til tre måneder.

9.4.2.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet om ny barnevernslov foreslo 
departementet å videreføre dagens vilkår for 
pålegg om omsorgsendrende hjelpetiltak i senter 
for forelder og barn under henvisning til at gjel-
dende vilkår relativt nylig er vedtatt av Stortinget, 
og at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) har fått i oppdrag å evaluere dagens 
adgang til å pålegge hjelpetiltak. Departementet 
foreslo imidlertid å innføre en tidsbegrensning på 
inntil tre måneder for vedtak om å pålegge opp-
hold i senter for foreldre og barn.

9.4.3 Høringsinstansenes syn

Om lag fem høringsinstanser har uttalt seg om 
departementets vurdering om å videreføre vilkå-
rene for pålegg om opphold i senter for forelder 
og barn. Blant disse er Bufetat region vest og Buf-
etat region øst, Barneombudet, Norges institusjon 
for menneskerettigheter (NIM), Fellesorganisasjo-
nen (FO) og Ideelt barnevernsforum (IB). Alle 
instanser bortsett fra NIM støttet departementets 
vurdering. 

Bufetat region vest uttaler blant annet: 

«Det at dagens bestemmelse ganske nylig ble 
besluttet av Stortinget (Prop. 73 L og 
Innst. 354 L fra mai 2017), taler i seg selv mot å 

gjøre endringer i dette nå. Det gjør også det for-
hold at Bufdir er gitt i oppdrag fra departemen-
tet å evaluere innføringen av denne hjemmelen. 
Bufetat, region vest støtter derfor departemen-
tets forslag om å avvente med å endre vilkårene 
for pålegg om hjelpetiltak til resultater av evalu-
eringen foreligger.» 

NIM mener departementet bør vurdere om hjem-
melen for å pålegge hjelpetiltak i senter for for-
eldre og barn er i samsvar med menneskerettig-
hetene:

«NIM er enig i at den forestående evalueringen 
av ordningen med å kunne pålegge hjelpetiltak 
er et hensyn som kan tale for at det ikke gjøres 
endringer i regelverket nå. Samtidig, med 
utvalgets tydelige menneskerettslige begrun-
nelse for å skjerpe vilkårene for pålegg om hjel-
petiltak i senter for foreldre og barn, som er 
helt eller delvis støttet av både Advokatforenin-
gen og av fylkesnemndene, mener NIM at 
departementet bør foreta en grundig vurde-
ring av om gjeldende rett er i samsvar med de 
forpliktelsene som kan utledes av EMK artik-
kel 8 nå, uten å vente på den forestående evalu-
eringen. Spørsmålet om vilkårene for å pålegge 
opphold i senter for foreldre og barn er i sam-
svar med menneskerettighetene var ikke tema-
tisert i Prop. 72 L (2014–2015), som dannet 
grunnlaget for Stortingets beslutning om å 
senke terskelen for å pålegge hjelpetiltak i sen-
ter for foreldre og barn. Det var heller ikke vur-
dert eller tematisert i familie- og kulturkomi-
teens innstilling til Stortinget.» 

Statsforvalteren i Agder uttaler at det generelt fore-
ligger et behov for å presisere nærmere hvor ter-
skelen for å pålegge hjelpetiltak ligger. Statsforval-
teren i Agder skriver:

«Det synes å være usikkerhet knyttet til hva 
som konkret ligger i vilkåret «nødvendig for å 
sikre tilfredsstillende omsorg» – og således 
hvor terskelen for å pålegge tiltak ligger. Fyl-
kesmannen har en fornemmelse av at terske-
len oppleves å være høy(ere) enn det loven leg-
ger opp til, og at det fremmes forholdsmessig 
få slike saker for nemndene (…) Fylkesman-
nen har veiledet barneverntjenestene om 
dette. Vi mener likevel det er behov for å si noe 
mer konkret i forarbeidene om terskelen for å 
pålegge tiltak. Gjerne også sett i sammenheng 
med frivillige tiltak og omsorgsovertakelse.»
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Om lag 15 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget om å innta en begrensning av varigheten av 
adgangen til å pålegge hjelpetiltak i senter for for-
elder og barn med inntil 3 måneder. Et klart fler-
tall av instansene støtter forslaget. Blant disse er 
Bufdir, Bufetat region vest, Bufetat region nord, 
Bufetat region øst, Fylkesnemndene for barnevern 
og sosiale saker, Statsforvalteren i Vestfold og Tele-
mark og IB. Bufdir uttaler:

«Direktoratet støtter forslaget om begrensing 
av pålegg om opphold i senter for foreldre og 
barn til tre måneder. Det vises i den forbindelse 
til at det er et inngripende pålegg, og at barne-
vernet i løpet av tre måneder bør ha kommet i 
posisjon til å hjelpe foreldre og barn. Opphol-
det bør kunne videreføres basert på sam-
tykke.» 

Et mindretall av høringsinstansene er uenige i for-
slaget. Dette er blant annet Drammen kommune, 
FO, Norsk Barnevernlederorganisasjon (NOBO) 
og KS. KS uttaler at varigheten på oppholdet bør 
avgjøres på bakgrunn av en konkret vurdering av 
foreldrenes muligheter for å gi barnet forsvarlig 
omsorg. FO viser til at det i noen tilfeller vil kunne 
være behov for å pålegge opphold i senter for for-
eldre og barn for lengre tid enn tre måneder.
Drammen kommune mener det bør være mulig å 
pålegge lenger opphold enn tre måneder i enkelt-
tilfeller og viser til adgangen til å utvide en under-
søkelse. NOBO mener dagens regler med inntil 
12 måneder fortsatt bør gjelde, og skriver at det av 
respekt for familie og barn er viktig at det brukes 
tilstrekkelig tid på alternativet for å hindre 
omsorgsovertakelse.

9.4.4 Departementets vurderinger og 
forslag

9.4.4.1 Innledning

Departementet har etter en ny vurdering og 
under henvisning til uttalelsen fra NIM, kommet 
til at vilkårene for å pålegge hjelpetiltak i senter 
for forelder og barn bør vurderes på nytt i lys av 
våre menneskerettslige forpliktelser. Departe-
mentet ser at spørsmålet om hvorvidt vilkårene 
for å pålegge hjelpetiltak i senter for foreldre og 
barn er i samsvar med menneskerettighetene, 
ikke var særskilt tematisert i Prop. 72 L (2014–
2015), som dannet grunnlaget for Stortingets 
beslutning om å senke den foreslåtte terskelen for 

å pålegge hjelpetiltak i senter for foreldre og barn. 
Forholdet til menneskerettighetene ble heller 
ikke vurdert i familie- og kulturkomiteens innstil-
ling til Stortinget. 

Departementet ønsker på denne bakgrunn 
ikke å avvente Bufdirs evaluering, og har foretatt 
en grundig gjennomgang av bestemmelsens vil-
kår opp mot våre menneskerettslige forpliktelser. 

9.4.4.2 Vurdering av våre menneskerettslige 
forpliktelser

I spørsmålet om hvor terskelen for pålegg om hjel-
petiltak i senter for foreldre og barn bør ligge sett 
hen til våre menneskerettslige forpliktelser, har 
departementet særlig vurdert forholdet til barnets 
rett til omsorg og beskyttelse som følger av blant 
annet FNs barnekonvensjon (BK) artikkel 3 og 
19, samt retten til privatliv og familieliv etter blant 
annet den europeiske menneskerettskonvensjon 
(EMK) art 8.34

Det er imidlertid kravet om at inngrepet må 
anses som nødvendig i et demokratisk samfunn 
etter EMK artikkel 8 nr. 2 som departementet 
særlig har sett behov for å vurdere, for å ta stilling 
til hvor terskelen for pålegg om hjelpetiltak i sen-
ter for foreldre og barn bør ligge.35

I nødvendighetskravet har Den europeiske 
menneskerettsdomstol (EMD) innfortolket et 
krav om forholdsmessighet mellom inngrepets 
formål og hvor inngripende tiltaket er overfor bor-
geren, altså inngrepets styrke. Generelt vil kra-
vene for inngrep øke i takt med inngrepets styrke. 
En bestemmelse som gir adgang til å pålegge opp-
hold i senter for foreldre og barn må utformes slik 
at den hensyntar inngrepets styrke, og gir uttrykk 
for en rimelig avveining mellom barnets behov for 
omsorg og beskyttelse samt foreldrenes og bar-
nets behov for privatliv og familieliv. 

34 Se kapittel 8.3 om pålegg om utredning om opphold i sen-
ter for foreldre og barn for en nærmere vurdering av krav 
som følger av våre menneskerettslige forpliktelser.

35 Også forholdet til EMK artikkel 5 om retten til frihet og sik-
kerhet og Tilleggsprotokoll (EMK TP) nr. 4 artikkel 2 om 
retten til bevegelsesfrihet og retten til fritt å velge bosted 
har vært vurdert, se nærmere omtale i kap 8.3. Forholds-
messighetsvurderingen etter EMK artikkel 8 nr. 2 er imid-
lertid i hovedsak den samme som etter EMK artikkel 5 og 
EMK TP nr. 4 artikkel 2. Forholdsmessighetsvurderingen 
etter artikkel 8 vil ha et noe annet utgangspunkt, siden det i 
den vurderingen må foretas en avveining mellom barns 
beskyttelse og foreldre og barns rett til privatliv og familie-
liv. De samme momenter i denne avveiningen vil imidlertid 
også være avgjørende for om tiltaket er en rimelig og hen-
siktsmessig frihetsberøvelse/bevegelsesrestriksjon.
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9.4.4.3 Inngrepets styrke og avveiningen av 
interesser

Et pålegg om opphold i senter for foreldre og barn 
vil utgjøre et svært følbart inngrep i familiens pri-
vatliv. Ved et slikt vedtak pålegges familien å flytte 
ut av sitt hjem i en lengre periode. Det er slått fast 
i EMDs praksis at å pålegge personer opphold 
utenfor hjemmet er å anse som et alvorlig inngrep 
i retten til privatliv. EMD har lagt til grunn et 
sterkt vern dersom inngrepet berører den sen-
trale verdi konvensjonsrettigheten er ment å 
beskytte. Tiltaket har på denne bakgrunn visse 
paralleller til tiltak som medfører adskillelse av 
foreldre og barn.

Pålegg om opphold i senter for foreldre og 
barn vil også være et inngrep i familielivet, blant 
annet ved at det gis omfattende veiledning og opp-
følging. Samtidig innebærer ikke tiltaket at barnet 
blir skilt fra sine foreldre. Tiltaket representerer 
som sådan et mindre inngrep i familielivet enn en 
omsorgsovertakelse eller et akuttvedtak. Et hjel-
petiltak i senter for foreldre og barn skal støtte og 
veilede foreldrene slik at de kan bli i stand til å 
utføre sine omsorgsoppgaver. Tiltaket tilbys for-
eldre med et omfattende behov for slik støtte, og 
tiltaket vil også gi barnet forsvarlige rammer i 
denne perioden. Å sikre sped- og småbarn forsvar-
lige rammer mens foreldrenes evne til å gi god 
nok omsorg støttes, er en tungtveiende interesse, 
jf. BK artikkel 3 og 19. 

Innholdet i oppholdet er også av relevans når 
inngrepets styrke skal vurderes. Bufetats tilbud 
om hjelpetiltak i senter for foreldre og barn vil, 
etter barnevernsreformens ikrafttredelse, bare 
iverksettes i etterkant av en utredning og inne-
bære at foreldrene veiledes slik at de kan utføre 
sine omsorgsoppgaver på en måte som gir positiv 
utvikling hos barnet. Tilbud om slike hjelpetiltak 
kan bare gis hvis utredningen har avdekket et 
potensiale for positiv endring, men hvor forel-
drene fortsatt har behov for omfattende hjelp og 
støtte. Formålet med å pålegge omsorgsendrende 
hjelpetiltak i en slik fase vil være å forhindre plas-
sering av barn utenfor hjemmet. Formålet er å 
hjelpe foreldre som sliter med å utføre sine 
omsorgsoppgaver.

Oppholdets varighet vil også være av betyd-
ning for inngrepets styrke. Et vedtak om pålegg 
om omsorgsendrende hjelpetiltak i senter for for-
eldre og barn kan ikke gis lengre varighet enn det 
formålet tilsier. Tiltakets styrke taler derfor for å 
opprettholde forslaget om å redusere vedtakets 
varighet til inntil 3 måneder, noe også høringsin-
stansene støtter.

9.4.4.4 Hvilken terskel bør pålegg om opphold i 
senter for foreldre og barn ha?

Gjennomgangen over viser at et pålegg om 
omsorgsendrende hjelpetiltak i senter for foreldre 
og barn griper tungt inn i borgernes rett til privat-
liv og familieliv, samtidig som formålet er å gi for-
eldrene omfattende veiledning slik at de kan 
utføre sine omsorgsoppgaver.

I gjeldende barnevernlov er vilkåret for å 
pålegge omsorgsendrende hjelpetiltak i senter for 
foreldre og barn «når dette er nødvendig for å 
sikre barnet tilfredsstillende omsorg». Vilkåret er 
likt for pålegg om hjelpetiltak i senter for foreldre 
og barn og de øvrige hjelpetiltakene som kan 
pålegges. Det er imidlertid ikke tvilsomt at et 
pålegg om opphold i et senter er et mer inngri-
pende tiltak enn de andre hjelpetiltakene.

Etter departementets oppfatning taler dette for 
at det bør innføres en høyere terskel for å pålegge 
hjelpetiltak i senter for foreldre og barn. 

Inngrepets styrke kan tale for at terskelen for 
et slikt pålegg settes på samme nivå som ved 
omsorgsovertakelse, slik utvalget foreslo. Formå-
let med et pålegg er imidlertid å forebygge at situ-
asjonen blir så alvorlig at vilkårene for omsorgs-
overtakelse er oppfylt ved å gjøre foreldrene i 
stand til å ivareta barnet selv. At barnevernstje-
nesten skal kunne gripe inn før situasjonen er så 
alvorlig at vilkårene for omsorgsovertakelse er til 
stede, er et sentralt argument for at inngrepster-
skelen legges noe lavere enn for vedtak om 
omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten kan 
hjelpe foreldrene slik at ytterligere problemutvik-
ling og omsorgssvikt forebygges, og barnet kan 
bli boende hjemme. En noe lavere terskel vil der-
med innebære en operasjonalisering av minste 
inngreps prinsipp. Et pålegg om omsorgsen-
drende hjelpetiltak i senter for foreldre og barn vil 
også være mindre inngripende enn en omsorgs-
overtakelse fordi foreldre og barn ikke blir 
adskilt. Dette taler også for at terskelen bør leg-
ges lavere enn for omsorgsovertakelse.

Disse forhold taler etter departementets vur-
dering samlet sett for å legge terskelen lavere enn 
for omsorgsovertakelse, men høyere enn dagens 
bestemmelse om pålegg hjelpetiltak.

Departementet har vurdert hvilken ordlyd vil-
kår for pålegg bør ha. Tiltaket er inngripende og 
kan bare gjelde familier der det er reell risiko for 
at foreldrene ikke kan gi barnet tilstrekkelig og 
trygg omsorg. Barnevernets undersøkelse, her-
under eventuelt utredningsopphold i senter for 
foreldre og barn, må ha vist mangler ved barnets 
omsorgssituasjon som tilsier at barnet og forel-



172 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
drene har behov for omfattende støtte. Samtidig 
vil målgruppen for tiltaket være foreldre som vur-
deres å ha potensiale for positiv endring. 

Departementet foreslår å knytte terskelen til 
tilfeller der det er nødvendig for å sikre barnet til-
fredsstillende omsorg, og det er nærliggende fare 
for at barnet kan komme i en situasjon der vilkå-
rene for omsorgsovertakelse er oppfylt. Første del 
av vilkåret er en videreføring av gjeldende rett. 
Endringen innebærer at det i tillegg stilles krav 
om at det er nærliggende fare for at barnet kan 
komme i en situasjon der vilkårene for omsorgs-
overtakelse er oppfylt. Etter departementets vur-
dering vil dette vilkåret ivareta to hovedhensyn. 
For det første vil koblingen til vilkårene for 
omsorgsovertakelse innebære at det kommer 
tydeligere frem at hjemmelen bare skal gjelde 
familier som er i en situasjon med reell risiko for 
alvorlig omsorgssvikt. Familier med mindre alvor-
lig problembelastning skal ikke omfattes. For det 
andre fremgår at hjemmelen også omfatter tilfel-
ler der vilkårene for omsorgsovertakelse ikke er 
sannsynliggjort. På denne måten ivaretas formålet 
om å forebygge omsorgsovertakelser. Det er risi-
koen i barnets omsorgssituasjon her og nå, sett i 
sammenheng med foreldrenes potensiale for posi-
tiv endring, som skal vurderes. I tilfeller der det er 
aktuelt å vurdere å pålegge hjelpetiltak i senter for 
foreldre og barn i etterkant av en utredning i sen-
ter for foreldre og barn, vil den foregående utred-
ningen gi et solid faglig grunnlag for å vurdere om 
et pålagt etterfølgende hjelpetiltak vil være til bar-
nets beste i det enkelte tilfellet.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
det fremgår av lovens ordlyd at barneverns- og hel-
senemnda kan pålegge hjelpetiltak i senter for for-
eldre og barn i situasjoner der «det er nødvendig for 
å sikre barnet tilfredsstillende omsorg og det er 
nærliggende fare for at barnet kan komme i en situ-
asjon der vilkårene for omsorgsovertakelse er opp-
fylt.» Dette kommer i tillegg til de generelle vilkår-
ene for hjelpetiltak, jf. lovforslaget § 3-1 første ledd.

Videre opprettholder departementet forslaget 
om at oppholdet ikke skal kunne vare mer enn i 
tre måneder. 

Det vises til lovforslaget § 3-4 annet og fjerde 
ledd. 

9.5 Kommunale botiltak som 
hjelpetiltak etter barnevernsloven

9.5.1 Gjeldende rett

Mange kommuner tilbyr ulike former for botiltak 
til ungdom, for eksempel hybel eller bofellesskap. 

I noen tilfeller er dette botiltak som tilbys som 
hjelpetiltak etter barnevernloven. 

Botiltak kan iverksettes som frivillig hjelpetil-
tak når vilkårene i § 4-4 annet ledd er oppfylt. Det 
fremgår av bestemmelsen at barnevernstjenesten 
skal iverksette hjelpetiltak når barnet på grunn av 
forholdene i hjemmet eller av andre grunner har 
særlig behov for det.36 

Ved vurderingen av om et hjelpetiltak skal 
iverksettes, skal det legges avgjørende vekt på 
hva som er til beste for barnet, jf. § 4-1. Hvilke 
hjelpetiltak som iverksettes vil bero på en konkret 
vurdering av hva slags tiltak som kan ivareta bar-
nets behov. Ivaretakelsen av barnets rett til med-
virkning, jf. § 1-6, er viktig både for å vurdere hva 
som er barnets behov og hvilke tiltak som kan iva-
reta dette behovet. Etter § 1-3 kan tiltak iverkset-
tes frem til ungdommen er 25 år. Den største 
gruppen som får botiltak som hjelpetiltak etter 
barnevernloven, er ungdom over 18 år.

Dersom behovene ikke kan løses ved andre 
hjelpetiltak, kan barnevernstjenesten formidle 
plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter, 
jf. § 4-4 siste ledd. I motsetning til ved hjelpetiltak 
etter annet ledd, ivaretar fosterhjemmet eller insti-
tusjonen den daglige omsorgen for barnet på 
vegne av foreldrene. I forarbeidene37 uttales det at 
slik frivillig plassering kan være hensiktsmessig 
når foreldrene forbigående er ute av stand til å iva-
reta den daglige omsorgen for barnet. Det forut-
settes i siste ledd annet punktum at omsorgs-
overtakelse bør vurderes dersom det må forutset-
tes at foreldrene over tid ikke kan ivareta den dag-
lige omsorgen. Frivillig plassering utenfor hjem-
met er derfor ment å gjelde tilfeller der 
ungdommen har behov for at noen andre enn for-
eldrene utøver den daglige omsorgen. Barnevern-
loven åpner ikke for bruk av kommunale botiltak 
etter § 4-4 annet ledd dersom ungdommen har 
behov for den omsorg og oppfølging som gis i fos-
terhjem eller institusjon.

Botiltak kan ikke benyttes ved tvangsvedtak. 
Ved tvangsvedtak følger plasseringsalternativene 
av § 4-14, som ikke omfatter botiltak som bokol-
lektiv eller hybel med tilsyn. Også ved atferdsplas-
seringer er plasseringsalternativene begrenset til 
institusjon eller fosterhjem med særlige forutset-
ninger i samsvar med § 4-27. 

Når et barn eller en ungdom er tilbudt et botil-
tak som hjelpetiltak, har barnevernstjenesten plikt 
til å utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan i sam-
svar med barnevernloven § 4-5. Dette er et krav 

36 Se nærmere omtale i kapittel 9.1 foran.
37 Ot.prp. nr. 44 (1991-92).
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som gjelder ved iverksettelse av alle hjelpetiltak. 
Det følger av bestemmelsen at barnevernstje-
nesten skal følge nøye med på hvordan det går 
med barnet og vurdere om hjelpen er tjenlig, 
eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, 
eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse. 
Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig. 

Det er ikke særskilte krav i barnevernloven 
om kvalitet og godkjenning av kommunale botil-
tak eller om tilsyn med barn og unge som bor i 
slike tiltak. For botiltak som er hjelpetiltak etter 
barnevernloven, gjelder likevel kvalitetskrav som 
kan utledes av det generelle forsvarlighetskravet i 
§ 1-4. Videre gjelder kravene til politiattest for 
eventuelle ansatte i slike tiltak, jf. § 6-10 første 
ledd. Også reglene om krav til internkontroll, jf. 
kommuneloven § 25-1, kommer til anvendelse. 
Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommu-
nen oppfyller sine plikter etter barnevernloven, jf. 
§ 2-3 b annet ledd. Statsforvalteren kan som til-
synsmyndighet se nærmere på kommunens bruk 
av botiltak og om disse holder forsvarlig kvalitet. 
Statsforvalteren fører imidlertid ikke tilsyn med 
barn i botiltak, slik som med barn i institusjon. 

9.5.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

9.5.2.1 Bakgrunnen for forslaget

Barnevernslovutvalget påpekte at kommunale 
botiltak er bosteder i offentlig regi for barn med 
spesielle behov og at det derfor må sikres at disse 
bostedene er egnet for denne type opphold. Utval-
get mente videre at konkrete krav til botiltak 
egner seg best i forskrift, basert på nærmere 
utredning av spørsmålet og egen høring. Utvalget 
foreslo derfor å ta inn i loven en hjemmel for 
departementet til å gi nærmere forskrifter om kva-
litet, godkjenning og tilsyn for ulike typer botiltak 
som ikke anses som fosterhjem, institusjon eller 
omsorgssentre. Få høringsinstanser uttalte seg 
om Barnevernslovutvalgets forslag. 

I Prop. 73 L (2016–2017) uttales at departe-
mentet vil legge til rette for at det utvikles mer 
kunnskap om kommunale botiltak, med vekt på 
hvilke målgrupper de er egnet for, hvilken oppføl-
ging og kompetanse som kreves og hvilke 
systemer for kvalitetssikring som bør finnes. Det 
understrekes at økt kommunalt finansieringsan-
svar kan gi økte økonomiske insentiver til å bruke 
kommunale botiltak. Av proposisjonen fremgår at 
departementet vil vurdere spørsmålet nærmere i 
forbindelse med oppfølgingen av Barnevernslov-
utvalgets forslag. 

Institutt for samfunnsforskning (ISF) utarbei-
det i 2018 rapporten «Kommunale botiltak for barn 
og unge. En hvit flekk i velferdsstaten» på oppdrag 
fra departementet. Av rapporten fremkom blant 
annet at det er store forskjeller i kommunenes 
praksis knyttet til kommunale botiltak for barn og 
unge. Forskjellene gjør seg blant annet gjeldende 
i kommunenes bruk av botiltak i forbindelse med 
bosetting av unge flyktninger. Rapporten viser 
også store forskjeller i kommunenes oppfølging 
av ungdom i kommunale botiltak. Det understre-
kes at det er stor variasjon i behovene til barn og 
unge i botiltak, i tillegg til at typen botiltak også 
varierer. 

Rapporten anbefaler at det utvikles retnings-
linjer eller forskrift som regulerer en rekke for-
hold, som krav om å utrede oppfølgingsbehovet, 
krav om at botiltak til unge under 16 år må ha 
døgnkontinuerlig bemanning, krav til skriftlig 
dokumentasjon av oppfølging og ivaretakelse av 
trygghet og sikkerhet, kompetansekrav til ledere 
og ansatte, samt tilstrekkelige bemanningsressur-
ser. Rapporten anbefaler også å innføre tilsyn med 
barn i botiltak, og at statsforvalteren skal ha dette 
ansvaret. 

9.5.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet la til grunn at det er behov for en 
bedre rettslig regulering av kommunale botiltak 
som brukes som hjelpetiltak etter barneverns-
loven. Departementet la særlig vekt på at ungdom 
som mottar hjelpetiltak fra barnevernet er en sær-
skilt sårbar gruppe, der hensynet til rettssikker-
het står spesielt sterkt.

Departementet vurderte behovet for en mer 
omfattende regulering i form av en lovfestet god-
kjennings- og tilsynsordning etter barneverns-
loven, men kom til at et slikt arbeid krevde bedre 
kunnskap om hvilke typer botiltak som er egnet 
for omfattende regulering og hvilke målgrupper 
som kan ivaretas på en forsvarlig måte i disse tilta-
kene. Departementet foreslo på denne bakgrunn 
heller ingen endringer i vilkårene for bruk av 
botiltak.

Departementet foreslo imidlertid å gi hjemmel 
til å fastsette nærmere regler i forskrift om kvali-
tet for kommunale botiltak som ikke anses som 
fosterhjem, institusjon eller omsorgssentre. 
Departementet uttalte at krav til kvalitet vil følge 
av lovens forsvarlighetskrav og hensynet til bar-
nets beste, og la til grunn at det vil være naturlig å 
vurdere nærmere både innholdet i kvalitetskra-
vene og hvilke botiltak og målgrupper de skal 
gjelde for, når en slik forskrift utarbeides. Depar-
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tementet uttalte videre at det for noen typer botil-
tak vil være naturlig å stille krav for eksempel til 
botiltakets ivaretakelse av ungdommene, materi-
elle krav til boligen samt krav til forsvarlig beman-
ning og kompetanse. 

Departementet henviste videre til forslaget om 
tydeligere regler for oppfølging av hjelpetiltak, og 
la til grunn at ungdom i botiltak ofte vil være i en 
situasjon der det er særlig viktig at barnevernstje-
nesten følger nøye med på hvordan det går, om til-
taket er hensiktsmessig og om det er nødvendig 
med andre tiltak. 

Videre la departementet til grunn at den fore-
slåtte hjemmelen for å gi forskrift om kvalitet i 
hjelpetiltak også gir hjemmel for å utarbeide for-
skrift om kvalitet i botiltak som er hjelpetiltak 
etter barnevernsloven. 

9.5.3 Høringsinstansenes syn

9.5.3.1 Kommunale botiltak som hjelpetiltak 
etter barnevernsloven

Om lag 15 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget til regulering av botiltak som hjelpetiltak 
etter barnevernsloven, blant dem Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet (Bufdir), Barne-, ung-
doms- og familieetaten (Bufetat) region vest, Buf-
etat region øst, Barneombudet, Statens helsetilsyn, 
Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i 
Nordland, Statsforvalteren i Vestland, Asker kom-
mune, Fellesorganisasjonen (FO), Redd Barna, 
Ideelt barnevernsforum (IB) og VID vitenskapelige 
høgskole. 

Om lag halvparten støtter forslaget om for-
skriftshjemmel for krav til kvalitet i botiltak, blant 
annet Bufetat region øst, Barneombudet, Statens 
helsetilsyn, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforval-
teren i Nordland, Asker kommune, Redd barna, IB 
og VID vitenskapelige høgskole. 

Statsforvalteren i Rogaland er enig med depar-
tementet i at det er et stort behov for bedre regu-
lering av kommunale botiltak som brukes som 
hjelpetiltak og viser til at dette i dag er et sårbart 
område hvor det foreligger få føringer om type til-
tak, innhold i tiltaket og krav til kvalitet. Videre er 
Statsforvalteren i Rogaland opptatt av kunnskaps-
grunnlaget knyttet til kommunale botiltak som 
hjelpetiltak etter barnevernsloven:

«Dette er et område hvor ingen har en samlet 
oversikt, verken over type tiltak eller variasjo-
nen av kvalitet og innhold.

Fylkesmannen støtter derfor departemen-
tets forslag om å gi hjemmel til å fastsette nær-

mere regler i forskrift om kvalitet for botiltak 
som ikke anses som fosterhjem, institusjon 
eller omsorgssentre. Fylkesmannen anmoder 
departementet om å utrede dette nærmere i 
forbindelse med utarbeidelse av forskriften, 
slik at man kan få et så godt informasjons-
grunnlag som mulig når innholdet i kvalitets-
kravene og hvilke tiltak og målgrupper de skal 
gjelde for, skal bestemmes.»

Flere av høringsinstansene som har uttalt seg 
uttrykker at det i tillegg bør innføres regler om til-
syn med kommunale botiltak som hjelpetiltak 
etter barnevernsloven, bl.a. Bufetat region øst, 
Barneombudet, Statens helsetilsyn og Redd Barna. 
Flere av disse, blant annet Barneombudet og Sta-
tens helsetilsyn, mener det også bør innføres regler 
om godkjenning av botiltak som hjelpetiltak etter 
barnevernsloven. Statens helsetilsyn uttaler:

«Med bakgrunn i departementets vurderinger 
og utredningen i regi av Samforsk ser vi beho-
vet for å tydeliggjøre ansvar for oppfølging, 
godkjenning, kvalitet og tilsyn. Vi støtter forsla-
get om å se nøyere på dette i et eventuelt for-
slag om ny forskrift om hjelpetiltak. Vi mener 
botiltakene må ha et tydelig skille fra institu-
sjon, og at for eksempel regulering av tvang 
ikke hører hjemme under regulering av botil-
tak, da det ikke er adgang til å bruke tvang i et 
botiltak. Vi er urolig for hvordan dette i praksis 
vil utvikle seg til en form for «B-institusjoner» i 
kommunene. Vi vurderer at dette vil medføre 
risiko for svikt hva angår kvaliteten på det tilbu-
det barn og unge i disse tiltakene får, og hvor-
dan deres rettigheter blir ivaretatt.» 

I tillegg har flere av høringsinstansene innspill til 
hvordan regulering av botiltak som hjelpetiltak 
etter barnevernsloven rent lovgivningsteknisk bør 
reguleres. Flere høringsinstanser har også lovtek-
niske innspill til hjemmelen for å bruke botiltak 
som hjelpetiltak. 

Bufetat region øst gir uttrykk for at de ofte opp-
lever usikkerhet rundt bruken av dagens § 4-4 
annet ledd som plasseringshjemmel, særlig når 
det gjelder plassering av enslige mindreårige 
flyktninger i bofellesskap. Redd Barna, Statens 
helsetilsyn, Statsforvalteren i Rogaland og Statsfor-
valteren i Nordland uttrykker bekymring for regu-
leringen av botilbudet til enslige mindreårige asyl-
søkere og stiller spørsmål ved hvorfor ikke depar-
tementet har gått nærmere inn på dette i lovarbei-
det. 
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9.5.4 Rapport om kommunale botiltak

Oslo Economics utarbeidet i samarbeid med Oslo-
Met, en rapport om kommunale botiltak på opp-
drag fra Barne- og familiedepartementet i 2020.38

Formålet med oppdraget var, med utgangspunkt i 
rapporten fra ISF, å få ytterligere kunnskap om 
bruken av botiltak etter barnevernloven.39 I rap-
porten fremkommer det at det i 2019 bodde i over-
kant av 2000 barn og unge i kommunale botiltak 
etter hjelpetiltak med hjemmel i barnevernloven. 
Om lag 16 prosent var under 18 år. Det er store 
variasjoner både når det gjelder innretning og 
oppfølging. Oppfølging og bemanning ved botiltak 
bygges opp rundt barnevernets vurdering av den 
enkeltes behov. Det vises videre til at det er en 
sammensatt gruppe ungdom som tilbys slike hjel-
petiltak. Det viktigste fellestrekket er at ungdom-
mene har en utfordrende hjemmesituasjon, samt 
at det ikke vurderes som aktuelt å iverksette 
tvangsvedtak. Frivillige kommunale botiltak er 
også en sentral del av ettervernet. Rapporten leg-
ger til grunn at kommunale botiltak fyller et klart 
behov. Det anbefales å utarbeide retningslinjer for 
kvalitet. Også krav til tilsyn bør vurderes. Oslo 
Economics anbefaler også at det utarbeides en 
veileder som gir nærmere retningslinjer for skjøn-
net med hensyn til når slike tiltak kan benyttes. 

9.5.5 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet fastholder forslaget om å innføre 
en hjemmel for å stille kvalitetskrav i forskrift til 
kommunale botiltak som benyttes som hjelpetil-
tak etter barnevernsloven. Ungdom som mottar 
hjelpetiltak fra barnevernet er en særskilt sårbar 
gruppe, der hensynet til rettssikkerhet står sterkt. 
Nærmere krav til kvalitet i slike tiltak, vil være et 
viktig bidrag til å styrke rettssikkerheten. Forsla-
get har fått støtte i høringen og er i samsvar med 
anbefalinger fra både Barnevernslovutvalget og 
senere rapporter.

Departementet fastholder at forskriftshjemme-
len skal omfatte botiltak som kan benyttes som 
hjelpetiltak etter barnevernsloven, det vil si med 
hjemmel i lovforslaget § 3-1, og når slike tiltak kan 

fastsettes som ettervernstiltak, jf. lovforslaget § 3-
6. Kommunale botiltak som ikke er godkjent som 
institusjon, kan ikke benyttes som tiltak etter 
andre hjemler i forslaget til ny barnevernslov. 

I samsvar med forslaget i høringsnotatet inn-
bærer dette videre at forskriften ikke vil gjelde 
botiltak som iverksettes etter andre lovverk. Botil-
tak som benyttes ved bosetting av enslige mindre-
årige asylsøkere vil omfattes dersom barne-
vernstjenesten etter en konkret vurdering fatter 
vedtak om hjelpetiltak i forbindelse med bosetting 
av den enkelte ungdommen. 

Det følger av lovforslaget § 3-1 første ledd at 
hjelpetiltak skal være egnet til å møte barnets 
behov. Dette innebærer at botiltak bare kan iverk-
settes som hjelpetiltak dersom ungdommen ikke 
har behov for den tette oppfølgingen som gis i fos-
terhjem eller institusjon. 

Hvilke krav som stilles til kvalitet i botiltaket 
må ses i sammenheng med hvilke behov ungdom-
men har og hva som skal til for at tiltaket skal 
anses egnet til å ivareta barnets behov. Både ISF 
og Oslo Economics understreker i sine rapporter 
at det er en sammensatt gruppe ungdommer som 
mottar botiltak som hjelpetiltak etter barneverns-
loven. Det er stor variasjon i alder, men den klart 
største gruppen er ungdom over 18 år. Hva slags 
utfordringer og behov ungdommene har er også 
ulikt, og vil ha sammenheng med både forholdene 
i hjemmet og ungdommens alder og modenhet. 

Departementet legger til grunn at krav til kva-
litet utledes av barnevernslovens forsvarlig-
hetskrav og hensynet til barnets beste. En for-
skrift vil for eksempel kunne omfatte krav til botil-
takets ivaretakelse og oppfølging av ungdom-
mene, krav til kompetanse og materielle krav til 
boligen. 

Departementet tar utgangspunkt i at det ikke 
vil være hensiktsmessig å utforme felles regler i 
forskrift for alle typer botiltak uavhengig av mål-
gruppe. Hvilken type botiltak som iverksettes vil 
også ha betydning. Et generelt utgangspunkt vil 
være at dess yngre ungdommen er, desto større 
krav må stilles til tilstedeværelse og oppfølging fra 
andre voksne i tiltaket. Departementet antar 
videre at det også vil kunne være enkelte typer 
botiltak for bestemte målgrupper som ikke bør 
omfattes av en slik forskrift. Dette kan for eksem-
pel være hybel uten oppfølging i forbindelse med 
ettervern. Det vises for øvrig til kapittel 5.6.

Etter departementets oppfatning er det likevel 
ikke hensiktsmessig å begrense hjemmelen til 
bestemte tiltak eller målgrupper, men departe-
mentet vil vurdere nærmere både innholdet i kva-
litetskravene og hvilke tiltak og målgrupper de 

38 «Utredning om kommunale botiltak. Rapport utarbeidet for 
Barne- og familiedepartementet, høsten 2020»». Oslo Econ-
omics og Oslo Met. OE-rapport 2020-63.

39 Rapporten bygger på intervjuer med 34 representanter fra 
relevante tjenester. Det har også vært gjennomført works-
hop med Oslo kommune Barne- og familieetaten og Buf-
etat. Rapporten inkluderer videre kvantitative funn fra ISF 
sin rapport fra 2018 samt nyere tall fra SSB. 
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skal gjelde for i forbindelse med det videre arbei-
det med forskriften. 

Departementet fastholder imidlertid at for-
skriftshjemmelen ikke skal omfatte krav om god-
kjenning og tilsyn. Departementet vurderer at det 
ikke er samme behov for at det er en ekstern 
instans som fører tilsyn med botiltaket, som der 
barn er plassert i fosterhjem eller institusjon.40

Etter departementets oppfatning er det viktigere 
at barnevernstjenesten oppfyller sitt oppfølgings-
ansvar overfor ungdom i botiltak, og foreslår at 
det gis hjemmel til å stille slike krav. 

Departementet viser til at krav til oppfølging 
etter vedtak om hjelpetiltak er tatt inn i lovutkastet 
§ 8-1 og krav til oppfølging etter vedtak om hjelpe-
tiltak til ungdom over 18 år i § 8-5. Det fremgår av 
disse bestemmelsene at barnevernstjenesten skal 
vurdere om hjelpen fungerer etter hensikten, om 
det er behov for nye tiltak eller om det er grunn-
lag for omsorgsovertakelse. Videre skal barne-
vernstjenesten utarbeide en plan når det treffes 
vedtak om hjelpetiltak. Planen skal sikre en syste-
matisk og regelmessig oppfølging av barnet. En 
forsvarlig oppfølging av ungdom i botiltak fra bar-

nevernstjenestens side, vil normalt innebære 
besøk i tiltaket. Det bør fremgå av planen hvor 
ofte det legges opp til slike oppfølgingsbesøk. 
Etter departementets oppfatning bør forskriften 
også kunne stille krav til oppfølgingsbesøk for 
enkelte målgrupper. Departementet foreslår der-
for at forskriftshjemmelen også omfatter utfyl-
lende regler om oppfølging i slike tiltak. 

Departementet la til grunn i høringsnotatet at 
den foreslåtte hjemmelen til å fastsette hvilke krav 
til kvalitet som skal stilles til hjelpetiltak, se kapit-
tel 9.1, også ville omfatte forskrift om krav til kvali-
tet i botiltak. Departementet fastholder dette syns-
punktet. Departementet understreker at det med 
kvalitet blant annet menes krav til oppfølging i til-
taket, krav til kompetanse og materielle krav. Når 
det gjelder nærmere krav i forskrift til barne-
vernstjenestens oppfølging, foreslås dette bare å 
gjelde botiltak, og det er derfor nødvendig at dette 
presiseres særskilt i forskriftshjemmelen. 

Departementet foreslår etter dette at det gis 
hjemmel til å fastsette krav til kvalitet samt til bar-
nevernstjenestens oppfølging av barn i botiltak 
som iverksettes som hjelpetiltak etter barneverns-
loven. Det vises til lovforslaget § 3-1 annet ledd. 

40 I dag fører kommunen tilsyn med barn i fosterhjem og 
statsforvalteren tilsyn med barn i institusjon.
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10  Akuttiltak

10.1 Gjeldende rett

10.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Det fremgår av Grunnloven § 102 at statens 
myndigheter skal sikre et vern om den personlige 
integritet. Videre fremgår det av Grunnloven 
§ 104 at barn har rett til vern om sin personlige 
integritet. I forarbeidene til bestemmelsen er det 
presisert at barns integritetsvern både omfatter 
alvorlige integritetskrenkelser som «vold, mis-
handling og seksuell utnyttelse», og mindre inn-
grep i den personlige integritet.1

FNs barnekonvensjon (BK) inneholder ingen 
egne bestemmelser som direkte omhandler akutt-
vedtak. I BK artikkel 19 er statene imidlertid 
pålagt å beskytte barn mot ulike former for skade-
voldende adferd, som for eksempel fysisk og psy-
kisk vold og mishandling. Bestemmelsen oppstil-
ler en sterk plikt for staten til å forebygge og gripe 
inn mot omsorgssvikt, og innebærer dermed også 
en plikt til å beskytte barn i alvorlige akuttsituasjo-
ner. Også FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter (SP) artikkel 24 nr. 1 gir statene en 
plikt til å beskytte barn. Det følger av bestemmel-
sen at ethvert barn uten forskjellsbehandling av 
hensyn til rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, 
nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom eller 
fødsel, skal ha rett til slike beskyttelsestiltak fra 
familiens, samfunnets og statens side som dets 
stilling som mindreårig krever.

Videre fremgår det av den europeiske men-
neskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 3 at 
ingen skal utsettes for tortur eller for umenneske-
lig eller nedverdigende behandling eller straff. 
Dette følger også av BK artikkel 37 og SP artikkel 
7. I praksis fra Den europeiske menneskeretts-
domstol (EMD) er det slått fast at statene er 
pålagt et ansvar for å gripe inn når det er rimelig 
grunn til å tro at private individer begår overgrep 
mot hverandre. Staten kan således ha en plikt til å 
umiddelbart sikre barnet dersom det ellers utset-
tes for «tortur, umenneskelig eller nedverdigende 
behandling» i hjemmet. EMK artikkel 8 om retten 

til privatliv og familieliv verner imidlertid mindre 
alvorlige faresituasjoner enn artikkel 3.2

Barn og foreldre har en rett til vern om sitt 
familieliv og privatliv, jf. blant annet Grunnloven 
§ 102 og EMK artikkel 8. Artikkel 8 nr. 2 åpner for 
inngrep i familielivet dersom inngrepet er foran-
kret i lov, kan begrunnes i et legitimt formål og er 
nødvendig i et demokratisk samfunn. Tiltak som 
skal verne barn mot opptreden fra foreldrenes side
som truer barnets helse, utvikling eller integritet 
har legitime formål. Nødvendighetskravet inne-
bærer at det må være forholdsmessighet mellom 
barnets behov for beskyttelse og barnevernets 
inngrep i familien. Grunnene for det nasjonale 
vedtaket, bedømt etter saken som helhet, må etter 
praksis fra EMD være relevante og tilstrekkelige. 

Det fremgår av Grunnloven § 104 annet ledd at 
ved handlinger og avgjørelser som berører barn, 
skal barnets beste være et grunnleggende hen-
syn. Dette følger også av BK artikkel 3 nr. 1. Av 
BK artikkel 9 fremgår at hvis det er nødvendig av 
hensyn til barnets beste, er det på visse vilkår 
adgang til å skille barn fra foreldre. Også etter 
praksis fra EMD er barnets beste av overordnet 
betydning.

10.1.2 Barnevernloven

10.1.2.1 Akuttvedtak som hjelpetiltak der barn er 
uten omsorg

Barnevernstjenesten har plikt til å sette i verk de 
hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige der-
som et barn er uten omsorg fordi foreldrene er 
syke eller av andre grunner. Dette følger av barne-
vernloven § 4-6 første ledd. Bestemmelsen tar 
først og fremst sikte på tilfeller der ingen tar seg 
av barnet. Bestemmelsen er blant annet ment å 
omfatte tilfeller der foreldrene er uteblitt fra hjem-
met uten varsel, eller der foreldrene er ute av 
stand til å ta vare på barnet på grunn av akutt syk-
dom eller rusmiddelmisbruk, og kommer ikke til 
anvendelse dersom barnet blir forsvarlig ivaretatt 

1 Dokument 16 (2011–2012) s. 193
2 Se M.P. m.fl. mot Bulgaria (2011) og M. og M. mot Kroatia

(2015).
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av andre enn foreldrene. Tiltak kan bare iverkset-
tes dersom foreldene ikke motsetter seg tiltaket, 
og kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. 
Tiltak kan heller ikke iverksettes dersom et barn 
over 15 år motsetter seg tiltaket.

10.1.2.2 Akuttvedtak om plassering av barn 
utenfor hjemmet

Adgangen til å akuttplassere barn utenfor hjem-
met uten samtykke er regulert i barnevernloven 
§ 4-6 annet ledd. Grunnvilkåret for akuttplasse-
ring er at det er «fare for at et barn blir vesentlig 
skadelidende ved å forbli i hjemmet». For å kunne 
treffe et midlertidig vedtak om akuttplassering 
utenfor hjemmet, kreves alminnelig sannsynlig-
hetsovervekt. 

Midlertidig vedtak om akuttplassering uten-
for hjemmet kan videre bare treffes dersom det er 
til det enkelte barnets beste, jf. barnevernloven 
§ 4-1, og bare dersom situasjonen ikke kan avhjel-
pes med mindre inngripende tiltak. 

Det er barnevernstjenestens leder og påtale-
myndigheten som har kompetanse til å treffe et 
vedtak om akuttplassering. Vedtaket skal umiddel-
bart etter iverksettelse sendes til fylkesnemnda 
for godkjenning, jf. barnevernloven § 7-22 første 
ledd. Fylkesnemndas leder skal snarest, og om 
mulig innen 48 timer etter at fylkesnemnda har 
mottatt saken, avgjøre om vedtaket skal godkjen-
nes. Denne foreløpige legalitetskontrollen skjer 
med utgangspunkt i akuttvedtaket, men nemndle-
der kan innhente ytterligere opplysninger dersom 
dette er nødvendig for å ta stilling til godkjen-
ningsspørsmålet, jf. § 7-22 annet ledd. De private 
partene kan påklage vedtaket til fylkesnemnda, jf. 
barnevernloven § 7-23 første ledd. 

Begjæring om tiltak om omsorgsovertakelse, 
eventuelt om pålegg om hjelpetiltak, må sendes 
fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker, 
jf. § 4-6 fjerde ledd. Dersom fristen ikke overhol-
des faller akuttvedtaket bort, jf. § 4-6 femte ledd. 

Det er ikke direkte regulert i loven hvilke plas-
seringsalternativer som er aktuelle når et barn 
blir akuttplassert utenfor hjemmet. Det følger 
imidlertid av forarbeidene til dagens barnevernlov 
at de plasseringsalternativene som gjelder ved 
ordinære omsorgsovertakelser, og som fremgår 
av barnevernloven § 4-14, også gjelder ved midler-
tidige plasseringer.3

10.1.2.3 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse av 
nyfødte barn

Adgangen til å treffe et akuttvedtak om omsorgs-
overtakelse av et nyfødt barn er særskilt regulert i 
barnevernloven § 4-9 første ledd, jf. § 4-8 annet 
ledd annet punktum. 

Av § 4-8 annet ledd følger det at det kan treffes 
et vedtak om omsorgsovertakelse før et nyfødt 
barn er flyttet til foreldrene dersom det er overvei-
ende sannsynlig at flyttingen vil føre til en situa-
sjon eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12 før-
ste ledd. Det vises også til at vilkårene for 
omsorgsovertakelse i § 4-12 annet og tredje ledd 
skal gjelde tilsvarende. Dette innebærer at vedtak 
kun kan treffes når det er nødvendig ut fra den 
situasjon barnet befinner seg i, og at situasjonen 
ikke kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak. 

Det fremgår av § 4-9 første ledd at barneverns-
tjenestens leder kan treffe akuttvedtak etter § 4-8 
annet ledd dersom de interesser bestemmelsen 
skal ivareta kan bli «vesentlig skadelidende» om 
vedtaket ikke treffes og gjennomføres straks. 

Vedtaket skal snarest sendes til fylkesnemnda 
for godkjenning. Fylkesnemnda skal vurdere god-
kjenning av vedtaket snarest, og om mulig innen 
48 timer fra fylkesnemnda mottok saken, jf. § 7-22. 
Vedtaket kan påklages til fylkesnemnda, jf. § 7-23 
første ledd.

Begjæring om tiltak må sendes fylkesnemnda 
snarest, og senest fremsettes innen seks uker, jf. 
§ 4-9 tredje ledd. Dersom fristen ikke overholdes 
faller akuttvedtaket bort, jf. § 4-9 fjerde ledd. 

I motsetning til vedtak om omsorgs-
overtakelse av nyfødte barn, er det ved midlerti-
dige akuttvedtak krav om alminnelig sannsynlig-
hetsovervekt. Dette gjelder også i akuttsaker om 
nyfødte barn som ikke har flyttet hjem til forel-
drene. 

10.1.2.4 Vedtak om flytteforbud

Etter barnevernloven § 4-8 første ledd kan fylkes-
nemnda vedta at et barn ikke skal flyttes dersom 
det «ikke er rimelig grunn for flyttingen, eller der-
som den kan være til skade for barnet». Bestem-
melsen kan komme til anvendelse både når barne-
verntjenesten har medvirket til å plassere barnet 
utenfor hjemmet som et frivillig hjelpetiltak og når 
foreldrene har plassert barnet på egen hånd. 
Barnet er derfor bosatt utenfor hjemmet av forel-
drene eller med foreldrenes samtykke. Bestem-
melsen er anvendelig uavhengig av hva som er 
årsaken til at barnet ble plassert utenfor hjemmet. 
Bestemmelsen tar særlig sikte på tilfeller der 3 Se Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 35.
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barnet har vært atskilt fra foreldrene i en lengre 
periode og der et brått miljøskifte er uheldig for 
barnet. Bestemmelsen er likevel ikke begrenset 
til tilfeller der plasseringen har vart i lengre tid. 

Flytteforbud kan vedtas for en periode på inntil 
tre måneder. I løpet av denne perioden skal barne-
vernstjenesten legge forholdene til rette for at flyt-
tingen kan skje med minst mulig ulempe for bar-
net, jf. § 4-8 første ledd siste punktum. Det kan 
likevel i løpet av flytteforbudets varighet vise seg 
at det er behov for å reise sak om omsorgs-
overtakelse, jf. § 4-8 annet ledd. Det er lagt til 
grunn at vedtak om omsorgsovertakelse må være 
truffet i løpet av flyttevedtakets absolutte tidsbe-
grensning på tre måneder. 

I tilfeller der foreldrene ønsker å flytte barnet 
straks vil det ofte ikke være mulig å få forberedt 
og behandlet en sak etter § 4-8 for fylkesnemnda 
før barnet faktisk er flyttet. Barnevernstjenestens 
leder er derfor gitt kompetanse til å treffe fore-
løpig vedtak. Etter § 4-9 første ledd kan barne-
verntjenestens leder treffe foreløpig vedtak om 
flytteforbud der grunnvilkårene i § 4-8 er oppfylt. I 
tillegg er det et vilkår at barnet vil bli «vesentlig 
skadelidende» hvis ikke vedtaket treffes og gjen-
nomføres straks. Barnevernstjenesten må sende 
vedtaket til fylkesnemnda for godkjenning. Fylke-
snemnda skal vurdere godkjenning av vedtaket 
snarest, og om mulig innen 48 timer fra fylkes-
nemnda mottok saken, jf. § 7-22. Vedtaket kan 
påklages til fylkesnemnda, jf. § 7-23 første ledd.

Begjæring om tiltak må sendes fylkesnemnda 
snarest, og senest fremsettes innen seks uker, jf. 
§ 4-9 tredje ledd. Dersom fristen ikke overholdes 
faller akuttvedtaket bort, jf. § 4-9 fjerde ledd. 

Bestemmelsene om flytteforbud åpner ikke for 
å fastsette begrensninger i foreldrenes rett til å ha 
samvær med barnet.

10.1.2.5 Akuttvedtak om plassering av barn med 
alvorlige atferdsvansker i institusjon

Adgangen til å treffe akuttvedtak overfor barn 
med alvorlige atferdsvansker er regulert i bar-
nevernloven § 4-25 annet ledd annet punktum. 
Grunnvilkåret for å treffe vedtak er at vilkårene 
etter § 4-24 er til stede. Videre følger det av hen-
visningen til § 4-6 annet ledd, at akuttvedtak 
bare kan fattes når det foreligger en situasjon 
som innebærer fare for at barnet vil bli «vesent-
lig skadelidende». Midlertidige vedtak etter § 4-
25 skal vurderes godkjent av fylkesnemnda etter 
reglene i § 7-22. Både foreldrene og barnet kan 
påklage vedtaket til fylkesnemnda, jf. § 7-23 før-
ste ledd. 

Begjæring om tiltak skal sendes fylkesnemnda 
snarest og senest innen to uker. Dette følger av 
§ 4-25 annet ledd tredje punktum jf. § 4-6 fjerde 
ledd. Dersom fristen ikke overholdes faller akutt-
vedtaket bort. Dette følger av § 4-25 annet ledd 
tredje punktum jf. § 4-6 femte ledd. 

10.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

10.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo i hovedsak å vide-
reføre innholdet i dagens akuttbestemmelser, 
men at bestemmelsene ble samlet i ett kapittel. 
Utvalget foreslo samtidig flere språklige og 
begrepsmessige endringer. Blant annet foreslo de 
å erstatte begrepet «akuttvedtak» med «hasteved-
tak». Dette ble begrunnet i at begrepet «akutt» 
kunne oppleves som fremmed og stigmatise-
rende. 

Utvalget foreslo også enkelte materielle 
endringer. Med unntak av bestemmelsen om men-
neskehandel foreslo utvalget videre å frata påtale-
myndigheten kompetansen til å treffe midlerti-
dige akuttvedtak. Det ble vist til kommunens ulov-
festede plikt til å ha akuttberedskap, samt til at 
påtalemyndigheten etter deres oppfatning ikke 
har nødvendig faglig kompetanse. Forslaget må 
ses i sammenheng med utvalgets forslag om å lov-
feste kommunens plikt til akuttberedskap og til-
gjengelighet. 

Utvalget foreslo også å tydeliggjøre at de mate-
rielle vilkårene for hastevedtak er andre enn vilkå-
rene for ordinære vedtak. Videre foreslo utvalget 
å endre ordlyden i dagens § 4-6 annet ledd, slik at 
det etter ordlyden ikke stilles krav om at barnet 
skal være «i hjemmet» når vedtak fattes. Utvalget 
viste til at det avgjørende er om det er fare for at 
barnet blir «vesentlig skadelidende». I merknaden 
til bestemmelsen ble det vist til at den også dek-
ker tilfeller der et nyfødt barn enda ikke har flyttet 
hjem til foreldene sine fra sykehuset. 

Utvalget foreslo også å lovfeste at hastevedtak 
om frivillige hjelpetiltak som retter seg mot barn 
med partsrettigheter ikke kan opprettholdes der-
som barnet motsetter seg tiltaket. 

Barnevernslovutvalget foreslo å videreføre 
adgangen til å treffe vedtak om flytteforbud for 
barn som bor utenfor hjemmet etter foreldrenes 
samtykke, men foreslo flere endringer i bestem-
melsen. Utvalget foreslo videre å slå sammen 
akuttbestemmelsen om flytteforbud og den ordi-
nære bestemmelsen om flytteforbud til én felles 
bestemmelse. Utvalget foreslo samtidig at vilkåret 
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for å treffe vedtak om flytteforbud skulle være at 
det er sannsynlig at flytting «vil være til skade for 
barnet». 

Enkelte høringsinstanser uttalte seg til forsla-
get fra utvalget om å samle akuttbestemmelsene i 
et eget kapittel. Samtlige av disse støttet forslaget. 

Om lag 40 høringsinstanser uttalte seg til for-
slaget om å frata påtalemyndigheten myndighet til 
å fatte akuttvedtak med hjemmel i barneverns-
loven. Av disse støttet i underkant av 10 instanser 
forslaget. Flere av disse viste til utvalgets vurde-
ring av at påtalemyndigheten mangler barne-
vernsfaglig kompetanse til å fatte slike vedtak, 
samt at en døgntilgjengelig barnevernstjeneste vil 
gjøre dagens ordning overflødig. Enkelte instan-
ser uttalte samtidig at forslaget forutsetter adgang 
til delegering til andre enn stedfortreder, her-
under til andre kommuner. I underkant av 30 
høringsinstanser ga uttrykk for at de var uenige i 
eller skeptiske til forslaget, eller at det er nødven-
dig med ytterligere utredning av konsekvensene 
av forslaget. Enkelte instanser ga også uttrykk for 
at forslaget ville innebære økonomiske og admi-
nistrative konsekvenser, og at de de anså forslaget 
som urealistisk med hensyn til gjennomføring. 
Flere instanser pekte også på at dagens kombina-
sjon av barnevernsvakt og påtalemyndighet fun-
gerer godt og sørger for en kombinasjon av barne-
vernsfaglig og juridisk kompetanse. Noen instan-
ser pekte også på behovet for å kunne delegere 
kompetanse til andre enn stedfortreder, for 
eksempel til barnevernvakten. Enkelte instanser 
ga også uttrykk for at det ikke er praktisk mulig å 
legge hele ansvaret for akuttvedtak til to personer. 

Enkelte høringsinstanser uttalte seg om utval-
gets forslag om at begrepet «hastevedtak» er 
bedre egnet enn «akuttvedtak». Høringen viser at 
det er noe ulike synspunkter blant høringsinstan-
sene. Blant annet uttalte Landsforeningen for bar-
nevernsbarn at de var skeptiske til forslaget om å 
endre begrepsbruken fra «akutt» til «hast», mens 
Forandringsfabrikken støttet utvalgets forslag. 

10.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å videre-
føre begrepet «akuttvedtak» som betegnelse på de 
midlertidige vedtakene. I likhet med Barnevern-
slovutvalget ble det videre foreslått å samle 
bestemmelsene om midlertidige akuttvedtak i et 
eget kapittel i ny barnevernslov. Kapitlet som ble 
sendt på høring inneholdt bestemmelser om 
akuttvedtak om hjelpetiltak der barn er uten 
omsorg, akuttvedtak om midlertidig omsorgs-
overtakelse, akuttvedtak om midlertidig flyttefor-

bud, akuttplassering av barn i atferdsinstitusjon 
og akuttplassering i institusjon ved fare for men-
neskehandel. Med unntak av bestemmelsen om 
flytteforbud ble det ikke foreslått vesentlige mate-
rielle endringer i bestemmelsene. 

Ved utformingen av bestemmelsene i akuttka-
pitlet ble det lagt stor vekt på at bestemmelsene 
skulle være enkle å forstå og anvende. Det ble 
derfor foreslått flere språklige og strukturelle 
endringer for å gjøre akuttbestemmelsene mer til-
gjengelige og oversiktlige. 

Når det gjelder kompetanse til å treffe vedtak 
ble det foreslått å videreføre påtalemyndighetens 
vedtakskompetanse i akuttsaker. Dette innebærer 
at barnevernslovutvalgets forslag om å frata påta-
lemyndigheten kompetanse til å fatte midlertidige 
vedtak i akuttsituasjoner ikke ble fulgt opp i 
høringsnotatet.

Departementet foreslo også enkelte endringer 
i utformingen av akuttbestemmelsene. Midlerti-
dige akuttvedtak om plassering av barn utenfor 
hjemmet ble foreslått omtalt som en «midlertidig 
omsorgsovertakelse». I samsvar med dagens 
praksis ble det presisert at vedtak om midlertidig 
omsorgsovertakelse kan treffes uavhengig av 
hvor barnet befinner seg når vedtaket fattes. 
Videre ble det presisert i bestemmelsene at også 
stedfortredende barnevernsleder har kompetanse 
til å treffe midlertidige akuttvedtak.

I bestemmelsen om akuttvedtak om midlerti-
dig omsorgsovertakelse ble det foreslått å videre-
føre dagens hovedvilkår om at vedtak treffes der-
som det er «fare for at barnet blir vesentlig skade-
lidende» dersom vedtaket ikke treffes og gjen-
nomføres straks. Departementet foreslo samtidig 
å presisere at akuttvedtak «skal» fattes dersom 
det ellers er fare for at barnet blir vesentlig skade-
lidende. Departementet viste til at selv om dagens 
bestemmelse benytter «kan», har de som er gitt 
myndighet og kompetanse til å fatte et slikt vedtak 
plikt til å fatte vedtak dersom vilkårene er oppfylt. 
Departementet foreslo også å ta ut av ordlyden at 
det må være fare for at barnet blir vesentlig skade-
lidende «ved å forbli i hjemmet». I høringsnotatet 
ble det vist til at det avgjørende for vurderingen 
må være om barnets situasjon tilsier at det er 
behov for å fatte et midlertidig akuttvedtak, ikke 
hvor barnet befinner seg. 

I likhet med Barnevernslovutvalget foreslo 
departementet at adgangen til å treffe et akuttved-
tak om midlertidig omsorgsovertakelse av et 
nyfødt barn som ikke har flyttet hjem skal regule-
res i den samme bestemmelsen som andre akutt-
vedtak om midlertidige omsorgsovertakelser. Det 
ble blant annet vist til adgangen til å treffe slike 
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vedtak i dag er utformet på en komplisert og lite 
tilgjengelig måte. Vilkårene for å treffe et midlerti-
dig akuttvedtak ble derfor formulert slik at 
bestemmelsen naturlig også omfatter nyfødte 
barn som ikke er flyttet hjem. På bakgrunn av de 
særlige forholdene knyttet til tilfellene med 
nyfødte barn foreslo departementet likevel å pre-
sisere i bestemmelsen at den også gjelder for et 
nyfødt barn før foreldrene har tatt med seg barnet 
hjem fra fødestedet. At adgangen til å treffe et 
midlertidig akuttvedtak for nyfødte barn ble fore-
slått regulert i samme bestemmelse som andre 
akuttvedtak, innebar samtidig at også påtalemyn-
digheten ble gitt kompetanse til å fatte midlertidig 
akuttvedtak i saker om nyfødte barn.

De aller fleste saker om flytteforbud starter 
med at barnevernstjenestens leder treffer et mid-
lertidig akuttvedtak. I høringsnotatet ble det lagt til 
grunn at det i slike saker er lite praktisk at fylkes-
nemnda treffer vedtak om flytteforbud, og at det 
derfor ikke er nødvendig eller hensiktsmessig å 
opprettholde en ordinær bestemmelse om flyttefor-
bud i tillegg til en bestemmelse om midlertidig 
akuttvedtak. På denne bakgrunn foreslo departe-
mentet én ny bestemmelse som gir barnevernstje-
nestens leder og lederens stedfortreder kompe-
tanse til å treffe vedtak om midlertidig flytteforbud 
dersom det er «sannsynlig at flytting vil være til 
skade for barnet». Det ble blant annet vist til at et 
vedtak om midlertidig flytteforbud normalt vil være 
mindre inngripende enn et midlertidig akuttvedtak 
om å flytte barnet ut av en eksisterende omsorgssi-
tuasjon, og at vilkåret for et midlertidig flytteforbud 
derfor kan være mindre strengt enn i øvrige 
akuttsaker. Departementet foreslo samtidig ikke å 
videreføre adgangen til midlertidig flytteforbud 
dersom det «ikke er rimelig grunn for flyttingen». 
Departementet viste til at dagens vilkår er for vagt 
til at det egner som vilkår for å treffe et inngripende 
vedtak som midlertidig flytteforbud. 

Som for andre midlertidige akuttvedtak fore-
slo departementet at barnevernstjenesten innen 
seks uker må sende begjæring om tiltak til fylkes-
nemnda. Hvis det ikke fremmes slik begjæring, 
faller vedtaket om midlertidig flytteforbud bort 
senest etter tre måneder. Hvis det fremmes 
begjæring om tiltak innen seks uker, består vedta-
ket om midlertidig flytteforbud til saken er 
behandlet av barneverns- og helsenemnda. 

10.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 50 høringsinstanser har avgitt høringsut-
talelse til forslagene i kapittelet om akuttvedtak. 

Forslagene som ble sendt på høring har generelt 
sett fått bred støtte under høringen. Samtidig har 
flere instanser kommet med innspill og konkrete 
forslag til hvordan akuttbestemmelsene bør utfor-
mes. 

10.3.1 Begrepsbruk og lovstruktur

I overkant av 10 instanser støtter forslaget om 
fortsatt å definere midlertidige akuttvedtak som 
«akuttvedtak». Blant disse er Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir), Bufetat region øst, 
Fredriksstad kommune, Universitetet i Agder, Uni-
versitets- og høgskolerådet, Kommunepsykologen i 
Vestre Toten kommune, VID vitenskapelige høg-
skole, Barneombudet og Landsforeningen for barne-
vernsbarn. Landsforeningen uttaler:

«Landsforeningen for barnevernsbarn er glade 
for at departementet ønsker å opprettholde 
ordet «akutt». Som vi skrev i vårt høringssvar 
på NOU 2016: 16 er det av vår mening at akutt-
vedtak og hastevedtak er begreper som ikke 
har samme betydning. LFB er opptatte av at det 
ikke hjelper å endre et begrep dersom innhol-
det i begrepet forblir det samme.»

Om lag 5 instanser ønsker at de midlertidige ved-
takene defineres som «hastevedtak». Blant disse 
er Bergen kommune, Bergen tingrett, Oslo kom-
mune, Tysnes kommune og Forandringsfabrikken. 
Forandringsfabrikken uttaler:

«Vi ser at BFD ikke støtter barnevernlovutval-
gets forslag om å erstatte begrepet «akuttiltak» 
med «hastetiltak» med begrunnelsen om at 
«akutt» bedre får fram realiteten i situasjonen. 
Ordet «akutt» er IKKE et ord som barn og 
unge i barnevernet ønsker skal brukes. Mange 
synes det er skummelt. Det kan høres ut som 
noen er på vei til å dø eller bli alvorlig skadet. 
Barn ber om at ordet haste brukes i stedet. Det 
er et mildere ord, og sier likevel at noe må gjø-
res raskt. Barnevernproffene ber dere derfor 
tenke dere godt om en gang til før dere innfø-
rer ordet «akutt» i en lov som skal gjelde barn 
som har kjent realiteten dere skriver om på 
kroppen.»

I underkant av 20 høringsinstanser støtter forsla-
get om å samle akuttbestemmelsene i et eget 
kapittel i loven. Blant disse er Bufdir, Barneombu-
det, Statsforvalteren i Nordland, fylkesnemndene, 
Universitets- og høgskolerådet, Universitetet i Agder, 
OsloMet, VID, Fredrikstad kommune, Drammen 
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kommune, Horten kommune, Kristiansand kom-
mune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, 
Time kommune, Norsk Barnevernlederorganisa-
sjon (NOBO), Norsk Barnevernsamband og Redd 
Barna. 

Flere av disse høringsinstansene viser til at det 
å samle akuttbestemmelsene i et felles kapittel 
bidrar til å gjøre loven mer oversiktlig og enklere 
å anvende. Fylkesnemndene uttaler:

«Fylkesnemndene er enig med departementet 
i at det er hensiktsmessig å samle akuttbestem-
melsene i et eget kapittel i barnevernloven, og 
at dette kan bidra til å gjøre regelverket mer 
oversiktlig og enklere å anvende.»

Ingen høringsinstanser har gitt uttrykk for at de 
er uenig i at bestemmelsen om akuttvedtak bør 
reguleres i et eget kapittel.

Noen få høringsinstanser har gitt uttrykk for 
et ønske om flere henvisninger fra bestemmel-
sene i akuttkapitlet til andre bestemmelser i loven 
eller ytterligere regulering i akuttbestemmelsene. 
Blant disse er Stavanger kommune og Barneombu-
det. Ombudet gir uttrykk for at barnevernstje-
nesten i etterkant av et akuttvedtak raskt må 
avklare hva som skal skje videre, og at det derfor 
bør fremgå at vedtaket straks må sendes til fylkes-
nemnda, og godkjennes innen 48 timer. Etter Bar-
neombudets oppfatning er det ikke tilstrekkelig at 
dette kun følger av § 14-21 i lovutkastet. De gir 
også uttrykk for at det også bør kreves at barne-
vernstjenesten legger frem en plan over sakens 
videre forløp.

10.3.2 Kompetanse til å treffe midlertidige 
akuttvedtak 

Når det gjelder forslaget om å videreføre påtale-
myndighetens kompetanse til å fatte vedtak i 
akuttsaker, har i overkant av 20 instanser gitt 
uttrykk for at de støtter dette. Blant disse er Bar-
nevernvakten på Nedre Romerike, Bufdir, Bufetat 
region øst, Barneombudet, fylkesnemndene, Univer-
sitets- og høgskolerådet, Universitetet i Agder, VID, 
Asker kommune, Bergen kommune, Bærum kom-
mune, Fredrikstad kommune, Færder kommune, 
Marker kommune, Sandnes kommune, Time kom-
mune, Tromsø kommune, Trondheim kommune, 
kommunene Trysil og Engerdal, Fellesorganisasjo-
nen, KS, NOBO og Stine Sofies Stiftelse. 

KS uttaler:

«I dag har både barnevernleder og påtalemyn-
dighet kompetanse til å fatte midlertidige ved-

tak i akuttsituasjoner. Barnevernslovutvalget 
foreslo å frata påtalemyndigheten denne myn-
digheten, noe KS så som bekymringsfullt da 
forslaget var på høring. KS støtter derfor depar-
tementets forslag om at påtalemyndigheten 
fortsatt skal ha vedtakskompetanse i akuttsitu-
asjoner. Dette gjør det mulig for politiet å gi 
barnet umiddelbar beskyttelse når de i sitt 
arbeid ser behov for dette. Samtidig vil påtale-
myndighetens vedtakskompetanse kunne 
benyttes i kommunens akuttberedskap for å 
ivareta barn som har behov for umiddelbar 
hjelp utenom ordinær kontortid.» 

Også Bufdir støtter forslaget om at påtalemyndig-
heten fremdeles skal kunne treffe midlertidige 
akuttvedtak, og uttaler:

«Slik direktoratet vurderer det er påtalemyn-
dighetenes vedtakskompetanse et nødvendig 
supplement til barnevernstjenestens plikt til å 
ha en formalisert akuttberedskap utenfor van-
lig arbeidstid. Barnevernleder eller dennes 
stedfortreder vil ikke kunne være tilgjengelig 
til enhver tid. Alternativet til å videreføre ved-
taksmyndigheten til påtalemyndighetene ville 
være å delegere myndighet til barnevernvakter 
eller beredskapsordninger i tjenestene. Disse 
ordningene er organisert på forskjellige måter 
med alt fra robuste barnevernvakter med en 
fast leder, til ordninger hvor ansatte i tjenesten 
er tilgjengelig i en turnus. Etter direktoratets 
vurdering er påtalemyndighetenes vedtaks-
kompetanse en ekstra rettsikkerhetsgaranti 
når det må fattes akuttvedtak utenfor ordinær 
arbeidstid.»

Ingen instanser har gitt uttrykk for at de er uenige 
i at påtalemyndigheten bør beholde kompetansen 
til å fatte vedtak i akutte faresituasjoner.

10.3.3 Omsorgsovertakelse i en 
akuttsituasjon

I hvilke situasjoner vedtak kan treffes

I overkant av 10 instanser har uttalt seg til forsla-
get om å presisere i loven at et vedtak om midler-
tidig omsorgsovertakelse skal kunne treffes uav-
hengig av hvor barnet befinner seg når vedtaket 
treffes. Samtlige av disse instansene støttet forsla-
get, herunder Bergen tingrett, Bufetat region øst, 
fylkesnemndene, Universitetet i Agder, Høgskulen i 
Volda, VID, Bergen kommune, Færder kommune, 
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Trondheim kommune, Norsk barnevernsamband 
og Stine Sofies Stiftelse.

Bufetat region øst uttaler:

«Det foreslås videre å ta ut formuleringen «ved 
å forbli i hjemmet» som følger av dagens lov-
hjemmel. At formuleringen tas ut i ny lov er 
ingen utvidelse av anvendelsesområde, men en 
presisering av gjeldende rett. Bufetat, region 
øst er enige i at bestemmelsen, slik den frem-
går av dagens barnevernlov, kan skape usik-
kerhet rundt hvilke situasjoner det er adgang 
til å treffe akuttvedtak. En endring av formule-
ringen vil kunne motvirke dette, og dermed 
også kunne forhindre at barn forblir i en skade-
lig omsorgssituasjon. For å tydeliggjøre dette 
ytterligere mener vi at adgangen til å fatte 
akuttvedtak også der barnet ikke befinner seg 
i hjemmet bør presiseres i forarbeidene.» 

Akuttvedtak som midlertidig omsorgsovertakelse

I underkant av 20 instanser støtter departementets 
forslag om å omtale midlertidige akuttvedtak om 
plassering av barn utenfor hjemmet som en «mid-
lertidig omsorgsovertakelse». Blant disse er Buf-
etat region øst, RKBU Nord, Universitet i Tromsø 
(UiT), fylkesnemndene, Universitetet i Agder, Oslo-
Met, Asker kommune, Bergen kommune, Bærum 
kommune, Drammen kommune, Færder kom-
mune, Kristiansand kommune, Oslo kommune, 
Sandnes kommune, Time kommune, Trondheim 
kommune, NOBO og Norsk Barnevernsamband. 

Kun én instans, Organisasjonen for barneverns-
foreldre er uenige i forslaget, og peker blant annet 
på at det foreligger om lag dobbelt så mange 
akuttplasseringer som omsorgsovertakelser, noe 
som kan tyde på at barnets situasjon fort kan bli 
god nok til at barnet kan flytte hjem igjen.

Synspunkter til forslaget om at vedtak «skal» treffes når 
vilkår er oppfylt

Enkelte instanser har uttalt seg om forslaget i 
høringsnotatet om at det i lovbestemmelsen frem-
går at akuttvedtak om omsorgsovertakelse «skal» 
treffes når vilkårene er oppfylt. Barneombudet, 
Bergen Tingrett, VID og Færder kommune er blant 
de instansene som støtter forslaget. Barneombu-
det uttaler:

«Departementet foreslår å endre ordlyden fra 
«bør» til «skal». Barneombudet støtter dette og 
mener det helt klart må foreligge både en rett 

for barnet og en plikt for barneverntjenesten å 
gripe inn dersom det er fare for at barnet blir 
«vesentlig skadelidende». En manglende inn-
gripen i slike situasjoner vil potensielt kunne 
utløse et straffeansvar, og det må være klart at 
barneverntjenesten har en plikt.»

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) 
og fylkesnemndene er på sin side kritiske til forsla-
get. NIM gir uttrykk for at begrunnelsen for å 
endre bestemmelsen er svært sparsom, og at de 
savner en nærmere begrunnelse for hvorfor 
bestemmelsen foreslås som en «skal»- bestem-
melse, mens de øvrige akutthjemlene – med unn-
tak av forslagets § 4-1 – foreslås som «kan»-
bestemmelser. NIM etterlyser en vurdering av 
hvordan den foreslåtte endringen forholder seg til 
Norges menneskerettslige forpliktelser, og utta-
ler:

«Menneskerettighetene oppstiller en plikt for 
norske myndigheter til å sikre at barn ikke 
utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt. 
Det er derfor åpenbart at myndighetene har en 
plikt til å gripe inn i alvorlige hastesituasjoner, 
som slike akuttsituasjoner gjerne er. Likefullt 
vil et akuttvedtak om midlertidig omsorgs-
overtakelse innebære et inngrep i både barnets 
og foreldrenes rett til familieliv, som er vernet 
både i Grunnloven § 102 og i EMK artikkel 8. 
Retten til familieliv er ikke absolutt, og det kan 
gjøres inngrep i denne på nærmere bestemte 
vilkår. Inngrep i beskyttede rettigheter krever 
hjemmel i lov, at det forfølger et legitimt formål 
og er nødvendig i et demokratisk samfunn. 
Sistnevnte innebærer at det må foretas en kon-
kret forholdsmessighetsvurdering, hvor bruk 
av andre og mindre inngripende tiltak må vur-
deres. Lovskravet oppstiller også visse kvalita-
tive krav til hjemmelsgrunnlaget ved at det 
oppstilles krav til tilgjengelighet og forutsig-
barhet. Kravet til forutsigbarhet innebærer at 
hjemmelsgrunnlaget bør være tilstrekkelig 
klart og presist.

I tilfeller som krever en slik forholdsmes-
sighetsvurdering er det etter NIMs syn uheldig 
at ordlyden i inngrepshjemmelen gir uttrykk 
for absolutter, slik departementet legger opp 
til. Slik NIM ser det, fordekker den foreslåtte 
ordlyden den forholdsmessighetsvurderingen 
barneverntjenesten er forpliktet til å foreta ved 
akuttiltak etter Grunnloven § 102 og EMK 
artikkel 8.»
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Minste inngreps prinsipp

Enkelte instanser, som NIM, Statsforvalteren i 
Nordland, RKBU Nord og UiT tar til orde for å lov-
feste «minste inngreps prinsipp» i bestemmelsen 
om akuttvedtak om midlertidig omsorgs-
overtakelse. Statsforvalteren i Nordland uttaler:

«Loven oppstiller strenge krav i adgangen til å 
treffe midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. 
Slike beslutninger er inngripende overfor bar-
net, familien og andre involverte. Selv når vilkå-
rene for akuttvedtak er oppfylt, må det vurde-
res om mindre inngripende tiltak kan avhjelpe 
situasjonen. Fylkesmannen i Nordland vurde-
rer derfor at det innledningsvis i bestemmel-
sene om akuttvedtak om midlertidig omsorgs-
overtakelse og atferdsplassering, bør være en 
henvisning til det mildeste inngreps prinsipp. 
En klar henvisning til prinsippet vil være ret-
ningsgivende for barneverntjenestens vurde-
ring. Fylkesmannen i Nordland viser her til 
Helsetilsynets rapport «Å reise vasker 
øynene». Helsetilsynets rapport viser at man-
glende drøfting av alternative løsninger er en 
betydelig svakhet i akuttsituasjonene. Dette er 
noe Fylkesmannen også har sett i tilsynsarbei-
det. Vi mener dermed at det er behov for en 
henvisning til mildeste inngreps prinsipp for å 
tydeliggjøre at andre tiltak skal vurderes før 
det fattes beslutning om akuttvedtak om mid-
lertidig plassering.»

NIM foreslår følgende ordlyd:

«Dersom mindre inngripende tiltak ikke kan 
skape tilfredsstillende forhold for barnet og det 
ellers er fare for at barnet blir vesentlig skade-
lidende, kan barneverntjenestens leder, lede-
rens stedfortreder eller påtalemyndigheten 
treffe akuttvedtak om midlertidig omsorgs-
overtakelse».

NIM viser til at deres forslag ikke innebærer at 
terskelen for å fatte akuttvedtak senkes i de tilfel-
lene det er nødvendig for å sikre barnet, men at 
det tas inn et vilkår som synliggjør at barne-
vernstjenesten må vurdere mindre inngripende 
tiltak. De viser til at denne vurderingen gjerne kan 
være gjort i prosessen som leder frem til at det tas 
en beslutning om å fatte akuttvedtak, men etter 
deres vurdering «tvinger» forslaget barneverns-
tjenesten å synliggjøre i akuttvedtakene at denne 
vurderingen, som kreves etter EMK artikkel 8 og 
som også FNs barnekomité legger til grunn at 

nasjonale myndigheter må foreta, faktisk er fore-
tatt. 

Midlertidige akuttvedtak om nyfødte barn

Om lag 15 instanser har kommentert forslaget om 
å regulere adgangen til å treffe et akuttvedtak om 
midlertidig omsorgsovertakelse av et nyfødt barn 
som ikke har flyttet hjem, i samme bestemmelse 
som andre akuttvedtak om midlertidige omsorgs-
overtakelser. I overkant av 10 instanser støtter for-
slaget, herunder Bufetat region øst, fylkesnemn-
dene, OsloMet, Asker kommune, Bærum kommune, 
Drammen kommune, Sandnes kommune, Time 
kommune, KS og NOBO. Flere av disse instansene 
gir eksplisitt støtte til departementets utgangs-
punkt og presisering av at nyfødte barn må gis 
samme vern som andre barn.

Ingen høringsinstanser har gitt uttrykk for at 
de er uenige i at adgangen til å fatte et akuttvedtak 
om midlertidig omsorgsovertakelse av nyfødte 
barn bør reguleres i samme bestemmelse som 
andre akuttvedtak om midlertidige omsorgs-
overtakelser. Enkelte instanser har imidlertid 
kommet med innspill knyttet til utformingen av 
bestemmelsen og forholdet til menneskerettighe-
tene. 

Bufdir understreker at bestemmelsen må 
gjelde generelt for alle barn, da denne type vedtak 
tidligere var regulert i en egen bestemmelse. 
Direktoratet gir samtidig uttrykk for at ordlyden i 
forslag til § 4-2 første ledd første setning er dek-
kende også for nyfødte barn som står i fare for å 
bli vesentlig skadelidende. Etter deres vurdering 
vil det derfor være tilstrekkelig at plassering av 
nyfødte barn omtales i merknaden til bestemmel-
sen.

NIM savner en redegjørelse for hvilke skran-
ker som kan utledes av EMDs praksis når det gjel-
der akuttvedtak for nyfødte barn, samt en vurde-
ring av forholdet mellom menneskerettighetene 
og departementets forslag. De understreker blant 
annet at det følger av EMDs praksis at det også i 
disse tilfellene må foretas en vurdering av krys-
sende menneskerettigheter. På den ene side har 
staten en positiv forpliktelse til å sikre alle barn 
mot vold, overgrep og omsorgssvikt. På den andre 
siden oppstiller EMK artikkel 8 rammer for akutt-
vedtak av nyfødte. Videre uttaler de blant annet:

«Når det gjelder akuttvedtak, har nasjonale 
myndigheter i utgangspunktet en stor skjønns-
margin. EMD legger imidlertid til grunn at 
akuttvedtak om midlertidig omsorgs-
overtakelse for et nyfødt barn er «an extremely 
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harsh measure», og at det «must be extraordi-
narily compelling reasons before a baby can be 
physically removed from its mother, against 
her will, immediately after birth as a consequ-
ence of a procedure in which neither she nor 
her partner has been involved [..]».»4

NIM anbefaler derfor at departementet i det 
videre lovarbeidet utreder de menneskerettslige 
forpliktelsene knyttet til akuttvedtak for nyfødte, 
og vurderer bestemmelsen opp mot disse. 

Plassering i familie og nettverk

Enkelte høringsinstanser som Bufetat region øst, 
Barneombudet og Landsforeningen for barneverns-
barn er opptatt av muligheten til plassering i bar-
nets nærmiljø. Landsforeningen uttaler:

«Medlemmene i LFBs barnevernlovutvalg var 
svært opptatte av å ivareta barnet på en best 
mulig måte under en akuttplassering. Det er 
viktig at barneverntjenesten prøver å plassere 
barnet i området man allerede har bodd i. En 
akuttplassering er som nevnt noe som for 
mange kan oppleves som traumatisk, og det er 
av LFB sin mening at hvis man slipper å måtte 
bytte skole og nærmiljø i en slik fase vil det kan-
skje gjøre det lettere for barnet. Vi ber derfor 
departementet vurdere, på lik linje som i en 
omsorgsovertakelse, å ta med i lovtekst at bar-
neverntjenesten alltid skal vurdere om barnet 
kan plasseres i nærmiljøet sitt.»

Barneombudet gir på sin side uttrykk for at det bør 
fremgå av forarbeidene at barnet, så langt det er 
mulig, bør flytte i nærheten av der det bor, slik at 
man kan fortsette på samme skole eller barne-
hage.

OsloMet uttaler at det bør tydeliggjøres at plas-
seringsalternativene ved akuttvedtak ikke er 
avgrenset til fosterhjem og institusjon i streng for-
stand, og viser til at det vil være umulig å plassere 
akutt hos nær familie eller andre som kjenner bar-
net godt, hvis det kreves at de først skal være god-
kjente som fosterhjem. 

Barneombudet mener det er behov for å presi-
sere at barn har rett til å medvirke også der det 
treffes akuttvedtak, og uttaler: 

«Barneombudet er kjent med at noen barne-
verntjenester forsøker å snakke med de barna 
det gjelder før akuttvedtak treffes. Dette har 

etter vår erfaring vært meget nyttig. På denne 
måten vil barnevernstjenesten få informasjon 
om hva barnet selv tenker og ønsker. For 
eksempel kan barnet selv komme med forslag 
til kortsiktige overnattingssteder. En akuttplas-
sering kan oppleves som veldig traumatisk for 
de barna det gjelder, og god informasjon og 
dialog med barneverntjenesten i forkant vil 
kunne avhjelpe dette.» 

10.3.4 Vedtak om midlertidig flytteforbud

Noen få instanser har kommentert forslaget om 
bestemmelsen om flytteforbud. Blant disse er fyl-
kesnemndene, som uttaler:

«Fylkesnemndene støtter departementets for-
slag om å videreføre adgangen til å fatte midler-
tidig vedtak om flytteforbud, og at fylkesnemn-
dene ikke lenger skal ha kompetanse til å treffe 
vedtak om flytteforbud. Det vurderes som til-
strekkelig at det midlertidige vedtaket om flyt-
teforbud kan påklages til nemnda, samt at bar-
neverntjenesten har anledning til å fremme sak 
om omsorgsovertakelse overfor nemnda innen 
seks uker etter at vedtak om flytteforbud ble 
fattet. 

Forslaget om at flytteforbudet automatisk 
blir forlenget når det inngis sak om omsorgs-
overtakelse til fylkesnemnda, vil antakelig for-
hindre en del praktiske problemer i disse 
sakene. Særlig gjelder dette utfordringer med 
hensyn til å avvikle saken før flytteforbudet 
bortfaller. Fylkesnemndene mener imidlertid 
at formuleringen i lovforslaget § 4-3 om at «flyt-
teforbudet består til saken er behandlet av fyl-
kesnemnda» kan være noe upresist. Det fore-
slås derfor at formuleringen endres til at «flyt-
teforbudet består til saken er avgjort av fylkes-
nemnda».»

Også Bufdir støtter en ny bestemmelse som åpner 
for midlertidig vedtak om flytteforbud dersom det 
er sannsynlig at flytting vil være til skade for bar-
net. De viser til at vedtak om midlertidig flyttefor-
bud er mindre inngripende enn et ordinært akutt-
vedtak, og terskelen for å fatte et slikt vedtak bør 
derfor ligge lavere enn «vesentlig skade». Direk-
toratet viser samtidig til at det i høringsnotatet er 
vist til at et «brått miljøskifte kan være til skade for 
noen barn», noe som etter deres vurdering anty-
der at terskelen skal ligge lavt. Likevel kan kravet 
til at flytting kan være til skade for barnet isolert 
fremstå som strengt, selv om terskelen er ment å 
ligge lavere enn ved ordinære akuttvedtak. Ved 4 NIMS utheving.
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innføring av «skade» som en terskel for å gripe 
inn med flytteforbud, ser direktoratet et behov for 
en nærmere omtale av inngrepskriteriet. 

Videre har enkelte instanser, som Bufdir, Fyl-
kesnemndene, NOBO og kommunene Trysil og 
Engerdal tatt til orde for at det i forbindelse med 
vedtak om flytteforbud bør åpnes for at det samti-
dig fattes vedtak om regulering av samvær. Fylkes-
nemndene uttaler:

«De forhold som tilsier at en flytting til forel-
drene må utstå, kan også tale for at samvær 
begrenses i denne perioden. Videre kan saker 
hvor barneverntjenesten fremmer sak om 
omsorgsovertakelse innen seksukers-fristen 
ha klare likhetstrekk med andre akuttsaker, og 
det kan foreligge tungtveiende hensyn som til-
sier begrensning av samvær inntil hovedsaken 
er behandlet. En adgang til å regulere samvær 
i disse tilfellene medfører at barneverntje-
nesten slipper å fatte akuttvedtak for å regulere 
samvær i denne perioden. I mangel av en hjem-
mel for å regulere samvær, erfarer man i dag at 
barneverntjenesten benytter nødrettsbetrakt-
ninger for å begrense samvær etter flyttefor-
bud. En regulering vil styrke foreldrenes retts-
sikkerhet ved at det da blir fattet et vedtak som 
kan bringes inn for fylkesnemndene.»

10.4 Departementets vurderinger og 
forslag

10.4.1 Begrepsbruk og lovstruktur

Forslaget om fortsatt å omtale midlertidige vedtak 
i faresituasjoner som «akuttvedtak» støttes av et 
flertall høringsinstanser. Også forslaget om å 
samle akuttbestemmelsene i et eget kapittel i bar-
nevernsloven har fått bred støtte under høringen. 
Departementet fastholder derfor forslaget om et 
eget kapittel som regulerer adgangen til å treffe 
akuttvedtak og vilkårene for dette. Kapitlet inne-
holder bestemmelser om hjelpetiltak der barn er 
uten omsorg, jf. § 4-1, akuttvedtak om omsorgs-
overtakelse, jf. § 4-2, akuttvedtak om midlertidig 
flytteforbud, jf. § 4-3, akuttplassering av barn i 
atferdsinstitusjon, jf. § 4-4 og akuttplassering av 
barn i institusjon ved fare for menneskehandel, jf. 
§ 4-5. 

Enkelte høringsinstanser har gitt uttrykk for 
et ønske om flere henvisninger fra akuttbestem-
melsene til andre bestemmelser i loven eller at 

enkelte sider ved akuttvedtak både bør reguleres i 
bestemmelsene i akuttkapitlet og i bestemmelser i 
andre kapitler i loven. 

I samsvar med lovens øvrige struktur og opp-
bygning ble høringsnotatet utformet slik at akutt-
bestemmelsene primært inneholder de personelle 
og materielle vilkårene for å kunne treffe midlerti-
dige akuttvedtak. Dette innebærer at regler om 
barneverns- og helsenemndas foreløpige legali-
tetskontroll, klage, oppfølgning og klagebehand-
ling fremgår av bestemmelser i andre kapittler i 
lovutkastet. Departementet ser at det isolert sett 
kunne vært ønskelig med flere henvisninger til 
andre bestemmelser eller at enkelte deler ved 
behandlingen av akuttvedtakene ble behandlet 
flere steder i loven. Dette vil imidlertid bryte med 
lovens generelle struktur og oppbygging, og føre 
til at loven både blir mer omfattende og kompli-
sert. I tillegg kan en slik lovregulering gi visse 
utfordringer ved eventuelle senere lovendringer. 
På denne bakgrunn mener departementet også 
etter høringen at akuttbestemmelsene primært 
bør inneholde de personelle og materielle vilkå-
rene for å kunne fatte akuttvedtak, mens reglene 
om videre oppfølgning og saksbehandling følger 
av bestemmelser i andre kapittler i loven.   

10.4.2 Kompetanse til å treffe akuttvedtak

Høringen viser at departementets forslag om at 
påtalemyndigheten fortsatt skal ha kompetanse til 
å treffe vedtak i akutte faresituasjoner har fått 
bred støtte. Til tross for at departementet i kap. 
21.5 foreslår å lovfeste kommunens plikt til å være 
tilgjengelig, vil det å frata påtalemyndigheten 
denne kompetansen innebære en betydelig risiko 
for at barn som er i en akutt faresituasjon ikke vil 
bli ivaretatt og beskyttet på en forsvarlig måte. 
Politiet er en nødetat som ofte er først til stede i 
krisesituasjoner og som har trening og erfaring i å 
håndtere ulike kriser. I en del tilfeller der politiet 
er tidlig eller først til stede vil de møte barn som 
vil ha behov for umiddelbar beskyttelse og ivareta-
kelse. Departementet fastholder derfor forslaget i 
høringsnotatet om at påtalemyndigheten fremde-
les skal ha kompetanse til å treffe akuttvedtak.

Også forslaget om å presisere i akuttbestem-
melsene at også stedfortredende barnevernsleder 
har kompetanse til å treffe akuttvedtak har fått 
bred støtte under høringen, og er videreført i lov-
utkastet.
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10.4.3 Omsorgsovertakelse i en 
akuttsituasjon

10.4.3.1 Innledning

Akuttplasseringer utenfor hjemmet er et svært 
dramatisk tiltak for alle involverte, og særlig for 
det barnet saken gjelder. Slike vedtak skal derfor 
bare treffes i tilfeller der mindre inngripende til-
tak ikke er tilstrekkelige til å beskytte barnet, og 
vedtaket skal gjennomføres på en mest mulig 
skånsom måte. Også ved akuttvedtak bør det der-
for vurderes om barnet kan plasseres i barnets 
familie eller nettverk. Videre understreker depar-
tementet at all bruk av bistand fra politiet til gjen-
nomføring av vedtak må skje på en måte som gir 
minst mulig belastning for barn og foreldre. 

Departementet mener også etter høringen at 
vilkårene for akuttplassering av barn utenfor 
hjemmet i hovedsak bør videreføres i ny lov. På 
bakgrunn av innspill under høringen har departe-
mentet kommet til at det likevel bør gjøres enkelte 
endringer sammenlignet med forslaget som ble 
sendt på høring, jf. § 4-2 i utkast til ny barnevern-
slov.

10.4.3.2 Vilkår for å treffe vedtak

Departementet mener også etter høringen at 
hovedvilkåret for å treffe akuttvedtak bør være at 
det er «fare for at barnet blir vesentlig skadeli-
dende», jf. utkast til § 4-2 første ledd. Dette er en 
videreføring av hovedvilkåret for å kunne treffe et 
akuttvedtak i dagens barnevernlov § 4-6 annet ledd.

Akuttplassering av barn utenfor hjemmet uten 
foreldrenes samtykke griper sterkt inn i barn og 
foreldres familieliv, og innebærer et unntak fra 
lovens hovedregel om at tvangstiltak skal forbere-
des av barnevernstjenesten og behandles av bar-
neverns- og helsenemnda. Samtidig har staten en 
klar plikt til å beskytte barn mot ulike former for 
vold og overgrep, også i akuttsituasjoner. For å få 
frem det særskilte i de situasjonene som omfattes 
av bestemmelsen, foreslår departementet derfor å 
presisere at et akuttvedtak bare kan treffes der-
som det i slike alvorlige situasjoner er nødvendig 
å gjennomføre vedtaket straks.

Videre foreslår departementet å videreføre for-
slaget i høringsnotatet om å ta ut henvisningen i 
dagens akuttbestemmelse om at vedtak kan fattes 
dersom barnet kan bli vesentlig skadelidende ved 
å «forbli i hjemmet». Dette er en tydeliggjøring og 
presisering av hvordan dagens akuttbestemmelse 
praktiseres og anvendes. Forslaget innebærer 
dermed ingen utvidelse eller endring av anvendel-
sesområdet til bestemmelsen. Det er barnets 

behov for beskyttelse i den situasjonen barnet 
befinner seg i som må være avgjørende for vurde-
ringen av om det må treffes et akuttvedtak i det 
enkelte tilfellet. Behovet for å treffe et akuttvedtak 
kan oppstå uavhengig av hvor barnet befinner 
seg. Barnet kan være i hjemmet der barnet har 
sitt faste bosted eller på et annet sted som hos 
samværsforelder, på reise eller på et annet midler-
tidig oppholdssted. 

I forslaget som ble sendt på høring ble det 
foreslått presisert i bestemmelsen at akuttvedtak 
«skal» treffes dersom det ellers er fare for at bar-
net blir vesentlig skadelidende. I høringsnotatet 
ble det vist til at den som er gitt myndighet og 
kompetanse til å treffe akuttvedtak også har plikt 
til å treffe vedtak når vilkårene er oppfylt. Hørin-
gen viser at det er ulike oppfatninger blant 
høringsinstansene om dette forslaget. 

Departementet legger til grunn at barnevern-
tjenestens leder og påtalemyndigheten har plikt til 
å treffe et akuttvedtak dersom vilkårene i akutt-
bestemmelsen og i øvrige bestemmelser i barne-
vernloven er oppfylt. Det vises særlig til at det er et 
vilkår at akuttvedtaket er til det enkelte barns 
beste, jf. lovforslaget § 1-3, samt at situasjonen ikke 
kan avhjelpes med mindre inngripende tiltak, jf. 
lovforslaget § 1-5 annet ledd. Minste inngreps prin-
sipp er et grunnleggende prinsipp i barnevernet 
som innebærer at det ikke skal treffes mer inngri-
pende tiltak enn nødvendig. Et akuttvedtak om å 
plassere et barn utenfor hjemmet er svært inngri-
pende, og skal bare treffes i tilfeller der mindre inn-
gripende tiltak ikke vil være tilstrekkelig til å 
beskytte barnet. Det må derfor foretas en avvei-
ning av om risikoen for barnet kan reduseres til et 
akseptabelt nivå inntil saken eventuelt kan fremleg-
ges for barneverns- og helsenemnda på vanlig 
måte. Dette innebærer at det også må foretas en 
vurdering av hvorvidt iverksettelse av et akuttved-
tak vil være til barnets beste eller om det er andre 
måter å sikre barnet på. Å bli fjernet fra foreldrene i 
en akuttsituasjon vil være en stor belastning for 
barnet. I en del tilfeller vil akuttsituasjonen kunne 
avhjelpes ved at det settes inn frivillige hjelpetiltak 
for barnet. I så fall er vilkårene for å treffe et akutt-
vedtak om omsorgsovertakelse ikke oppfylt. 
Departementet er derfor enig med NIM i at anven-
delse av akuttbestemmelsen forutsetter skjønns-
messige vurderinger, blant annet av minste inn-
greps prinsipp og av hensynet til barnets beste. 
Departementet har derfor kommet til at det frem-
deles bør fremgå av bestemmelsen at akuttvedtak 
«kan» treffes når nærmere bestemte vilkår er opp-
fylt. Det vises særlig til at ordet «kan» henviser til 
den personelle kompetansen og formelle myndig-
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heten som er lagt direkte til barnverntjenestens 
leder og til påtalemyndigheten, og som ikke kan 
delegeres til andre.

NIM og enkelte andre instanser som Statsfor-
valteren i Nordland og RKBU Nord, UiT, har 
under høringen gitt uttrykk for at minste inngreps 
prinsipp bør fremgå direkte av akuttbestemmel-
sen om omsorgsovertakelse. Departementet vil i 
den forbindelse vise til forslaget i kapittel 7 om å 
lovfeste minste inngreps prinsipp i en ny generell 
bestemmelse, jf. utkast til § 1-5 annet ledd. 
Bestemmelsen vil også omfatte tilfeller der det 
treffes et akuttvedtak. Etter departementets vur-
dering er det derfor ikke behov for også å lovfeste 
prinsippet i akuttbestemmelsen om omsorgs-
overtakelse.

Departementet legger til grunn at vilkårene 
for å treffe et akuttvedtak er i samsvar med Nor-
ges menneskerettslige forpliktelser, og understre-
ker at det i den konkrete saken skal foretas en for-
holdsmessighetsvurdering av om andre og min-
dre inngripende tiltak er tilstrekkelige og om tilta-
ket er til barnets beste, jf. forslag til §§ 1-3 og 1-5 
annet ledd. Det vises videre til at det i utkast til 
§ 12-5 er foreslått å lovfeste at det skal fremgå av 
barnevernstjenestens vedtak både hvordan hensy-
net til barnets beste og hensynet til familiebånd er 
vurdert. Bestemmelsen gjelder også akuttvedtak.

10.4.3.3 Barnets rett til medvirkning 

Alle barn som er i stand til å danne seg egne syns-
punkter har rett til å medvirke i alle forhold som 
vedrører barnet etter barnevernloven. Barnets rett 
til medvirkning i barnevernssaker er foreslått vide-
reført i utkast til § 1-4. Bestemmelsen gir barnet en 
selvstendig og ubetinget rett til medvirkning i hele 
beslutningsprosessen og for alle forhold som ved-
rører barnet. Bestemmelsen gir barnet rett på til-
strekkelig og tilpasset informasjon, og at barnet 
har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. 
Videre skal barnet bli lyttet til og barnets syns-
punkter skal vektlegges i samsvar med barnets 
alder og modenhet. Som påpekt av Barneombudet
gjelder barns rett til medvirkning også der det tref-
fes et akuttvedtak. God informasjon og dialog i for-
kant vil kunne bidra til at vedtaket gjennomføres 
på en mest mulig skånsom måte. Blant annet kan 
barnet ha forslag til kortsiktige overnattingsste-
der, som både kan ivareta barnets behov for 
beskyttelse og som samtidig vil være mindre inn-
gripende og dramatisk enn å bli plassert for 
eksempel i et ordinært beredskapshjem. 

Departementet viser samtidig til at retten til 
medvirkning kan reise vanskelige problemstillin-

ger i akuttsaker. I slike saker er det nødvendig å 
handle raskt. Dersom det er fare for at barnet 
ellers blir vesentlig skadelidende har barne-
vernstjenesten både rett og plikt til å gripe inn. I 
forarbeidene til gjeldende medvirkningsbestem-
melse ble det vist til at det av hensyn til barnets 
beste må gjøres en tilpasning av hvordan barnets 
rett til å medvirke skal gjennomføres i en akuttsi-
tuasjon.5 Departementet vil i denne sammenheng 
vise til en kjennelse fra Høyesterett om barnets 
rett til å bli informert og å uttale seg i sak om end-
ring av samvær.6 I kjennelsen er det det vist til at 
barnevernloven § 4-1 om barnets beste innebærer 
at det i helt spesielle situasjoner må kunne gjøres 
unntak fra eller tilpasninger i plikten til at barn 
skal informeres og gis anledning til å uttale seg. 
Avgjørelsen er nærmere omtalt i kapittel 7.2.4 om 
barnets rett til medvirkning. Departementet 
understreker imidlertid at utgangspunktet er at 
retten til medvirkning også gjelder i akuttsaker. 

10.4.3.4 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse

I dagens barnevernlov er et akuttvedtak om plas-
sering utenfor hjemmet ikke definert eller regu-
lert som en «omsorgsovertakelse». Dette inne-
bærer at de bestemmelsene i dagens lov som 
regulerer barnevernstjenestens ansvar etter en 
omsorgsovertakelse ikke kommer direkte til 
anvendelse ved akuttvedtak. Barnevernstjenes-
tens ansvar ved akuttplasseringer er i stedet sær-
skilt regulert i barnevernloven og i enkelte andre 
lover. Som ved ordinære omsorgsovertakelser har 
barnevernstjenesten et særskilt ansvar for å følge 
opp både barn og foreldre. For eksempel tilsvarer 
bestemmelsen om barnevernstjenestens oppføl-
gingsansvar ved et akuttvedtak i all hovedsak bar-
nevernstjenestens oppfølgingsansvar etter en 
omsorgsovertakelse, jf. § 4-6 sjette ledd og § 4-16 i 
dagens barnevernlov. Også forbudet mot at bar-
net tas ut av Norge uten barnevernstjenestens 
samtykke omfatter tilfeller der det er truffet akutt-
vedtak, jf. § 4-31 i dagens lov. 

Etter departementets vurdering vil formelt å 
definere også de akutte plasseringene som en 
omsorgsovertakelse, være godt i samsvar både 
med vanlig språkbruk og med vedtakenes fak-
tiske og rettslige innhold. Begrepsendringen vil 
bidra til et mer helhetlig, sammenhengende og til-
gjengelig regelverk. 

5 Prop. 169 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (bedre 
rettssikkerhet for barn og foreldre), side 45.

6 Kjennelse HR-2019-2301 -A.
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Departementet viser også til at flere bestem-
melser i annen lovgivning sidestiller akuttvedtak 
og ordinære omsorgsovertakelser. Dette gjelder 
blant annet bestemmelser i pasient- og bruker-
rettighetsloven som gir barnevernstjenesten kom-
petanse til samtykke til helsehjelp på barnets 
vegne, og rett til opplysninger om barnet som bar-
nets nærmeste pårørende, jf. pasient- og 
brukerrettighetsloven §§ 3-4 og 4-4. Det samme 
gjelder barnevernstjenestens kompetanse til å ta 
avgjørelser på barnets vegne i skolesammenheng, 
jf. opplæringslova § 15-6. Etter vår vurdering vil 
endringen derfor også bidra til å gi andre velferds-
tjenester som barnehage, skole og helsetje-
nestene et tydeligere og mer dekkende bilde av 
barnevernstjenestens faktiske og rettslige rolle og 
ansvar etter en akuttplassering. 

På denne bakgrunn fastholder departementet 
forslaget i høringsnotatet om at et akuttvedtak om 
plassering utenfor hjemmet defineres som en 
omsorgsovertakelse. Siden alle omsorgsoverta-
kelser i utgangspunktet er midlertidige, har 
departementet gått bort fra forslaget om å defi-
nere akuttvedtak som midlertidige omsorgsover-
takelser. Akuttvedtak vil imidlertid som et klart 
utgangspunkt være mer kortvarig enn ordinære 
omsorgsovertakelser. Forslaget innebærer at de 
bestemmelsene som regulerer barneverns-
tjenestens ansvar for barnet ved en omsorgs-
overtakelse også vil gjelde ved akuttvedtak, jf. 
blant annet utkast til § 5-4.

10.4.3.5 Særlig om akuttvedtak om 
omsorgsovertakelse av nyfødte barn

Akuttvedtak om plassering av nyfødte barn som 
ikke har flyttet hjem til foreldene sine skiller seg 
fra andre akuttvedtak ved at foreldrene faktisk 
ikke har utøvet omsorgen for barnet, og at vedta-
ket gjennomføres mens barnet fremdeles er på 
fødestedet. 

Nyfødte barn har krav på vern og staten har en 
ubetinget plikt til å beskytte barna mot vold, over-
grep og omsorgssvikt, jf. blant annet BK artikkel 
19 og Grunnloven § 104. Nyfødte barn skal ikke 
utsettes for urimelig eller usaklig forskjellsbe-
handling. Samtidig anerkjenner departementet de 
særlige omstendighetene i saker som gjelder 
nyfødte barn som ikke har flyttet hjem til forel-
drene sine. NIM har i sin høringsuttalelse etter-
lyst en nærmere redegjørelse for hvilke skranker 
som kan utledes av EMDs praksis når det gjelder 
akuttvedtak for nyfødte barn, samt en vurdering 
av forholdet mellom menneskerettene og departe-
mentets forslag. 

Departementet understreker at akuttvedtak 
om omsorgsovertakelse av et nyfødt barn er blant 
de mest inngripende tiltakene som er hjemlet i 
barnevernloven. Slike vedtak forutsetter at det 
foretas vurderinger av kryssende hensyn. På den 
ene side har staten en klar plikt til å beskytte barn 
mot ulike former for vold, overgrep og omsorgss-
vikt. Departementet viser i denne sammenhengen 
til at nyfødte barn er særlig sårbare. På den andre 
side oppstiller EMK artikkel 8 om retten til fami-
lieliv rammer for akuttvedtak av nyfødte barn. 
EMD har i tilknytning til EMK artikkel 8 om ret-
ten til respekt for privatliv og familieliv uttalt at 
akuttplassering av et nyfødte barn er «an 
extreamly harsh measure», og at det derfor må 
foreligge «extraordinarily compelling reasons 
before a baby can be physically removed from its 
mother, against her will, immediatly after birth as 
a consequence of a procedure which neither she 
or her partner has been involved».7

Etter departementets vurdering er dagens inn-
grepskriterier for akuttplassering av nyfødte, barn 
i §§ 4-9 første ledd, jf. 4-8 i dagens barnevernlov i 
samsvar med EMK artikkel 8 og med øvrige men-
neskerettslige forpliktelser. Også Barnevernslov-
utvalget la til grunn at disse inngrepskriteriene er 
i tråd med de strenge kravene EMD har oppstilt 
ved akuttplassering av nyfødte barn.8 Utvalget 
viste til at det i dagens barnevernlov er stilt krav 
om at det må være fare for «vesentlig skade», og 
at det må foretas en forholdsmessighetsvurdering 
av om andre og mindre inngripende tiltak er til-
strekkelige. Hovedvilkåret om at det må være fare 
for at barnet blir «vesentlig skadelidende» dersom 
akuttvedtak ikke treffes og gjennomføres straks 
ble foreslått videreført i høringsnotatet. Etter 
departementets vurdering er dermed også 
høringsforslaget i samsvar med Norges interna-
sjonale menneskerettslige forpliktelser.

Forslaget om å regulere akuttplassering av 
nyfødte barn i samme bestemmelse og etter 
samme vilkår som andre akuttplasseringer har 
generelt sett fått bred støtte under høringen. 
Departementet mener også etter høringen at 
adgangen til å akuttplassere nyfødte barn bør 
reguleres i samme bestemmelse og etter samme 
vilkår som andre akuttplasseringer. Dette vil bidra 
til at adgangen til å treffe akuttvedtak reguleres på 
en mer tilgjengelig måte. Bestemmelsen omfatter 
både de tilfellene der barnet er født på et sykehus, 

7 K. og T mot Finland, Hanzelkovi mot Tsjekkia og Haase mot 
Tyskland.

8 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov, side 173.
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men ikke flyttet hjem til foreldrene, og tilfeller der 
barnet er hjemme hos foreldrene sine.

Akuttvedtak om omsorgsovertakelse av 
nyfødte barn skiller seg fra andre akuttvedtak ved 
at foreldrene i liten eller ingen grad har fått utøvet 
omsorgen for barnet. Blant annet på bakgrunn av 
høringsuttalelsene fra NIM og Advokatforeningen
har departementet kommet til at det bør presise-
res at det ved vurderingen av akuttvedtak for 
nyfødte skal legges særlig vekt på barnets behov 
for nærhet til foreldrene umiddelbart etter fødse-
len. Formålet med presiseringen er å tydeliggjøre 
at det i saker som gjelder nyfødte barn er nødven-
dig å foreta noen særskilte vurderinger. Det følger 
av bestemmelsen om journalplikt i utkast til § 12-4 
at alle sentrale opplysninger og vurderinger i en 
barnevernssak skal nedtegnes i barnets journal. 
Det omfatter også disse særskilte vurderingene. 
Videre viser departementet til forslaget til § 12-5, 
der det er inntatt et krav om at det skal fremgå av 
barnevernstjenestens vedtak både hvordan hen-
synet til barnets beste og hensynet til familiebånd 
er vurdert. Dette innebærer at barneverns-
tjenesten i vedtaket må vise at det er foretatt en 
reell avveining mellom de motstridende interes-
ser, slik både EMD og Høyesterett har påpekt i 
sine avgjørelser. Departementet vil samtidig 
understreke at de foreslåtte presiseringene ikke 
er ment å høyne terskelen eller endre de materi-
elle vilkårene for å treffe et akuttvedtak. Nyfødte 
barn er særlig sårbare, og har krav på samme vern 
og beskyttelse i akuttsituasjoner som andre barn.

Som nevnt ovenfor skiller akuttvedtak om plas-
sering av nyfødte seg fra andre akuttvedtak ved at 
foreldrene i liten eller ingen grad har utøvet 
omsorgen for barnet. I forarbeidene til dagens 
barnevernlov er det særlig vist til tilfeller der for-
eldrene er tungt belastede rusmiddelavhengige 
og av den grunn er ute av stand til å ivareta omsor-
gen for barnet. Det hender også at barnet er født 
med abstinenssymptomer på grunn av bruk av 
rusmidler under svangerskapet, noe som ofte 
innebærer at barnet vil ha et særlig behov for opp-
følging og pleie. Andre situasjoner som i noen til-
feller kan berettige akuttplassering av et nyfødt 
barn er der foreldrene har alvorlige psykiske lidel-
ser eller er psykisk utviklingshemmet i en slik 
grad at dette gjør dem uegnet til å ha omsorgen 
for barnet. 

Departementet legger derfor til grunn at 
akuttvedtak om omsorgsovertakelse av nyfødte 
barn primært er aktuelt i noen ekstraordinære 
typetilfeller, og at bestemmelsen er i samsvar med 
tolkning og praksis fra EMD særlig knyttet til 
EMK artikkel 8. Departementet understreker at 

det i den konkrete saken skal foretas en forholds-
messighetsvurdering av om andre og mindre inn-
gripende tiltak er tilstrekkelige. Som nevnt oven-
for foreslår departementet å lovfeste minste inn-
greps prinsipp i en egen generell bestemmelse, se 
lovforslaget § 1-5 annet ledd. Denne presiseringen 
omfatter også tilfeller det er aktuelt å treffe et 
akuttvedtak om omsorgsovertakelse av et nyfødt 
barn. Prinsippet innebærer blant annet at det må 
vurderes opphold i sentre for foreldre og barn før 
det eventuelt treffes et akuttvedtak om omsorgs-
overtakelse av et nyfødt barn. 

Departementet viser i denne sammenheng 
også til enkelte andre forslag i lovutkastet som 
kan bidra til å styrke rettssikkerheten til barn og 
foreldre i akuttsaker som gjelder nyfødte barn. 
Dette gjelder særlig forslaget om klagebehandlin-
gen av akuttsaker i kapittel 20.8. Departementet 
foreslår at barneverns- og helsenemnda i særlige 
tilfeller skal kunne beslutte en grundigere 
behandling. Det foreslås samtidig å ta ut ordet 
«kort» i § 14-23, slik at lengden på forhandlings-
møtet må avgjøres konkret ut fra hva som er nød-
vendig for at saken skal bli tilstrekkelig opplyst. 
Departementet vil likevel fremheve at akuttsaker 
om nyfødte barn reiser noen særlige spørsmål 
som kan tilsi at det ofte vil være behov for en slik 
grundigere klagebehandling.

Etter departementets vurdering vil den fore-
slåtte bestemmelsen, sammenholdt med de øvrige 
forslagene i lovutkastet, bidra til økt rettssikker-
het og god ivaretakelse av Norges menneskeretts-
lige forpliktelser i saker om akuttvedtak av 
nyfødte barn.

10.4.3.6 Valg av plasseringssted

Enkelte høringsinstanser har tatt opp spørsmål 
knyttet til valg av plasseringssted når det er truffet 
et akuttvedtak om omsorgsovertakelse. 

Departementet foreslår ingen endringer i 
hvilke plasseringsalternativer som er aktuelle ved 
midlertidig omsorgsovertakelser. Dette inne-
bærer at de plasseringsalternativene som gjelder 
ved ordinære omsorgsovertakelser fremdeles vil 
gjelde også ved akuttplasseringer. Etter departe-
mentets vurdering bør det imidlertid på samme 
måte som øvrige plasseringer fremgå direkte av 
loven hvilke plasseringsalternativer som er aktu-
elle. Departementet foreslår derfor at det i akutt-
bestemmelsen vises til de plasseringsalternati-
vene som er nevnt i bestemmelsen om valg av 
plasseringssted etter vedtak om omsorgs-
overtakelse. Se utkast til § 4-2 femte ledd, som 
viser til de plasseringsalternativene som følger av 
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utkast til § 5-3 første ledd. Det fremgår av denne 
bestemmelsen at barnet etter en omsorgs-
overtakelse kan plasseres i et fosterhjem (her-
under beredskapshjem) eller i en barnevernsinsti-
tusjon. Videre fremgår det at dersom det er nød-
vendig fordi barnet har nedsatt funksjonsevne, 
kan barnet plasseres i en opplærings- eller 
behandlingsinstitusjon. I tillegg vises det til at bar-
net i særskilte tilfeller kan plasseres i et omsorgs-
senter for enslige mindreårige asylsøkere. 

Når det gjelder valg av plasseringssted i det 
enkelte tilfellet viser departementet til at bestem-
melsen i lovforslaget § 1-3 om barnets beste også 
gjelder ved akuttplasseringer. Videre følger det av 
lovforslaget § 9-4 at barnevernstjenesten alltid 
skal vurdere om noen i barnets familie eller nære 
nettverk kan velges som fosterhjem. Bestemmel-
sen omfatter også akuttplasseringer. 

I motsetning til ved ordinære omsorgs-
overtakelser er det i akuttsaker imidlertid nødven-
dig å plassere barnet umiddelbart, noe som har 
stor betydning for mulighetene til å velge plasse-
ringssted. For eksempel kan det av faglige grun-
ner eller av hensyn til barnets beste være åpen-
bart at barnets familie eller nettverk ikke vil 
kunne godkjennes som plasseringssted. Videre 
kan det være slik at barnevernstjenesten ikke har 
kjennskap til barnets familie og nære nettverk, og 
at det ikke vil være praktisk mulig å undersøke og 
vurdere en slik plassering på en forsvarlig måte 
før barnet må plasseres. Departementet vil imid-
lertid vise til at det følger av fosterhjemsforskrif-
ten at barn kan plasseres i et fosterhjem som ikke 
er godkjent dersom godkjenning før barnet flytter 
inn ikke lar seg gjennomføre.9 Dette vil typisk 
være aktuelt ved akuttplassering hos noen i bar-
nets familie eller nære nettverk. Barnevernstje-
nesten må i slike tilfeller følge opp prosessen med 
godkjenning så snart som mulig i etterkant av 
plasseringen.

10.4.4 Vedtak om midlertidig flytteforbud

Et vedtak om midlertidig flytteforbud innebærer 
at et barn som er plassert utenfor hjemmet, enten 
av foreldrene selv eller som et frivillig hjelpetiltak 
etter barnevernloven, midlertidig nektes å flytte 
tilbake til foreldrene. De aller fleste saker om flyt-
teforbud etter gjeldende lov starter med at barne-
vernstjenestens leder treffer et midlertidig akutt-
vedtak. På grunn av at det i slike saker ofte er 
behov for å treffe vedtak raskt, er det lite praktisk 
at vedtaket treffes av barneverns- og helsenem-

nda. Departementet mener derfor også etter 
høringen at det ikke er nødvendig med to bestem-
melser om flytteforbud. På denne bakgrunn opp-
rettholdes forslaget i høringsnotatet om en egen 
bestemmelse i akuttkapittelet som gir barne-
vernstjenestens leder og lederens stedfortreder 
kompetanse til å treffe vedtak om midlertidig flyt-
teforbud, jf. utkast til § 4-3.

Departementet legger til grunn at det primære 
formålet med et midlertidig flytteforbud fremde-
les skal være å legge forholdene til rette for at flyt-
ting kan skje med minst mulig ulempe for barnet i 
tilfeller der oppholdet har hatt en viss varighet og 
barnet har en viss tilhørighet til mennesker og 
miljø der barnet er. I enkelte tilfeller kan et brått 
miljøskifte være til skade for barnet, slik at bar-
nets behov må gå foran foreldrenes rett til å 
bestemme hvor barnet skal bo. 

Departementet legger videre til grunn at et 
vedtak om midlertidig flytteforbud normalt vil 
være mindre inngripende enn et midlertidig akutt-
vedtak om å flytte barnet ut av en eksisterende 
omsorgssituasjon. Dette tilsier at vilkåret for slike 
vedtak bør være mindre strengt enn det som gjel-
der i de øvrige akuttvedtakene. Departementet 
viderefører derfor forslaget i høringsnotatet om at 
vedtak om midlertidig flytteforbud kan treffes der-
som det er «sannsynlig at flytting vil være til skade 
for barnet». Bestemmelsen er blant annet aktuell i 
tilfeller der det er risiko for at barnet ikke vil få 
forsvarlig omsorg dersom foreldrene henter bar-
net hjem. Departementet viser også til at vedtaket 
er tidsbegrenset, og at utgangspunktet for 
bestemmelsen er at barnet skal flytte tilbake til 
foreldrene.

Departementet understreker videre at minste 
inngreps prinsipp også gjelder i tilfeller der det er 
aktuelt å treffe et vedtak om midlertidig flyttefor-
bud. Det må derfor foretas en risikovurdering, 
herunder av om skaderisikoen kan reduseres til 
et akseptabelt nivå gjennom mindre inngripende 
tiltak. Det vises blant annet til tilfeller der forel-
drene er positive til å samtykke til hjelpetiltak 
etter at barnet har flyttet hjem. Departementet vil 
også vise til at bestemmelsene om barnets beste 
og barnets rett til medvirkning også gjelder der er 
aktuelt å treffe et midlertidig vedtak om flyttefor-
bud.  

Departementet opprettholder også forslaget i 
høringsnotatet om å ta ut formuleringen i dagens 
bestemmelse om at flytteforbud kan treffes der-
som det «ikke er rimelig grunn for flyttingen». Vil-
kåret er etter departementets vurdering for vagt 
og upresist til at det egner seg som vilkår for å 

9 Se § 5 i Forskrift om fosterhjem.
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treffe et inngripende vedtak som midlertidig flyt-
teforbud. 

Også forslaget om at vedtak om midlertidig 
flytteforbud skal kunne treffes for inntil tre måne-
der opprettholdes. Det er presisert i bestemmel-
sen at barnevernstjenesten i løpet av denne perio-
den skal legge forholdene til rette for at flyttingen 
kan skje med minst mulig ulempe for barnet. Bar-
nevernstjenesten må under denne perioden forbe-
rede barnet på flytting, og ordne praktiske forhold 
som skole eller barnehage. Videre må barne-
vernstjenesten vurdere behovet for å sette i verk 
hjelpetiltak hos foreldrene når barnet flytter hjem. 
Utgangspunktet for vedtak om midlertidig flytte-
forbud er at barnet skal tilbake til foreldrene eller 
en annen omsorgsbase som foreldrene har 
bestemt. I enkelte saker kan barnevernstjenesten 
likevel vurdere at det er nødvendig med omsorgs-
overtakelse eller andre barnevernstiltak, som 
pålegg om hjelpetiltak. 

I høringsnotatet ble det lagt til grunn at det i 
forbindelse med et midlertidig flytteforbud, som i 
dag, ikke skal treffes vedtak om samvær mellom 
barnet og foreldrene. Enkelte høringsinstanser 
har under høringen tatt til orde for at barne-
vernstjenestens leder på tilsvarende måte som 
ved akuttvedtak om omsorgsovertakelse bør 
kunne treffe vedtak som regulerer samværet mel-
lom barn og foreldre. Departementet oppretthol-
der likevel forslaget om at et vedtak om flyttefor-

bud ikke skal innebære mulighet til å fastsette 
begrensninger av samvær mellom barnet og forel-
drene. Departementet understreker derfor viktig-
heten av barnevernstjenesten søker å etablere en 
god dialog og samarbeid med foreldrene om hvor-
dan flytting kan skje med minst mulig ulempe for 
barnet. Et vedtak om flytteforbud innebærer ikke 
at foreldrene mister omsorgen for barnet, men at 
barnet i en midlertidig periode skal bli boende for 
å forhindre et mulig skadelig miljøskifte. 

Det vises samtidig til at bestemmelsen om 
akuttvedtak om omsorgsovertakelse også omfat-
ter tilfeller der et barn er plassert utenfor hjem-
met med foreldrenes samtykke. Dette innebærer 
at det kan treffes et akuttvedtak om omsorgs-
overtakelse dersom vilkårene for dette er oppfylt. 
Et slikt vedtak kan bare treffes dersom det er fare 
for at barnet blir vesentlig skadelidende dersom 
akuttvedtaket ikke gjennomføres straks. I et slikt 
tilfelle kan det også treffes vedtak om samvær, jf. 
utkast til § 4-2 annet ledd.

Som for andre akuttvedtak foreslår departe-
mentet at barnevernstjenesten innen seks uker 
må sende begjæring om tiltak til barneverns- og 
helsenemnda. Dersom det ikke fremmes slik 
begjæring, faller vedtaket om midlertidig flyttefor-
bud bort senest etter tre måneder. På bakgrunn 
av innspill fra fylkesnemndene er det presisert i 
bestemmelsen at vedtaket om flytteforbud består 
til saken er avgjort av nemnda.
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11  Omsorgsovertakelse, fratakelse 
av foreldreansvar og adopsjon

11.1 Overordnet om menneskerettslige 
forpliktelser 

11.1.1 Barnets beste og barns rett til 
beskyttelse og omsorg

Prinsippet om barnets beste følger av både 
Grunnloven og FNs barnekonvensjon (BK). Etter 
Grunnloven § 104 annet ledd skal barnets beste 
være et grunnleggende hensyn ved handlinger og 
avgjørelser som berører barn. Også etter BK 
artikkel 3 nr. 1 skal barnets beste være et grunn-
leggende hensyn («a primary consideration»). 
Det fremgår dessuten av BK artikkel 9 at hvis det 
er nødvendig av hensyn til barnets beste, er det på 
visse vilkår adgang til å skille barn fra foreldre. 
Etter BK artikkel 21 skal barnets beste være det 
overordnede hensynet («the paramount conside-
ration») ved adopsjon.1 Også etter praksis fra Den 
europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg 
(EMD) er barnets beste av overordnet betyd-
ning.2 

Staten har en positiv menneskerettslig forplik-
telse til å sikre alle barn mot vold, overgrep og 
omsorgssvikt. Dette følger både av Grunnloven 
§ 104, BK artikkel 19, FNs konvensjon om sivile 
og politiske rettigheter (SP) artikkel 24 og den 
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 
artikkel 3 og artikkel 8.

I Grunnloven § 104 er barn gitt en særskilt rett 
til vern om sin personlige integritet. I BK artikkel 
19 pålegges statene å beskytte barn mot skadevol-
dende atferd. Bestemmelsen pålegger statene å 
ha en form for barnevern som kan hjelpe barn og 
familier med omsorg for barn, i tillegg til å 
beskytte dem mot omsorgssvikt.3 Bestemmelsen 
oppstiller en sterk plikt for staten til å forebygge 

og gripe inn mot omsorgssvikt. SP artikkel 24 nr. 
1 gir også statene en plikt til å beskytte barn.

EMK artikkel 3 fastsetter blant annet at ingen 
skal utsettes for nedverdigende behandling. Lang 
og fast praksis fra EMD viser at staten ikke bare 
må avstå fra behandling i strid med EMK artikkel 
3, men at staten også har et ansvar for å gripe inn 
når det er rimelig grunn til å tro at private individer 
begår overgrep mot hverandre. EMK artikkel 8 om 
retten til respekt for privatliv og familieliv verner 
mindre alvorlige faresituasjoner enn artikkel 3.4 

11.1.2 Vern om retten til familieliv

Etter Grunnloven § 102 har enhver rett til respekt 
for sitt privatliv og sitt familieliv. Samme utgangs-
punkt følger av EMK artikkel 8 og SP artikkel 17. 
I Grunnloven § 104 og BK artikkel 16, jf. artikkel 
9 nr. 1 er barns rett til familieliv gitt et særskilt 
vern. Bestemmelsene er i hovedsak sammenfal-
lende, og gir rammer for hvilke inngrep som kan 
gjøres i rettighetene. Personer skal vernes mot 
vilkårlig inngrep fra myndighetene. 

En beslutning om å skille barn fra sine for-
eldre er et alvorlig inngrep i barn og foreldres rett 
til familieliv. Det er derfor en høy terskel for 
omsorgsovertakelse. Dette er uttrykt i en rekke 
sammenhenger, herunder i FNs barnekomités 
generell kommentar nr. 14 (2013).5 SP artikkel 17 
er også forstått slik av FNs menneskerettighets-
komité.6 Etter FNs retningslinjer for alternativ 
omsorg for barn punkt 14 bør det å fjerne et barn 
fra familiens omsorg kun benyttes som siste utvei. 
Praksis fra EMD viser at terskelen er høy også 
etter EMK.

Retten til familieliv etter de nevnte bestemmel-
ser er ikke absolutt. Etter EMK artikkel 8 nr. 2 
kan offentlige myndigheter gjøre inngrep i fami-

1 Se også FNs barnekomités generell kommentar nr. 14 
(2013) Barnets rett til at hans eller hennes beste skal være 
et grunnleggende hensyn, avsnitt 38.

2 Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 204. 
3 Sørensen, «Barnevern og menneskerettighetene», vedlegg 4 

til NOU 2016: 16.

4 M.P. m.fl. mot Bulgaria (2011) og M. og M. mot Kroatia
(2015).

5 FNs barnekomités generell kommentar nr. 14 (2013), 
avsnitt 61. 

6 FNs menneskerettighetskomité generell kommentar nr. 17 
(1989) om barns rettigheter («Rights of the child»), avsnitt 6.
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lielivet hvis det er i samsvar med loven og nødven-
dig i et demokratisk samfunn av hensyn til blant 
annet å beskytte helse eller for å beskytte andres 
friheter og rettigheter. Nødvendighetskravet inne-
bærer at det ved vedtak om omsorgsovertakelser 
må foreligge forholdsmessighet mellom barnets 
behov for beskyttelse og barnevernets inngrep i 
familien. Grunnene for det nasjonale vedtaket, 
bedømt etter saken som helhet, må etter praksis 
fra EMD være relevante og tilstrekkelige.7 Det 
må skje en balansert avveining («a fair balance») 
av de kryssende hensyn. EMD har flere ganger 
fremhevet at hensynet til barnets beste er av over-
ordnet betydning ved denne avveiningen, blant 
annet i storkammerdommen Strand Lobben m.fl. 
mot Norge (2019).8 EMD foretar ikke en inngå-
ende prøving av den konkrete forholdsmessighe-
ten av omsorgsovertakelser. Domstolen har uttalt 
at staten har en vid skjønnsmargin («wide margin 
of appreciation») ved omsorgsovertakelse, men at 
den ikke er ubegrenset («unfettered»).9 Imidler-
tid kan det etter praksis fra EMD utledes visse 
minstekrav, både til vilkårene for inngrep og til 
beslutningsprosessen. Det er barnets interesser 
og behov for omsorg som må være begrunnelsen 
for en omsorgsovertakelse, og myndighetene skal 
som utgangspunkt forsøke å anvende mindre inn-
gripende tiltak før man fjerner et barn fra sine for-
eldre.10

11.1.3 Særlig om gjenforeningsmålsettingen 

Utgangspunktet etter EMK artikkel 8 er at 
omsorgsovertakelser skal være midlertidige, og 
målet er at barnet skal gjenforenes med sine for-
eldre.11 Dette følger av utgangspunktet om at 
barn og foreldre har rett til respekt for sitt fami-
lieliv og at inngrep etter bestemmelsen må være 
nødvendige og forholdsmessige. Midlertidig-
heten av omsorgsovertakelser og målet om gjen-
forening er uttrykt i EMDs praksis, for eksempel 
i storkammerdommen Strand Lobben m.fl. mot 
Norge (2019), hvor det fremgår at omsorgs-
overtakelse skal anses som et midlertidig tiltak 
(«temporary measure»), og at nasjonale myndig-

heter har en positiv plikt («a positive duty») til å 
treffe tiltak med sikte på gjenforening så snart 
det lar seg gjøre, samtidig som dette må avveies 
mot hensynet til barnets beste.12 EMD har i flere 
saker mot Norge konstatert krenkelse fordi myn-
dighetenes beslutningsgrunnlag eller begrun-
nelse ga inntrykk av at de hadde gitt opp gjen-
foreningsmålet i strid med den positive plikten 
som påhvilte dem, for eksempel ved sjeldent 
samvær, samvær uten den nødvendige kvalitet 
eller utilstrekkelige hjelpetiltak.13 Dette er for-
hold som kan føre til at situasjonen festner seg 
(«cementing the situation»).14 Staten har en posi-
tiv plikt til å sette inn tiltak for å tilrettelegge for 
gjenforening så snart det lar seg gjøre uten at 
hensynet til barnets beste blir tilsidesatt.15

EMD har i en lang rekke saker fremhevet at 
tiltak som innebærer brudd i familiebånd er sær-
lig inngripende og derfor bare kan gjennomføres 
unntaksvis, om det foreligger særlig tungtvei-
ende eller sterke og spesielle grunner («in 
exceptional circumstances») og på grunnlag av 
et dominerende behov («an overriding require-
ment») av hensyn til barnets beste.16 Slike krav 
er oppstilt av EMD i saker som gjelder sterke 
begrensninger i barn og foreldres rett til samvær 
med hverandre og i saker om fratakelse av forel-
dreansvar og adopsjon.17 Ved slike tiltak som 
innebærer ytterligere begrensninger i retten til 
familieliv enn en omsorgsovertakelse («any furt-
her limitations»), innskrenkes statenes skjønns-
margin. Dette fremgår blant annet av Strand Lob-
ben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 211.18

EMK artikkel 8 beskytter også partenes pro-
sessuelle rettigheter og stiller som nevnt krav til 
den nasjonale beslutningsprosessen i forvaltnin-
gen og domstolene.19 I sine vurderinger av om et 
inngrep i familielivet er tillatt, legger EMD vekt på 

7 Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 203.
8 Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 204.
9 Jf. blant annet Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 

211.
10 Dette fremgår også av BK artikkel 9 nr. 1 og av FNs barne-

komités generell kommentar nr. 14 (2013). 
11 Dette fremgår også av FNs Retningslinjer for alternativ 

omsorg for barn avsnitt 11 og 14 (omsorgsovertakelser 
skal være midlertidig) og avsnitt 49-52 (målet om gjen-
forening).

12 Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 205 og 208. 
Det samme er uttalt i Mohamed Hasan mot Norge (2018), 
avsnitt 146. I denne saken konstaterte domstolen at det 
ikke forelå en krenkelse av EMK artikkel 8. 

13 K.O. og V.M. mot Norge (2019) avsnitt 68, A.S. mot Norge
(2019) avsnitt 62 og 63, Abdi Ibrahim mot Norge (2019) 
avsnitt 61, Pedersen m.fl. mot Norge (2020) avsnitt 68 og 
Hernehult mot Norge (2020) avsnitt 74.

14 HR-2020-661-S, avsnitt 131. 
15 Se for eksempel A.S. mot Norge (2019), avsnitt 59. 
16 HR-2020-661-S, avsnitt 98 og 99.
17 For eksempel J. mot Norge (2018) avsnitt 93, Strand Lobben 

m.fl. mot Norge (2019) avsnitt 207 og Neulinger og Shuruk 
mot Sveits (2010) avsnitt 136. Se også HR-2018-1720-A 
avsnitt 59, Rt-2014-976 avsnitt 36 og 37 og HR-2017-201-A 
avsnitt 49, hvor det uttales at kravet om særlig tungtvei-
ende eller sterke og spesielle grunner må forstås på samme 
måte. 

18 HR-2020-661-S, avsnitt 100.
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at myndighetene jevnlig vurderer barnets og for-
eldrenes situasjon etter en omsorgsovertakelse 
for å se om det har skjedd en utvikling og om det 
er behov for justeringer.20 I avvisningsavgjørelsen 
J.M.N og C.H. mot Norge (2016), som omhandlet 
akuttplassering og omsorgsovertakelse, trakk 
EMD også frem at foreldrene hadde mulighet til å 
få en fornyet prøving av samværsnivået og spørs-
målet om tilbakeføring etter 12 måneder og 
påpekte at det var mulighet for jevnlige vurderin-
ger.21 EMD gjorde den samme vurderingen i 
avvisningsavgjørelsen I.D. mot Norge (2017).22

Det vises også til at EMD i avgjørelsen K.O og 
V.M. mot Norge (2019) uttaler at det foreligger en 
positiv forpliktelse for myndighetene til å ta steg 
for å gjenforene familien så snart som overhodet 
mulig.23

11.1.4 Særlig om nyere praksis fra Høyesterett 
om forholdet til EMK 

Høyesterett la i storkammeravgjørelsen HR-2020-
661-S til grunn at det ikke er noen motstrid mel-
lom praksis fra EMD og de generelle materielle 
og prosessuelle prinsipper som skal følges ved 
adopsjon etter barnevernloven kapittel 4. Høyeste-
rett konkluderte med at det dermed ikke er 
grunnlag for å sette til side bestemmelser i barne-
vernloven eller å tolke dem innskrenkende.24

Høyesterett uttalte imidlertid i storkammerav-
gjørelsen at de norske lovbestemmelsene må 
praktiseres innenfor de rammer som følger av 
EMDs praksis og at det er behov for justeringer i 
norsk barnevernspraksis. Høyesterett uttalte at 
det er særlig viktig å følge prinsippene om myn-
dighetenes plikt til å arbeide for gjenforening, 
blant annet ved konkrete og grundige vurderin-
ger om tilstrekkelig samvær og hjelpetiltak. Dom-
stolen uttalte videre at vedtak etter barnevernlo-
ven må bygge på et tilstrekkelig og oppdatert 
beslutningsgrunnlag, inneholde en balansert og 
tilstrekkelig bred avveining og ha en tilfredsstil-
lende begrunnelse. Hvilke krav som stilles beror 

på omstendighetene i den enkelte sak og hva 
slags tiltak det er snakk om.25 

I avgjørelsen HR-2020-1788-A, uttalte Høyeste-
rett følgende om dette:

«Det fremgår av storkammeravgjørelsene at 
det ikke er noen motstrid mellom praksis fra 
EMD og de materielle og prosessuelle prinsip-
pene som følger av bestemmelsene i barne-
vernloven om fratakelse av foreldreansvar, 
adopsjon og omsorgsovertakelse, jf. blant 
annet HR-2020-661-S avsnitt 170 og HR-2020-
662-S avsnitt 56.»26

Videre uttaler Høyesterett:

«I HR-2020-661-S avsnitt 112 fremgår det at 
nyere praksis fra EMD innebærer et behov for 
justeringer i norsk barnevernpraksis fordi 
beslutningsgrunnlag, avveining og begrun-
nelse i en del tilfeller ikke har vært tilstrekke-
lig. Dette knytter seg særlig til myndighetenes 
plikt til å arbeide for gjenforening av barn og 
foreldre, og er derfor av særskilt betydning når 
spørsmålet om tilbakeføring kommer opp.»27

Høyesterett legger oppsummert til grunn at «bar-
nevernloven § 4-21 er utformet slik at den gir rom 
for den fleksibiliteten som er nødvendig for å iva-
reta forpliktelsene overfor barn etter Grunnloven 
og barnekonvensjonen samt retten til familieliv 
etter EMK artikkel 8».28

11.2 Vedtak om omsorgsovertakelse 

11.2.1 Gjeldende rett

11.2.1.1 Barnevernloven 

I gjeldende barnevernlov § 4-12 er det gitt hjem-
mel for fylkesnemnda til å vedta omsorgs-
overtakelse. I første ledd bokstav a til d beskrives 
fire ulike situasjoner som utgjør en form for alvor-
lig omsorgssvikt. 

Bokstav a omfatter tilfeller der «det er alvor-
lige mangler ved den daglige omsorg som barnet 
får, eller alvorlige mangler i forhold til den person-
lige kontakt og trygghet som det trenger etter sin 
alder og utvikling». Bokstav b gjelder tilfeller der 
«foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjons-

19 EMK artikkel 6 verner retten til en rettferdig rettergang. I 
barnevernssaker oppstår tidvis spørsmål om hva som faller 
inn under de prosessuelle rettighetene utviklet av EMD i 
barnevernssaker etter artikkel 8, og hva som faller inn 
under artikkel 6. Grensegangen mellom de to bestemmel-
sene kan være vanskelig å trekke.

20 K. and T. mot Finland (2001), avsnitt 179: «examen the 
situation anew from time to time…» 

21 J.M.N og C.H mot Norge (2016), avsnitt 29. 
22 I.D. mot Norge (2017), avsnitt 65.
23 K.O and V.M mot Norge (2019), avsnitt 62.
24 HR-2020-661-S, avsnitt 170.

25 HR-2020-661-S, avsnitt 171.
26 HR-2020-1788-A, avsnitt 63. 
27 HR-2020-1788-A, avsnitt 64.
28 HR-2020-1788-A, avsnitt 74.
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hemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får 
dekket sitt særlige behov for behandling og opp-
læring». Det er en forutsetning for omsorgs-
overtakelse etter bokstav b, at det foreligger en 
svikt i foreldrefunksjonen, det vil si at foreldrene 
ut fra hva det i alminnelighet kan ventes av for-
eldre, ikke gjør sitt til at barnet får den nødven-
dige hjelp. Det fremgår videre av bokstav c at det 
kan treffes vedtak om omsorgsovertakelse «der-
som barnet blir mishandlet eller utsatt for andre 
alvorlige overgrep i hjemmet». Vilkåret omfatter 
både fysisk mishandling, seksuelle overgrep og 
psykisk sjikane, trakassering, eller vedvarende 
mindre overgrep. Bokstav d omfatter tilfeller der 
«det er overveiende sannsynlig at barnets helse 
eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi forel-
drene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar 
for barnet».

For alle saker kreves i tillegg at omsorgs-
overtakelsen er nødvendig ut fra den situasjon 
barnet befinner seg i. Vedtak om omsorgs-
overtakelse kan ikke treffes dersom det kan ska-
pes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpe-
tiltak, jf. § 4-12 annet ledd. I tillegg skal nemnda 
foreta en samlet vurdering av om omsorgs-
overtakelse er til barnets beste, jf. barnevernloven 
§ 4-1.

Vilkårene i bokstav a til c gjelder tilfeller der 
barnet lever under skadelige forhold og det fore-
tas en nåtidsvurdering. Vilkåret i bokstav d gjel-
der tilfeller der barnet kan bli utsatt for skade på 
sikt og det skal foretas en fremtidsvurdering. 
Beviskravet etter bokstav a til c er alminnelig 
sannsynlighetsovervekt, mens i bokstav d oppstil-
les et skjerpet beviskrav, ved at det må være 
«overveiende sannsynlig» at barnets helse eller 
utvikling kan bli utsatt for alvorlig skade fordi for-
eldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar 
for barnet.29

I § 4-8 annet ledd er det gitt regler for 
omsorgsovertakelse av nyfødte som ennå ikke er 
flyttet hjem til foreldrene og av barn som er plas-
sert utenfor hjemmet etter samtykke fra forel-
drene, og som foreldrene ønsker å flytte. Vilkå-
rene for omsorgsovertakelse etter § 4-8 annet 
ledd er at det er overveiende sannsynlig at flytting 
vil føre til en situasjon eller risiko for barnet som 
nevnt i § 4-12 første ledd. Beviskravet er høyere 
enn det som gjelder der vedtak fattes etter § 4-12 
første ledd a til c. Også ved omsorgsovertakelse 
etter § 4-8 annet ledd, er det et vilkår at omsorgs-

overtakelse er nødvendig ut fra den situasjon bar-
net befinner seg i, og det må vurderes om hjelpe-
tiltak kan skape tilfredsstillende forhold for bar-
net. 

Etter § 4-8 tredje ledd kan det fattes vedtak om 
omsorgsovertakelse selv om vilkårene i § 4-12 
ikke er oppfylt. Vilkåret er at plasseringen har 
vart i mer enn to år og barnet har fått slik tilknyt-
ning til mennesker og miljø der det er, at det etter 
en samlet vurdering må antas at flyttingen kan 
føre til alvorlige problemer for barnet. 

Vurderingstemaet er det samme som i § 4-21 
første ledd annet punktum om oppheving av ved-
tak om omsorgsovertakelse.

Det er gitt nærmere bestemmelser om iverk-
setting av vedtaket i § 4-13. Hovedregelen er at et 
vedtak om omsorgsovertakelse faller bort dersom 
det ikke er iverksatt innen seks uker fra vedtaks-
tidspunktet. 

I lovens kapittel 4 er det også gitt bestemmel-
ser som regulerer valg av plasseringssted for bar-
net etter en omsorgsovertakelse, jf. § 4-14 og § 4-
15. I § 4-14 fremgår hvilke plasseringsalternativer 
som er aktuelle ved vedtak om omsorgs-
overtakelse: fosterhjem, institusjon, opplærings- 
eller behandlingsinstitusjon og omsorgssenter. I 
§ 4-15 er valg av plasseringssted i det enkelte tilfel-
let nærmere regulert. I bestemmelsens første 
ledd angis flere sentrale momenter som er rele-
vante for valg av det konkrete plasseringsstedet 
for barnet. Det skal blant annet tas hensyn til bar-
nets egenart og behov for omsorg og opplæring i 
et stabilt miljø. Det skal også tas tilbørlig hensyn 
til at det er ønskelig med kontinuitet i barnets opp-
dragelse, og til barnets etniske, religiøse, kultu-
relle og språklige bakgrunn.30 Det skal videre tas 
hensyn til hvor lenge det er trolig at plasseringen 
vil vare, og til om det er mulig og ønskelig at bar-
net har samvær og annen kontakt med foreldrene. 
Det vises også til § 4-22 tredje ledd som sier at 
barneverntjenesten alltid skal vurdere om noen i 
barnets slekt eller nettverk kan velges som foster-
hjem. Bestemmelsens annet ledd inneholder 
regler om saksbehandling og vedtaksmyndighet. I 
tredje ledd omtales krav om utarbeidelse av pla-
ner, og i fjerde ledd er det regler om barne-
vernstjenesten plikt til å vurdere om plasseringen 
skal opprettholdes etter fylte 18 år, jf. § 1-3 annet 
ledd.

I § 4-17 gis det regler om flytting av barn til et 
nytt plasseringssted etter en omsorgsovertakelse. 

29 Se NOU 1985: 18 side 159. Det fremgår også av Ot.prp. nr. 
44 (1991–92) side 39 at beviskravet innebærer at det kre-
ves «høy grad av sannsynlighet».

30 Dette kom inn i loven forbindelse med inkorporeringen av 
FNs barnekonvensjon i 2003, se Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) 
side 62.
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Bestemmelsen gjelder både ved flytting mellom 
samme plasseringsalternativ, for eksempel fra fos-
terhjem til et nytt fosterhjem, og fra et plasse-
ringsalternativ til et annet, for eksempel fra foster-
hjem til institusjon. Det fremgår av bestemmelsen 
at barnevernstjenesten kan flytte barnet bare der-
som endrede forhold gjør det nødvendig, eller 
dersom det må anses til beste for barnet. Barne-
vernstjenestens vedtak kan påklages til fylkes-
nemnda. Departementet har lagt til grunn at i til-
feller der flytting er uunngåelig, for eksempel 
fordi institusjonen legges ned, kommer ikke § 4-
17 til anvendelse. I forarbeidene har departemen-
tet uttalt at flytting i størst mulig grad skal unngås, 
og at dette må søkes oppnådd ved at enhver plas-
sering forberedes slik at man allerede fra begyn-
nelsen av kan finne sted et plasseringssted som til-
godeser barnets behov for stabilitet, jf. § 4-15.31

11.2.1.2 Høyesteretts praksis 

Høyesterett har behandlet flere saker om 
omsorgsovertakelse etter gjeldende lov, som gir 
føringer for vurderingene etter § 4-12. 

I storkammeravgjørelsen HR-2020-661-S avsnitt 
96, gir Høyesterett uttrykk for at den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8 kre-
ver at vedtak om omsorgsovertakelse etter barne-
vernloven § 4-12 «må være i samsvar med kravet 
om «very exeptional circumstances» og at staten 
har en «vid» men ikke «ubegrenset skjønnsmar-
gin»«. I HR-2020-662-S avsnitt 56 viser Høyesterett 
til HR-2020-661-S og uttaler at omsorgsovertakelse 
dermed bare kan besluttes helt unntaksvis. 
Høyesterett uttalte samtidig at dette kravet er i 
overensstemmelse med barnevernlovens bestem-
melser om omsorgsovertagelser. 

Uttalelsene er gitt med henvisning til andre 
setning i avsnitt 207 i Strand Lobben m.fl. mot 
Norge (2019): «It follows that family ties may only 
be severed in very exeptional circumstances and 
that everything must be done to preserve perso-
nal relations and, if and when appropriate, to 
«rebuild» the family.» I HR-2020-661-S avsnitt 94 
gir Høyesterett uttrykk for at dette er tale om et 
generelt prinsipp som kommer til anvendelse ved 
omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvar 
og adopsjon, altså ikke bare i de tilfellene hvor 
familiebåndene blir brutt. Fra enkelte hold ble det 
stilt spørsmål ved om uttalelsene var tiltenkt å 
være en innskjerping av vilkårene for omsorgs-
overtakelse, da kravet om «very exeptional cir-

cumstances» tidligere kun var ansett å knytte seg 
til tilfeller hvor familiebåndene ble brutt. 

I HR-2020-1788-A benyttet Høyesterett anled-
ningen til å uttale seg om spørsmålet, selv om 
avgjørelsen gjaldt spørsmål om tilbakeføring, ikke 
omsorgsovertakelse. Høyesterett viste til uttalels-
ene i HR-2020-662-S avsnitt 56 og uttalte at dom-
stolen her la til grunn at dagens terskel for 
omsorgsovertakelse kan videreføres.32 Etter dette 
kan det legges til grunn at Høyesterett har avklart 
at terskelen for omsorgsovertakelse ikke er like 
høy som ved tiltak som bryter familiebåndene, det 
vil si fratakelse av foreldreansvar og adopsjon.33

I HR-2020-2081-A, avsnitt 45 viser Høyesterett til 
HR-2020-1788-A og uttaler at «[j]eg er enig i at 
uttalelsen om at omsorgsovertakelse bare kan 
besluttes «helt unntaksvis», er i tråd med terske-
len for omsorgsovertakelser som allerede følger 
av lovens § 4-12, som igjen er et utslag av det 
såkalte biologiske prinsipp».

11.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

11.2.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Det var ikke en del av Barnevernslovutvalgets 
mandat å vurdere inngrepskriteriene for omsorgs-
overtakelse. Barnevernslovutvalget foretok like-
vel en vurdering, men foreslo ingen endringer i 
beviskravene eller i lovens vilkår for når det kan 
treffes vedtak om omsorgsovertakelse. Utvalget 
foreslo imidlertid at de ulike hjemlene for 
omsorgsovertakelse som i dag følger av § 4-12 og 
§ 4-8, samles i en bestemmelse. Utvalget foreslo 
også at hjemmelen for omsorgsovertakelse av 
nyfødte barn endres til å gjelde alle barn som ved 
hastevedtak ble bosatt utenfor hjemmet som 
nyfødte. 

Få høringsinstanser uttalte seg om utvalgets 
forslag til endringer i bestemmelsene om 
omsorgsovertakelse. Enkelte høringsinstanser, 
blant annet Dommerforeningen og Barneombudet, 
uttalte seg imidlertid til forslaget om å videreføre 
beviskravet «overveiende sannsynlig» som benyt-
tes i gjeldende § 4-8 annet ledd og i § 4-12 første 
ledd bokstav d. Det ble blant annet uttalt at et 

31 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), s. 48.

32 HR-2020-1788-A, avsnitt 63.
33 Spørsmålet om terskelen kommenteres også i M.L. mot 

Norge (2020). Domstolen understreker i avsnitt 89 at adop-
sjon bare er tillatt «in very exceptional circumstances», 
mens ved omsorgsovertakelse er nasjonale myndigheter 
gitt «a wide margin of appreciation». Domstolen bemerker, 
med henvisning til Høyesterett i HR-2020-1788-A (avsnitt 
56), at det i hovedsak er et tilsvarende skille i norsk rett. 
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skjerpet beviskrav bør være godt begrunnet og 
vurdert i henhold til Norges menneskerettslige 
forpliktelser til å beskytte barn mot overgrep og 
omsorgssvikt. 

11.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo ingen materielle end-
ringer, men enkelte presiseringer og strukturelle 
og språklige endringer i bestemmelsene om 
omsorgsovertakelse. Departementet foreslo, i lik-
het med utvalget, å slå sammen § 4-8 og § 4-12 i en 
bestemmelse i ny § 5-1 om vedtak om omsorgs-
overtakelse. Vilkåret om at omsorgsovertakelse 
må være nødvendig ut fra barnets situasjon og at 
vedtak ikke kan treffes der mindre inngripende 
tiltak ikke kan avhjelpe situasjonen, ble foreslått 
flyttet fra annet ledd til første ledd.

Departementet foreslo også å knytte inn-
grepskriteriet for omsorgsovertakelse av nyfødte 
til de situasjoner der det er truffet akuttvedtak av 
nyfødte. Departementet vurderte om dagens 
beviskrav ved vedtak om omsorgsovertakelse av 
nyfødte bør endres, men forslo å opprettholde kra-
vet til overveiende sannsynlighet. Departementet 
understreket i denne forbindelse at beviskravet 
for å treffe akuttvedtak av nyfødte er det samme 
som for andre akuttvedtak, det vil si alminnelig 
sannsynlighetsovervekt. I saker der det er truffet 
akuttvedtak av nyfødte, vil foreldrene i realiteten 
ikke ha fått mulighet til å vise sine omsorgsevner. 
Fylkesnemnda vil derfor måtte foreta en fremtids-
vurdering av om vilkårene for omsorgsovertak-
else er oppfylt. Departementet uttalte at dette er 
særlig inngripende saker med krevende vurderin-
ger, og at det tilsier at det bør være et strengere 
beviskrav. 

I ny § 5-3 foreslo departementet videreføring 
av dagens bestemmelse om valg av plasserings-
sted for barnet, men med enkelte endringer. 
Departementet foreslo å videreføre listen over 
sentrale momenter ved valg av plasseringssted i 
ny barnevernslov. På bakgrunn av forslag om 
endringer i bestemmelsene om kontakt og 
samvær, foreslo departementet at barnets sam-
vær og kontakt med foreldrene, søsken og andre 
personer som barnet har nær tilknytning til må 
inngå i vurderingen av valg av plasseringssted. 
Videre foreslo departementet at barnevernstje-
nestens plikt til alltid å vurdere om noen i bar-
nets familie eller nære nettverk kan velges som 
fosterhjem, tas inn i bestemmelsen. Departemen-
tet uttalte at det også bør presiseres i bestemmel-
sen at barnevernstjenesten skal ta hensyn til bar-
nets mening. 

Departementet foreslo å videreføre bestem-
melsen om iverksetting av vedtak om omsorgs-
overtakelse i § 5-2, men med enkelte språklige 
endringer og presiseringer. Departementet fore-
slo å presisere i bestemmelsens annet ledd at når 
et barn bortføres fra barnevernstjenesten til en 
annen stat etter at det er truffet vedtak om 
omsorgsovertakelse, består vedtaket i ett år der-
som barnevernstjenesten har varslet politiet eller 
sendt en søknad om å få barnet tilbakeført til 
Norge til sentralmyndigheten for Haagkonvensjo-
nen 1980. Departementet foreslo i tillegg å innta i 
bestemmelsen at vedtaket består i ett år også når 
det er sendt en anmodning om å få vedtaket aner-
kjent eller fullbyrdet til sentralmyndigheten for 
Haagkonvensjonen 1996.

11.2.3 Høringsinstansenes syn

11.2.3.1 Bestemmelsen om vedtak om 
omsorgsovertakelse 

Det er i underkant av 15 høringsinstanser som har 
uttalt seg om forslaget om å slå sammen § 4-8 og 
§ 4-12 i en bestemmelse i ny § 5-1 om vedtak om 
omsorgsovertakelse. Dette er blant annet Bergen 
tingrett, fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker, Bærum kommune, Drammen kommune, Fær-
der kommune, Horten kommune, Kristiansand kom-
mune, Stavanger kommune, Tromsø kommune, 
Advoktatforeningen, Forandringsfabrikken og Redd 
Barna. 

De fleste som uttaler seg, er helt eller delvis 
enig i forslaget. Bergen tingrett, Bærum kommune, 
Drammen kommune, Færder kommune, Horten 
kommune, Kristiansand kommune, Stavanger kom-
mune og Tromsø kommune støtter forslaget fullt 
ut. 

Flere av disse høringsinstansene mener det er 
oversiktlig at alle rettsgrunnlag for omsorgs-
overtakelse samles i en bestemmelse. Bergen ting-
rett uttaler at oppryddingen i de ulike alternative 
vilkårene for omsorgsovertakelse er hensiktsmes-
sig og gir en bedre oversikt for de som skal 
anvende regelverket, herunder retten. De mener 
også at det er opplysende at bestemmelsen starter 
med å angi de to felles vilkårene for omsorgs-
overtakelse som gjelder uavhengig av hvilken inn-
grepshjemmel som dernest skal vurderes, nemlig 
at mindre inngripende tiltak ikke kan avhjelpe 
situasjonen, og at vedtak er nødvendig.

Fylkesnemndene mener imidlertid at bestem-
melsen bør forenkles og at man bør søke å tyde-
liggjøre de ulike grunnlagene for omsorgs-
overtakelse. De peker på at det i praksis er 
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bestemmelsen i forslagets § 5-1 bokstav a som 
anvendes i de fleste sakene. Alternativene i bok-
stav b og c beskriver kvalifiserte tilfeller av 
omsorgssvikt, som også vil omfattes av bokstav a. 
Fylkesnemndene mener det ikke er nødvendig å 
skille mellom ulike former for omsorgssvikt, og at 
det er tilstrekkelig med bokstav a. Fylkesnemn-
dene peker også på at i forslagets § 5-1 bokstav a 
er dagens begrep «daglig omsorg» endret til 
«omsorg». Fylkesnemndene mener at dagens 
begrep «daglig omsorg» bør opprettholdes for å 
tydeliggjøre skillet mot mangler i den emosjonelle 
omsorgen. Fylkesnemndene foreslår alternativt at 
begrepet «praktisk omsorg» kan benyttes. Fylkes-
nemndene mener også at det bør fremgå av loven 
at vurderingen av både den praktiske og emosjo-
nelle omsorgen må knyttes opp mot hva barnet 
trenger etter sin alder og utvikling, og foreslår at 
dette fremgår av loven. Fylkesnemndene mener 
videre at man bør tydeliggjøre skillet mellom 
aktuell og fremtidig omsorgssvikt, og omsorgs-
overtakelse etter tilknytningskriteriet. 

Forandringsfabrikken og Stavanger kommune
har flere forslag til endringer i ordlyden, og 
ønsker blant annet at der «Barnet uttrykker at det 
ikke kan bo hjemme og fastholder dette over tid» 
skal tas inn som et nytt alternativ for omsorgs-
overtakelse i § 5-1. Forandringsfabrikken uttaler 
også at rus bør være tilstrekkelig for å kunne 
overta omsorgen overfor barnet, selv om forel-
drene klarer å gi nok omsorg. 

Det er ca. 25 høringsinstanser som uttaler seg 
om forslaget om å opprettholde dagens beviskrav 
«overveiende sannsynlig» ved vedtak om 
omsorgsovertakelse av nyfødte.

I underkant av 10 instanser støtter forslaget. 
Dette er blant annet Bufetat region øst, Universite-
tet i Agder, Universitets- og høgskolerådet, VID 
vitenskapelige høgskole, Færder kommune, Horten 
kommune og Kristiansand kommune. 

Bufetat region øst uttaler at de støtter departe-
mentets vurderinger og mener at beviskravet 
«overveiende sannsynlig» bør videreføres i ny lov. 
De viser til at omsorgsovertakelse av nyfødte barn 
er et særlig inngripende tiltak. Foreldrene har 
ikke fått mulighet til å vise sine omsorgsevner, og 
det er derfor nødvendig at barnevernstjenesten 
foretar en fremtidsvurdering. Bufetat region øst
mener dette taler for at beviskravet «overveiende 
sannsynlig» skal videreføres i ny lov.

Ca. 15 høringsinstanser er imot forslaget. 
Dette er blant annet Barneombudet, fylkesnemn-
dene, Drammen kommune, Narvik kommune, Oslo 
kommune, Ringerike kommune, Tromsø kommune, 
Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett, Fel-

lesorganisasjonen, Fokus på Barnevernet, KS, 
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO), Norsk 
Sykepleierforbund og Stine Sofies Stiftelse. 

Norges institusjon for menneskerettigheter 
(NIM), Dommerforeningens fagutvalg for offentlig 
rett, fylkesnemndene og Barneombudet begrunner 
sitt standpunkt med at nyfødte må ha samme vern 
som andre barn og savner en vurdering av hvor-
dan forslaget harmonerer med Norges menneske-
rettslige forpliktelser til å beskytte barn mot over-
grep og omsorgssvikt. Asker kommune er i tvil om 
hva som vil være den beste løsningen på spørsmå-
let, men viser til høringsuttalelsene fra Barneom-
budet og Dommerforeningens fagutvalg for offentlig 
rett. Også NOBO viser til Barneombudets 
uttalelser.

Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett
uttaler følgende: 

«Vi kan vanskelig forstå at det er mer inngri-
pende å overta omsorgen for et nyfødt barn 
enn et eldre barn som allerede har etablert en 
nær relasjon til sine biologiske foreldre. Det er 
heller ikke nødvendigvis slik at disse sakene er 
vanskeligere å vurdere enn andre saker der 
barn risikerer å bli utsatt for omsorgssvikt. 

Det er uansett vanskelig å se at premisset 
om at vurderingen er vanskelig tilsier at kra-
vene til bevis skjerpes. I de tilfellene det gjøres 
unntak fra hovedregelen om alminnelig 
sannsynlighetsovervekt er begrunnelsen at 
uriktig avgjørelse i én retning vurderes som 
mer alvorlig enn en uriktig avgjørelse i motsatt 
retning, typisk i straffesaker eller saker om for-
sikringsbedrageri. I saker som gjelder beskyt-
telse av barn mot alvorlig omsorgssvikt, er det 
ikke alminnelig antatt at det er bedre å la et 
barn bli utsatt for omsorgssvikt enn å overta 
omsorgen for barnet. Som vi pekte på i vår for-
rige høringsuttalelse, savner vi en nærmere 
vurdering av om et skjerpet beviskrav, som 
nødvendigvis må føre til at noen nyfødte barn 
vil bli boende hos foreldrene selv om det er 
mest sannsynlig at de der vil bli utsatt for alvor-
lig omsorgssvikt, er i overensstemmelse med 
Norges menneskerettslige forpliktelser. Vi kan 
ikke se at departementet har foretatt en slik 
vurdering.»

Barneombudet støtter Dommerforeningens fagut-
valg for offentlig rett sin vurdering og uttaler i til-
legg følgende: 

«Barneombudet har tidligere vært skeptisk til 
forslaget om å opprettholde beviskravet «over-



200 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
veiende sannsynlig» i saker om omsorgs-
overtakelse av nyfødte. Vi ser ikke at det er 
anført noen gode grunner for at disse barna 
skal ha et dårligere vern enn andre barn. Etter 
det vi erfarer, er det heller ikke slik at det alltid 
må gjøres en framtidsvurdering i disse sakene. 
I mange tilfeller har allerede barneverntje-
nesten god kunnskap om familiene, slik at man 
kan foreta en nåtidsvurdering av barnets 
omsorgssituasjon. 

(…)
Vi mener det er viktig at beviskravet endres 

til sannsynlighetsovervekt også for disse tilfel-
lene, og at et strengere beviskrav vil kunne 
være i strid med barnekonvensjonen artikkel 
19.»

Fylkesnemndene mener et skjerpet beviskrav kan gi 
uheldige og tilfeldige utslag, og at det samme gjel-
der de andre bestemmelsene som gjelder fremtidig 
omsorgssvikt. Fylkesnemndene mener videre at 
man med fordel bør tydeliggjøre skillet mellom 
aktuell og fremtidig omsorgssvikt, og omsorgs-
overtakelse etter tilknytningskriteriet. Fylkesnemn-
dene bemerker for øvrig at forslaget til § 5-1 
bokstav f etter sin ordlyd er endret i forhold til gjel-
dende § 4-8 annet ledd ved at «eller risiko» er fjernet.

Fellesorganisasjonen viser til at graviditeten er 
den viktigste utviklingstiden for et barn, og at for-
eldres evne til å beskytte barnet under gravidite-
ten er særlig viktig. Allerede under graviditeten 
viser foreldrene omsorgskompetanse og vilje til å 
beskytte barnet for eksempel ved rusproblema-
tikk.

Fokus på Barnevernet mener på sin side at det 
ikke bør være anledning til å treffe vedtak om 
omsorgsovertakelse basert på fremtidsvurderin-
ger. Fokus på Barnevernet mener derfor at boksta-
vene d-f i forslag til § 5-1 første ledd bør slettes. 

11.2.3.2 Bestemmelsen om valg av plasseringssted 
etter vedtak om omsorgsovertakelse 

Det er om lag 30 høringsinstanser som har uttalt 
seg om forslaget om å videreføre dagens bestem-
melse om valg av plasseringssted for barnet, men 
med enkelte endringer. Dette er blant annet Bufdir, 
Bufetat region øst, Statsforvalteren i Nordland, Stats-
forvalteren i Oslo og Viken, Regionalt kunnskapssen-
ter for barn og unge Nord (RKBU Nord), Universite-
tet i Agder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen kom-
mune, Fredrikstad kommune, Færder kommune, 
Horten kommune, Kristiansand kommune, Narvik 
kommune, Ringerike kommune, Stavanger kom-
mune, Tromsø kommune, Kommunepsykologen i 

Vestre Toten kommune, Dommerforeningens fagut-
valg for offentlig rett, Fellesorganisasjonen, Fokus på 
Barnevernet, Forandringsfabrikken, Norsk Innvan-
drerforum, Landsforeningen for barnevernsbarn, 
Norsk Barnevernssamband, NIM, Organisasjonen 
for barnevernsforeldre (OBF) og Voksne for Barn. 

Det er bred støtte til å videreføre en liste over 
sentrale momenter det skal tas hensyn til ved valg 
av plasseringssted. Enkelte høringsinstanser utta-
ler seg om momenter som de mener bør med i 
listen eller som det er viktig at det tas hensyn til. 

Stavanger kommune uttaler seg om forslaget 
om at det presiseres i bestemmelsen at barnets 
mening skal tillegges vekt, og anbefaler at 
bestemmelsen endres slik at det skal legges 
«stor» vekt på barnets mening ved valg av plasse-
ringssted. Det er ingen andre høringsinstanser 
som uttaler seg spesielt om forslaget. 

Fellesorganisasjonen og OBF tar til orde for at 
bestemmelsen bør inneholde et krav om at barne-
vernstjenesten må vurdere om barnets beste er å 
bo, eller ikke bo, sammen med søsken som også 
må flyttes fra hjemmet. 

Flere av instansene, blant annet Stavanger 
kommune, Universitetet i Agder og Landsforenin-
gen for barnevernsbarn peker på at det er viktig at 
barnets og foreldrenes mening blir hensyntatt ved 
vurderingen av om barnets familie eller nære nett-
verk kan velges som fosterhjem. 

Landsforeningen for barnevernsbarn understre-
ker at det må foretas en individuell vurdering av 
om plassering i slekt og nettverk er til det beste 
for det enkelte barnet. 

Norsk Innvandrerforum uttaler at man som 
hovedregel bør søke å plassere barn i fosterhjem 
med samme etniske, språklige, kulturelle og reli-
giøse bakgrunn som barnet, og aller helst i bar-
nets egen slekt eller nettverk. Hvis barnet plasse-
res i et fosterhjem som ikke gjenspeiler barnets 
kulturelle, språklige, etniske og religiøse bak-
grunn, må barnevernet ta ansvar for at disse hen-
synene ivaretas i fosterhjemmet og dokumentere 
hvordan dette gjøres.

NIM viser til at det følger av FNs barnekon-
vensjon artikkel 20 nr. 3 at ved valg av plasserings-
sted «skal det tas tilbørlig hensyn til ønskeligheten 
av kontinuitet i barnets oppdragelse og til barnets 
etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn». 
NIM anbefaler på denne bakgrunn at «etnisitet» 
tas inn i oppramsingen av momenter det skal tas 
hensyn til ved valg av plasseringssted. 

NIM uttaler videre: 

«En annen beslektet problemstilling knyttet til 
fosterhjemsplasseringer, som ikke reflekteres i 
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ordlyden i lovforslaget § 5-3 tredje ledd, er søs-
kenplasseringer. Også søsken har et mennes-
kerettslig vernet familieliv etter EMK artikkel 
8, og plassering av søsken i ulike familier vil 
innebære et inngrep i dette familielivet. NIM 
viser i denne forbindelse også til at FNs barne-
komite i sine avsluttende merknader til Norge 
i 2018 anbefalte norske myndigheter å sikre at 
søsken ikke skilles når de plasseres i foster-
hjem. NIM savner likevel en redegjørelse for 
og drøftelse av søskenplasseringer i hørings-
brevet, og en synliggjøring i lovteksten av at 
man ved valg av plasseringssted også skal hen-
synta at søsken så vidt mulig skal plasseres i 
samme fosterhjem.» 

Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett
mener det er uheldig at fylkesnemnda gis rett til å 
sette krav til et bestemt plasseringssted, jf. forslag 
til § 5-3 første ledd. Dommerforeningens fagutvalg 
for offentlig rett viser til at det vil være svært uhel-
dig dersom fylkesnemnda eller domstolen oppstil-
ler vilkår om plassering i et bestemt fosterhjem 
som barnevernstjenesten, etter en faglig vurde-
ring, mener ikke bør godkjennes. Dommerforenin-
gens fagutvalg for offentlig rett mener dette vil 
kunne medføre uavklarte spørsmål om hvem som 
treffer den endelige avgjørelsen vedrørende god-
kjenning, og om hva som skjer dersom det foster-
hjemmet fylkesnemnda har utpekt trekker seg 
eller senere viser seg uegnet. Narvik kommune og
Ringerike kommune mener også at avgjørelse 
knyttet til bosted bør avgjøres av barnevernstje-
nesten, ikke fylkesnemnda. Ringerike kommune
uttaler at fylkesnemnda ofte ikke vil ha den nød-
vendige informasjonen og kompetansen til å ta et 
slikt standpunkt. Etter Ringerike kommunes vurde-
ring bør forslag til ny § 5-3 endres slik at fylkes-
nemnda ikke gis kompetanse til å sette krav til 
plasseringsstedet. 

11.2.3.3 Bestemmelsen om iverksetting av vedtak 
om omsorgsovertakelse 

Det er få høringsinstanser som har uttalt seg om 
forslaget om å videreføre bestemmelsen om iverk-
setting av vedtak om omsorgsovertakelse med 
enkelte presiseringer. Ingen høringsinstanser har 
innvendinger til presiseringene om at vedtak om 
omsorgsovertakelse består i ett år i saker der bar-
net er bortført og dersom barnevernstjenesten 
har varslet politiet eller sendt en søknad om å få 
barnet tilbakeført til Norge til sentralmyndigheten 
for Haagkonvensjonen 1980, og i saker der det er 
sendt en anmodning om å få vedtaket anerkjent 

eller fullbyrdet til sentralmyndigheten for Haag-
konvensjonen 1996.

Bufdir støtter forslagene, men mener det bør 
avklares om nemdsleder kan forlenge iverksettel-
sesfristen også når det er domstolen som har 
besluttet omsorgsovertakelse. Direktoratet mener 
ordlyden taler for at fylkesnemnda har slik kompe-
tanse. 

Politidirektoratet v/Kripos viser til de situasjo-
ner der et barn som er bosatt i Norge tas med til 
et land som ikke er tilsluttet 1996-konvensjonen 
før det fattes vedtak om omsorgsovertakelse, og 
det deretter fattes vedtak om omsorgsovertakelse. 
Dette kan eksempelvis være barn som er sendt ut 
av landet mot sin vilje og som blir utsatt for tvang 
eller negativ sosial kontroll. I disse tilfellene vil 
man antakelig ikke rekke å få iverksatt vedtaket 
og få barnet hjem innen seks uker, med den kon-
sekvens at vedtaket om omsorgsovertakelse kan 
falle bort. Kripos uttaler at de antar at dette er situ-
asjoner som kan utgjøre «særlige grunner» som 
kan gi grunnlag for fristforlengelse.

Fylkesnemndene uttaler at det enten i lovtek-
sten eller i spesialmotivene bør tydeliggjøres at 
ettårsfristen gjelder fra vedtakstidspunktet.

11.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

11.2.4.1 Overordnede vurderinger i saker om 
omsorgsovertakelse 

Det klare utgangspunktet etter både norsk rett og 
våre menneskerettslige forpliktelser er at barn 
skal vokse opp hos sine foreldre. Vilkårene for 
omsorgsovertakelse er derfor strenge. Noen barn 
opplever imidlertid vold, mishandling og alvorlig 
omsorgssvikt som gjør det nødvendig å flytte bar-
net ut av hjemmet. Utgangspunktet er da at 
omsorgsovertakelsen skal være midlertidig og at 
barnevernstjenesten skal arbeide for at barn og 
foreldre kan gjenforenes. Departementet legger, 
som Høyesterett til grunn at dagens terskler for 
omsorgsovertakelse er i samsvar med praksis fra 
Den europeiske menneskerettsdomstol i Stras-
bourg (EMD), samt at dagens terskler er i sam-
svar med de krav som følger av FNs barnekonven-
sjon (BK) artikkel 9.34 Slik departementet ser det, 
er det ikke behov for å endre vilkårene for 
omsorgsovertakelse i ny barnevernslov.

34 Se HR-2020-661-S avsnitt 170, HR-2020-662-S avsnitt 56 og 
HR-2020-1788-A avsnitt 63. Se også FNs barnekomités 
generell kommentar nr. 14 (2013) Barnets rett til at hans 
eller hennes beste skal være et grunnleggende hensyn, 
avsnitt 51.
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At barnevernet ikke skal sette inn mer inngri-
pende tiltak enn nødvendig (minste inngreps prin-
sipp) er et viktig prinsipp for barnevernets arbeid, 
og foreslås lovfestet i ny § 1-5, se kapittel 7.3. Dette 
innebærer at barneverns- og helsenemnda ikke 
kan treffe vedtak om omsorgsovertakelse dersom 
situasjonen kan avhjelpes med et mindre inngri-
pende tiltak. Omsorgsovertakelsen må være nød-
vendig ut fra barnets situasjon. Departementet 
mener det er av pedagogisk verdi at dette synliggjø-
res særskilt i bestemmelsen om omsorgs-
overtakelse. Departementet viderefører derfor i 
bestemmelsens første ledd vilkåret om at det kan 
treffes vedtak om omsorgsovertakelse dersom 
mindre inngripende tiltak ikke kan skape tilfreds-
stillende forhold for barnet og det er nødvendig ut 
fra barnets situasjon, se lovutkastet § 5-1. 

Nødvendighetskravet innebærer at det ved 
vurderingen av om det skal treffes vedtak om 
omsorgsovertakelse, må skje en balansert avvei-
ning av hensynet til barnets behov for beskyttelse 
opp mot hensynet til barnets og foreldrenes rett til 
familieliv. Risikoen for barnet ved å bli værende i 
hjemmet må vurderes opp mot belastningen det 
er for barnet og foreldrene at barnet blir tatt ut av 
hjemmet. Det må vurderes om omsorgsover-
takelse vil bedre barnets situasjon. Det må foretas 
en reell avveining av de motstridende interesser. 
Dersom tiltaket er nødvendig for å ivareta barnets 
beste, vil hensynet til barnet gå foran hensynet til 
foreldrene, se kapittel 7.1 og forslag til § 1-3 om 
barnets beste. At omsorgsovertakelsen er til bar-
nets beste, er et vilkår for å treffe vedtaket. 

Ved vedtak om omsorgsovertakelse er barnets 
rett til medvirkning viktig. Barnet skal bli lyttet til 
og barnets meninger skal vektlegges i samsvar 
med barnets alder og modenhet, se kapittel 7.2 
om barns medvirkning, og forslag til § 1-4. 

Den konkrete vurderingen av om vilkårene for 
omsorgsovertakelse er oppfylt, beror i stor grad 
på skjønn og vil ofte innebære krevende avveinin-
ger. Samtidig er dette avgjørelser som får stor 
betydning for dem de gjelder. Det er derfor viktig 
at vurderingene til nemnda og domstolen ikke 
bare er grundige og gode, de må også være etter-
prøvbare. Vedtak om omsorgsovertakelse må 
bygge på et tilstrekkelig og oppdatert beslutnings-
grunnlag, inneholde en balansert og tilstrekkelig 
bred avveining og ha tilfredsstillende begrun-
nelse. Det skal fremgå av nemndas vedtak hva 
som er barnets mening, og hvilken vekt barnets 
mening er tillagt. Hvordan barnets beste og hen-
synet til familiebånd er vurdert, skal også fremgå 
av vedtaket, jf. lovutkastet § 14-20 tredje ledd. 

Dette innebærer at det blant annet må komme 
klart frem av vedtaket hvorfor situasjonen er så 
alvorlig at det er nødvendig å overta omsorgen for 
å beskytte barnet, og hvorfor situasjonen ikke kan 
avhjelpes med mindre inngripende midler. Det 
bør også fremgå hvilke hjelpetiltak som eventuelt 
har vært tilbudt foreldrene fra barnevernstje-
nesten, eventuelt hvilke andre hjelpeinstanser bar-
nevernstjenesten har formidlet kontakt med.

Det vises til kapittel 20.7 hvor det blant annet 
foreslås å ta inn i loven et krav om at det skal 
fremgå av barnevernstjenestens og barneverns- 
og helsenemndas vedtak at hensynet til familie-
bånd er vurdert. 

11.2.4.2 Nærmere om vilkår for 
omsorgsovertakelse

Departementet fastholder forslaget om enkelte 
presiseringer og strukturelle og språklige 
endringer i bestemmelsene om omsorgs-
overtakelse. Dette innebærer at forslaget om å slå 
sammen dagens § 4-8 og § 4-12 i en felles bestem-
melse om vedtak om omsorgsovertakelse, fore-
slås videreført i ny § 5-1. 

Forslagets bokstav a til c gjelder aktuell 
omsorgssvikt, og omfatter tilfeller hvor det er 
alvorlige mangler ved omsorgen (bokstav a), hvor 
foreldrene ikke sørger for at et barn får dekket sitt 
særlige behov for behandling eller opplæring 
(bokstav b) og tilfeller hvor barnet blir mishandlet 
eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet 
(bokstav c). Forslagets bokstav d til f gjelder frem-
tidig omsorgssvikt, og for disse alternativene vide-
refører departementet et skjerpet beviskrav ved at 
det må foreligge overveiende sannsynlighet. For-
slagets bokstav d gjelder tilfeller der barnets helse 
eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi forel-
drene vil være ute av stand til å ta tilstrekkelig 
ansvar for barnet. Forslagets bokstav e og f gjel-
der tilfeller hvor det å flytte barnet tilbake til forel-
drene vil kunne føre til en situasjon som nevnt i 
bokstav a, b, c eller d, henholdsvis hvor barnet ble 
akuttplassert som nyfødt eller hvor foreldrene har 
samtykket til plassering utenfor hjemmet. Forsla-
gets bokstav g gjelder tilfeller hvor barnet har 
bodd utenfor hjemmet i mer enn to år med forel-
drenes samtykke, og barnet har blitt så knyttet til 
mennesker og miljøet der det er, at flytting kan 
føre til alvorlige problemer for barnet. Ved 
omsorgsovertakelse etter forslagets bokstav g, er 
det ikke foreldrenes omsorgsevne som vurderes, 
men barnets tilknytning til mennesker og miljøet 
der det er. 
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I bestemmelsens bokstav a er begrepet «dag-
lig omsorg» erstattet med «omsorg». Bakgrunnen 
for endringen er at «daglig omsorg» ikke lenger 
benyttes i barneloven. Endringen er en språklig 
tilpasning og innebærer ikke en endring i gjel-
dende rett. Bestemmelsen tar sikte på å fange opp 
alvorlige mangler ved den daglige praktiske 
omsorgen. Også alvorlige mangler i den emosjo-
nelle og psykiske kontakten mellom barn og for-
eldre omfattes av bestemmelsen. Det er foretatt 
justeringer i ordlyden for å få frem at også den 
emosjonelle omsorgen omfattes av begrepet 
«omsorg». Videre er det foretatt endringer for å få 
frem at både den praktiske og emosjonelle omsor-
gen barnet får må vurderes ut fra barnets indivi-
duelle behov, alder og utvikling. Forslagene inne-
bærer ikke endringer i gjeldende rett. 

Som fylkesnemndene peker på, vil i mange tilfel-
ler vilkårene i bokstav a være oppfylt dersom vil-
kåret i bokstav b eller c er oppfylt. Departementet 
mener at det likevel ikke er grunn til å fjerne alter-
nativene fra lovteksten. På grunn av tiltakets inn-
gripende karakter, mener departementet det er en 
fordel med så klare hjemler som mulig. 

Alternativet etter bokstav c er at barnet blir 
mishandlet eller utsatt for andre alvorlige over-
grep i hjemmet. Departementet presiserer at mis-
handling og overgrep omfatter både fysisk og psy-
kisk mishandling og overgrep. 

Barn som er i stand til å danne seg egne 
meninger, har rett til å medvirke i beslutninger 
om omsorgsovertakelse, se forslagets § 1-4. Bar-
nets mening vil være en viktig del av beslutnings-
grunnlaget. En regel om at barnets ønske om å 
ikke bo hjemme skal være tilstrekkelig for å treffe 
vedtak om omsorgsovertakelse, slik Forandrings-
fabrikken og Stavanger kommune tar til orde for, 
vil imidlertid etter departementets vurdering 
kunne gi uheldige utslag. En slik bestemmelse vil 
etter departementets synspunkt heller ikke være i 
samsvar med den avveiningen mellom barnets 
beste og foreldrenes rett til familieliv som skal gjø-
res etter EMK artikkel 8. Departementet mener 
av de samme grunner at det ikke er grunnlag for å 
innta foreldrenes rusproblemer som et særskilt 
grunnlag for omsorgsovertakelse. Bestemmel-
sens bokstav a vil omfatte tilfeller hvor det er nød-
vendig å treffe vedtak om omsorgsovertakelse 
fordi foreldrene ruser seg. Det avgjørende for 
vedtaket vil være om barnet, på bakgrunn av forel-
drenes rusproblemer, utsettes for alvorlige man-
gler i omsorgen.

Departementet viser til merknaden til bestem-
melsen for nærmere omtale av språklige 
endringer. 

11.2.4.3 Omsorgsovertakelse av nyfødte 

Departementet opprettholder forslaget om at 
omsorgsovertakelse av nyfødte bør reguleres sær-
skilt i bestemmelsen om omsorgsovertakelse, se 
lovutkastet § 5-1 bokstav e. I dag fremgår det av 
§ 4-8 annet ledd at det kan treffes vedtak om 
omsorgsovertakelse før et nyfødt barn er flyttet 
hjem fra sykehuset dersom det er overveiende 
sannsynlig at flyttingen vil medføre en situasjon 
som nevnt i § 4-12. Det vil imidlertid i praksis ikke 
være mulig å legge frem en sak om omsorgs-
overtakelse for barneverns- og helsenemnda og få 
behandlet saken i perioden barnet er på syke-
huset før barnet flytter hjem til foreldrene eller i 
løpet av barnets første levedager. Det vil derfor 
ofte være truffet et akuttvedtak etter dagens § 4-9 
første ledd, jf. § 4-8 annet ledd annet punktum i 
forkant. På denne bakgrunn foreslår departemen-
tet å knytte inngrepskriteriet til de situasjoner der 
det er truffet akuttvedtak av nyfødte etter lovfor-
slaget § 4-2, se kapittel 10.4. I de fleste situasjoner 
treffes det akuttvedtak på sykehus og fødestuer, 
men bestemmelsen omfatter også tilfeller der ved-
tak treffes når foreldre har hatt barnet hjemme i 
noen få dager. 

Flere høringsinstanser mener det er et for 
strengt beviskrav som legges til grunn, og at 
nyfødte dermed vil få et dårligere vern. Departe-
mentet har vurdert om dagens beviskrav bør 
endres, men forslår å opprettholde kravet om at 
det må være «overveiende sannsynlig» at vilkå-
rene for omsorgsovertakelse er oppfylt når det 
vurderes omsorgsovertakelse av nyfødte. 

Departementet er enig med Barneombudet og 
fylkesnemndene i at nyfødte barn har det samme 
behovet for beskyttelse som andre barn. Samtidig 
mener vi at omsorgsovertakelser av nyfødte etter 
denne bestemmelsen skiller seg fra andre 
omsorgsovertakelser fordi foreldrene ikke har fått 
mulighet til å vise sine omsorgsevner overfor bar-
net da det ble truffet akuttvedtak kort tid etter fød-
sel. 

Selv om det kan argumenteres for at det ikke 
er behov for et forhøyet beviskrav, da det i seg 
selv er mer krevende å føre bevis for en utvikling i 
fremtiden enn for faktiske forhold, mener departe-
mentet at beviskravet «overveiende sannsynlig» 
tydeliggjør at det i disse sakene må foreligge klare 
holdepunkter for at det vil oppstå alvorlige man-
gler ved omsorgen i fremtiden. Departementet 
mener at beviskravet «overveiende sannsynlig» er 
egnet til å tydeliggjøre at hjemmelen gjelder tilfel-
ler der det er lite tvil om at foreldrene ikke vil 
kunne ivareta omsorgen for barnet. Typiske tilfel-
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ler der det er truffet akuttvedtak er der foreldrene 
er belastede rusmiddelavhengige, har alvorlige 
psykiske lidelser eller er psykisk utviklingshem-
met i en slik grad at dette gjør dem uegnet til å ha 
omsorgen for barnet,35 men også i andre situasjo-
ner kan vilkårene være oppfylt. 

Barnevernstjenesten skal uansett iverksette 
nødvendige tiltak for å sikre barnets helse og utvik-
ling, jf. blant annet FNs barnekonvensjon (BK) 
artikkel 3 og 19. Det kan eksempelvis være aktuelt 
å treffe vedtak om hjelpetiltak i sentre for foreldre 
og barn, dersom det vurderes som tilstrekkelig for 
å beskytte barnet. Det vises også til at dersom for-
eldrene har fått prøve seg som foreldre med nød-
vendig støtte og hjelp, vil det være aktuelt å benytte 
de alminnelige bestemmelsene om omsorgsover-
takelse dersom vilkårene ellers er oppfylt. 

Departementet vurderer at menneskerettighe-
tene gir et stort handlingsrom når det gjelder 
utformingen av beviskrav, og at dagens beviskrav 
sett i sammenheng med hvilke situasjoner 
bestemmelsen skal omfatte, er innenfor våre men-
neskerettslige forpliktelser. Departementet 
mener at beviskravet «overveiende sannsynlig» 
ivaretar avveiningen mellom hensynet til retten til 
familieliv og barnets rett til omsorg og beskyt-
telse. Dette innebærer at både barns rett til 
omsorg og beskyttelse og barn og foreldres rett til 
familieliv er tilstrekkelig ivaretatt. 

11.2.4.4 Valg av plasseringssted etter vedtak om 
omsorgsovertakelse 

Departementet fastholder forslaget om i hovedsak 
å videreføre dagens bestemmelse om valg av plas-
seringssted for barnet, men med enkelte 
endringer, se forslag til ny § 5-3. Departementet 
viderefører at det fremgår hvilke plasseringsalter-
nativer som er aktuelle ved vedtak om omsorgs-
overtakelse, jf. første ledd. Barneverns- og helse-
nemnda skal beslutte at barnet skal bo enten i fos-
terhjem eller barnevernsinstitusjon. Nemnda kan 
beslutte at barnet skal bo i en opplærings- eller 
behandlingsinstitusjon dersom det er nødvendig 
fordi barnet har nedsatt funksjonsevne. I sær-
skilte tilfeller kan det besluttes at barnet skal bo i 
et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsø-
kere. Omsorgssenter er dermed ikke et generelt 
plasseringsalternativ ved omsorgsovertakelse. 
Dette alternativet vil imidlertid i noen tilfeller 
kunne være aktuelt i saker om omsorgs-
overtakelse der barnet bor sammen med foreldre 
eller andre slektninger i et mottak. Det viderefø-

res også at nemnda kan sette krav til plasserings-
stedet, jf. annet ledd. 

Bestemmelsens tredje ledd angir momenter 
som det skal tas hensyn til i vurderingen av valg 
av plasseringssted. Bestemmelsen gjelder både 
for barneverns- og helsenemnda ved valg av type 
plasseringssted og når barnevernstjenesten vur-
derer og legger frem forslag til plasseringssted. 

Departementet mener at det er pedagogisk og 
hensiktsmessig å ha en ikke uttømmende oversikt 
over sentrale momenter for dette konkrete spørs-
målet, og foreslår derfor at dette videreføres i ny 
barnevernslov. Det vises til at enkelte av momen-
tene følger av barnekonvensjonen, og ble inntatt i 
forbindelse med inkorporeringen av konvensjo-
nen i norsk rett. Når alternative omsorgsløsninger 
vurderes, følger det av barnekonvensjonens artik-
kel 20 nr. 3 at det skal tas tilbørlig hensyn til 
ønskeligheten av kontinuitet i barnets oppdra-
gelse og til barnets etniske, religiøse, kulturelle 
og språklige bakgrunn. Det er støtte for å beholde 
en ikke uttømmende momentliste blant høringsin-
stansene. 

I høringsnotatet foreslo departementet at hen-
synet til barnets «etniske» bakgrunn ble tatt ut av 
lovteksten. Bestemmelsen må ses i sammenheng 
med forslaget om en ny overordnet bestemmelse i 
kapittel 1 om at barnevernet skal ta hensyn til bar-
nets bakgrunn. Etter en nærmere vurdering fore-
slår departementet at begrepet «etniske» blir stå-
ende i lovteksten. Departementets vurdering 
fremgår av omtalen av forslagets § 1-8 om barns 
kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn, se 
kapittel 7.4.

Departementet viderefører at det ved valg av 
plasseringssted skal legges vekt på hvor lenge det 
er antatt at omsorgsovertakelsen skal vare. Selv 
om utgangspunktet er at alle omsorgsovertakelser 
skal være midlertidige, vil barnevernstjenesten 
måtte ta hensyn til omsorgsovertakelsens sann-
synlige varighet fordi det vil kunne ha betydning 
for valg av type plasseringssted og konkret plasse-
ringssted for det enkelte barn. Selv om barne-
vernstjenesten ved valg av plasseringssted vurde-
rer det som sannsynlig at omsorgsovertakelsen 
vil være langvarig, har det ikke betydning for bar-
nevernstjenestens plikt til å arbeide for gjen-
forening av barn og foreldre etter vedtak om 
omsorgsovertakelse, se kapittel 14 om oppfølging. 
Spørsmålet er vurdert av Høyesterett, som i HR-
2020-661-S avsnitt 145 fant at det ikke er noe til 
hinder for at barnevernstjenesten, avhengig av de 
nærmere omstendighetene, ved valg av plasse-
ringssted og fastsettelse av omsorgsplan kan ta 
utgangspunkt i at plasseringen etter all sannsyn-35 Ot.prp. nr. 44 (1991–92).
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lighet vil være langvarig. Dreier det seg om søs-
ken, må det etter Høyesteretts syn foretas en indi-
viduell vurdering av det enkelte barn. Høyesterett 
uttalte imidlertid at omfanget av samvær uansett 
må baseres på at barn og foreldre skal gjen-
forenes, og at dette gjelder helt frem til en grun-
dig og konkret vurdering på et senere tidspunkt 
eventuelt gir grunnlag for å oppgi dette målet, se 
kapittel 13 for en nærmere omtale av samværsfast-
settelsen. Departementet understreker at plasse-
ringens sannsynlige varighet må fastlegges etter 
en konkret vurdering hvor man ser hen til den 
overordnede målsettingen om gjenforening av 
barn og foreldre.

Departementet mener at det bør presiseres i 
bestemmelsen at barnevernstjenesten skal ta hen-
syn til barnets mening. Barnet har rett til å med-
virke i alle forhold som angår barnet, jf. ny § 1-4. 
Ved valg av plasseringssted vil barnets mening 
være et så sentralt moment at dette nevnes sær-
skilt. Departementet foreslår endringer i bestem-
melsene om kontakt og samvær, se kapittel 13. 
Det foreslås derfor at det fremgår av bestemmel-
sen at barnets samvær og kontakt med forel-
drene, søsken og andre nærstående må inngå i 
vurderingen av valg av plasseringssted. 

Det er flere høringsinstanser som tar til orde 
for at momentlisten også burde hensynta at søs-
ken så vidt mulig skal plasseres i samme foster-
hjem. Som NIM peker på, har også søsken et men-
neskerettslig vernet familieliv etter EMK artikkel 
8. Departementet viser også til at det i FNs ret-
ningslinjer for alternativ omsorg for barn36 frem-
går at søsken som allerede har en tilknytning til 
hverandre, i prinsippet ikke bør adskilles når de 
plasseres i alternativ omsorg. Dette gjelder med 
mindre det finnes en åpenbar fare for misbruk 
eller andre grunner til at det er til det beste for 
barnet at søsknene skilles ad.

Departementet viser til at det etter bestemmel-
sens ordlyd skal legges vekt på samvær og kon-
takt med søsken ved valg av plasseringssted. 
Dette innebærer også at barnevernstjenesten skal 
legge vekt på muligheten for å kunne plassere 
søsken sammen der det er til det enkelte barns 
beste. I noen tilfeller kan det være bedre for det 
enkelte barn å ikke plasseres sammen med søs-
ken. En hovedutfordring er likevel at det er van-
skelig å finne fosterhjem som har mulighet og 
kapasitet til å ta imot søskenflokker. Når søsken 
ikke bor sammen, skal barnevernstjenesten sørge 
for at barnet kan opprettholde og styrke bånd til 
søsken, se forslag til ny § 7-5. Som oftest vil det 

være til barnets beste at barn som er under barne-
vernets omsorg har kontakt med sine søsken og 
får vokse opp sammen med dem. En stabil opp-
vekst handler ofte om å ha kontakt med sine søs-
ken. Søsken kan ha positiv innflytelse på hver-
andres læring, utvikling og atferd. For noen barn 
kan kontakten med søsken være viktigere enn 
kontakt med foreldre.

Departementet viderefører at barneverns- og 
helsenemnda kan stille vilkår når det gjelder valg 
av plasseringssted, for eksempel plassering i et 
konkret fosterhjem. I den enkelte sak vil nemndas 
vurdering av om omsorgsovertakelse vil være 
hensiktsmessig og til barnets beste, kunne være 
avhengig av at barnet kan bli plassert i et bestemt 
fosterhjem, for eksempel hos slektninger. Det er 
barnevernstjenesten som godkjenner fosterhjem-
met og vanligvis stiller ikke nemnda vilkår når det 
gjelder plasseringen. En forutsetning for at nem-
nda skal kunne stille et slikt vilkår, er at for-
holdene rundt det konkrete fosterhjemmet er 
tilstrekkelig belyst under forhandlingsmøtet. 

Barnevernstjenesten har en plikt til alltid å 
vurdere om noen i barnets familie eller nære nett-
verk kan velges som fosterhjem. Denne plikten 
videreføres i § 5-3 tredje ledd tredje punktum. 
Departementet viser for øvrig til forslagets § 9-4 
annet punktum. Det følger av denne bestemmel-
sen at ved vurderingen av om noen i barnets slekt 
og nettverk kan velges som fosterhjem, skal bar-
nevernstjenesten, dersom det er hensiktsmessig, 
bruke verktøy og metoder for nettverksinvolve-
ring. 

11.2.4.5 Bestemmelsen om iverksetting av vedtak 
om omsorgsovertakelse 

Departementet fastholder å videreføre bestem-
melsen om iverksetting av vedtak om omsorgs-
overtakelse, se ny § 5-2, men med enkelte 
endringer. Hovedregelen er at et vedtak om 
omsorgsovertakelse faller bort dersom det ikke 
er iverksatt innen seks uker fra vedtakstidspunk-
tet. Dersom særlige grunner tilsier det, kan nem-
dsleder forlenge fristen. 

Unntak fra fristen på seks uker kan blant annet 
være aktuelt i situasjoner der det treffes vedtak 
om omsorgsovertakelse for et barn som er bosatt 
i Norge, men som oppholder seg i et land som 
ikke er tilsluttet 1996-konvensjonen. I disse tilfel-
lene vil man antakelig ikke rekke å få barnet hjem 
og dermed iverksatt vedtaket innen seks uker, 
med den konsekvens at vedtaket om omsorgs-
overtakelse vil falle bort.

36 Punkt 17.



206 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Bufdir mener det bør avklares hvem som har 
kompetanse til å forlenge iverksettelsesfristen i de 
tilfellene hvor det er domstolen som har besluttet 
omsorgsovertakelse. En nærliggende betrakt-
ning vil være at det er det organ som treffer avgjø-
relse om omsorgsovertakelse som er nærmest til 
å avgjøre spørsmålet om fristforlengelse. Rollefor-
delingen mellom nemnda som avgjørelsesorgan 
og domstolen som rettslig overprøvingsmyndig-
het, tilsier imidlertid at det er nemnda som treffer 
avgjørelse om fristforlengelse, uavhengig av om 
det er nemnda eller domstolen som har truffet 
avgjørelsen om omsorgsovertakelse. Departe-
mentet vurderer derfor at kompetansen til å treffe 
beslutning om å forlenge fristen for iverksettelse 
tilligger nemnda også når avgjørelsen om 
omsorgsovertakelse er truffet av domstolen. 
Dette følger også av bestemmelsens ordlyd. 

Departementet fastholder videre forslaget om 
å presisere i bestemmelsens annet ledd at når et 
barn bortføres fra barnevernstjenesten til en 
annen stat etter at det er truffet vedtak om 
omsorgsovertakelse, består vedtaket i ett år der-
som barnevernstjenesten har varslet politiet eller 
sendt en søknad om å få barnet tilbakeført til 
Norge til sentralmyndigheten for Haagkonvensjo-
nen 1980. Et alternativ til å søke sentralmyndig-
heten for Haagkonvensjonen 1980 om retur i en 
barnebortføringssak er å benytte Haagkonvensjo-
nen 1996 for å sikre retur ved å be staten der bar-
net oppholder seg om at vedtaket anerkjennes og 
fullbyrdes. Departementet fastholder derfor for-
slaget om å innta i bestemmelsen at vedtaket 
består i ett år også når det er sendt en anmodning 
om å få vedtaket anerkjent eller fullbyrdet til 
sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1996. 
Departementet presiserer at ettårsfristen etter 
annet ledd gjelder fra vedtakstidspunktet.

11.3 Omsorgsansvar og foreldreansvar 

11.3.1 Gjeldende rett

Når fylkesnemnda har fattet et vedtak om 
omsorgsovertakelse går omsorgen for barnet 
over til barnevernstjenesten, jf. barnevernloven 
§ 4-18. På vegne av barnevernstjenesten skal fos-
terforeldre eller den institusjonen barnet plasse-
res i, utøve den daglige omsorgen for barnet. 
Omsorgsovertakelsen innebærer en sterk 
begrensning i foreldreansvaret fordi barne-
vernstjenesten overtar ansvaret for å ivareta den 
daglige omsorgen for barnet. Dette ansvaret lig-
ger i utgangspunktet til foreldre med foreldrean-
svar og som barnet bor fast hos, jf. barneloven 

§ 37. Foreldrene beholder dermed bare et begren-
set foreldreansvar for barnet etter en omsorgs-
overtakelse. 

Hva det begrensede foreldreansvaret består i 
kan være noe uklart. I Innst.O. nr. 80 (1991–92) 
ble det uttrykt at «vesentlige spørsmål som valg 
av skole, utdanning og religiøse spørsmål er en 
del av foreldreansvaret». I innstillingen uttaler 
flertallet i komiteen at spørsmålet om hva som lig-
ger til det begrensede foreldreansvaret må løses 
ut fra den praksis som har utviklet seg. Der det er 
tvil om hvorvidt konkrete spørsmål hører under 
den daglige omsorgen eller foreldreansvaret, bør 
tvilen normalt komme foreldrene til gode.37 Flere 
spørsmål har imidlertid fått en avklaring gjennom 
annen lovgivning, som for eksempel opplærings-
loven § 15-6 om rett til å ta avgjørelser på vegnet 
av barnet etter omsorgsovertakelse og pasient-
rettighetsloven § 4-4 om samtykke på vegne av 
barn. 

Hva som ligger til den daglige omsorg er nær-
mere omtalt i forarbeidene til barnevernloven.38

Til den daglige omsorg hører alle spørsmål om 
den generelle oppdragelse av barnet, vanlig opp-
følging av barnets skolegang og nødvendige tiltak 
ved sykdom. Barnevernstjenesten kan bestemme 
at fosterforeldrene eller den institusjon der barnet 
bor, også skal avgjøre andre spørsmål enn de som 
gjelder den daglige omsorg. Denne adgangen er 
begrenset til å gjelde avgjørelsesmyndighet som 
barnevernstjenesten selv har. Det fremgår av for-
arbeidene at denne bestemmelsen nok er særlig 
naturlig å bruke når fosterforeldre har hatt barnet 
hos seg en viss tid og har vist seg godt skikket til å 
treffe avgjørelser for barnet.

Det fremgår av bestemmelsens annet ledd at 
fylkesnemnda  kan bestemme at foreldrene skal 
ha bestemmelsesrett i spørsmål som ikke gjelder 
den daglige omsorg, jf. barnevernloven § 4-18 
annet ledd. I forbindelse med Stortingets vedta-
kelse av barnevernloven i 1991, gikk Stortinget 
imot Barne- og familiedepartementets forslag om 
å oppheve skillet mellom omsorgsovertakelse og 
fratakelse av foreldreansvar. Annet ledd har der-
for mistet noe av sin betydning etter at skillet mel-
lom omsorgsovertakelse og fratakelse av foreldre-
ansvar ble opprettholdt. Departementet har imid-
lertid lagt til grunn at bestemmelsen gir fylkes-
nemnda mulighet til å klargjøre foreldrenes 
bestemmelsesrett i enkelte tilfelle som ellers ville 
skape tvil. I de tilfellene hvor foreldrene er fratatt 

37 Blant annet brev fra Barne- og familiedepartementet av 
18.oktober 1993.

38 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 112.
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foreldreansvaret etter § 4-20, vil fylkesnemnda 
med hjemmel i § 4-18 annet ledd kunne bestemme 
at foreldrene likevel skal ha bestemmelsesrett i 
konkrete spørsmål.39 

11.3.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

11.3.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å presisere i loven 
hva som ligger til omsorgsansvaret for barnet 
etter en omsorgsovertakelse og hva som ligger til 
foreldreansvaret, samt at fosterforeldrene skal 
utøve omsorgen innenfor de rammene barne-
vernstjenesten fastsetter. Utvalget tok utgangs-
punkt i barnelovens regulering og påpekte at opp-
ramsingen i loven ikke er ment å være uttøm-
mende. 

Utvalget foreslo ikke å videreføre § 4-18 første 
ledd, siste punktum om at barnevernstjenesten 
kan bestemme at fosterforeldrene eller institusjo-
nen der barnet bor, også skal avgjøre andre spørs-
mål enn de som gjelder den daglige omsorgen. 
Utvalget mente bestemmelsen kan gi feilaktig inn-
trykk av at barnevernstjenesten kan redusere for-
hold som ligger til foreldreansvaret. Utvalget fore-
slo videre å ta ut dagens annet ledd om at fylkes-
nemnda kan bestemme at foreldrene skal ha 
bestemmelsesrett med hensyn til spørsmål som 
ikke gjelder den daglige omsorg. 

Det er få høringsinstanser som uttalte seg om 
forslagene til endringer i bestemmelsene om 
omsorgsansvar og foreldreansvar. 

11.3.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet var enig med utvalget i at det av 
hensyn til forutberegnelighet for både barn, for-
eldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten er 
behov for å innta en presisering i loven om 
omsorgsansvar og foreldreansvar etter en 
omsorgsovertakelse. 

Departementet foreslo, i likhet med utvalget, 
en ny bestemmelse som beskriver nærmere hva 
som hører til barnevernstjenestens omsorgsan-
svar og hva som ligger til foreldrenes begrensede 
foreldreansvar. Forslaget for øvrig er en presise-
ring av gjeldende rett. Begrepet «daglig omsorg» 
benyttes ikke lenger i barneloven. Departementet 
foreslo derfor, i tråd med utvalgets forslag, å 

benytte begrepene «omsorgsansvar» og 
«omsorg».

Departementet foreslo å innta i loven at etter 
et vedtak om omsorgsovertakelse har barne-
vernstjenesten ansvaret for at barnet får forsvarlig 
omsorg, og at barnevernstjenesten skal ta avgjø-
relser som har betydning for barnets dagligliv. 
Videre foreslo departementet å lovfeste at barne-
vernstjenestens også skal treffe avgjørelser som 
er tillagt barnevernstjenesten etter andre lover. 
Videre ble det foreslått presisert at barnets for-
eldre beholder et begrenset foreldreansvar som 
innebærer at de kan ta avgjørelser om barnets 
grunnleggende personlige forhold. Departemen-
tet viste til at bestemmelsen også vil gjelde ved 
midlertidig omsorgsovertakelse i akuttsituasjo-
ner. 

Departementet videreførte dagens bestem-
melse i § 4-18 første ledd annet punktum om at 
fosterforeldrene eller institusjonen der barnet bor 
utøver omsorgen på vegne av barnevernstje-
nesten. Departementet foreslo imidlertid ikke å 
videreføre dagens § 4-18 første ledd, tredje punk-
tum om at barnevernstjenesten kan bestemme at 
fosterforeldrene eller institusjonen der barnet 
bor, også skal avgjøre andre spørsmål enn de som 
gjelder den daglige omsorgen. 

Departementet foreslo heller ikke å videreføre 
dagens § 4-18 annet ledd om at fylkesnemnda kan 
bestemme at foreldrene skal ha bestemmelsesrett 
med hensyn til spørsmål som ikke gjelder den 
daglige omsorg. 

11.3.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 30 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget til bestemmelse som regulerer ansvaret for 
barnet etter vedtak om omsorgsovertakelse. Det 
er bred støtte til forslaget om at det i lovteksten 
skal beskrives nærmere hva som hører til barne-
vernstjenestenes omsorgsansvar og hva som lig-
ger til foreldrenes begrensede foreldreansvar. 
Ingen instanser er mot en bestemmelse som 
beskriver dette, men flere instanser har imidlertid 
innspill til beskrivelsen og utformingen av 
bestemmelsen. 

Om lag 15 instanser støtter forslaget til lovbe-
stemmelse fullt ut. Dette er blant annet Statsfor-
valteren i Rogaland, fylkesnemndene, Universitetet i 
Agder, VID vitenskapelige høgskole, Bærum kom-
mune, Færder kommune, Horten kommune, Kristi-
ansand kommune, Marker kommune, Trondheim 
kommune, KS, Norsk Barnevernssamband og Stine 
Sofies Stiftelse. 

39 Se blant annet brev fra Barne- og familiedepartementet av 
18.oktober 1993.
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KS støtter presiseringen i loven og mener end-
ringen vil gi større grad av forutsigbarhet for for-
eldre og fosterforeldre.

Fylkesnemndene mener presiseringen av hva 
som tilligger barnevernstjenestens daglige 
omsorgsansvar og hva som ligger inn under forel-
dreansvaret, jf. § 5-4, er en nyttig klargjøring.

Statsforvalteren i Rogaland støtter forslaget og 
viser til at de ofte får henvendelser fra privatperso-
ner og kommuner om hva som er det juridiske 
innholdet i foreldreansvaret etter en omsorgs-
overtakelse. Justis- og beredskapsdepartementet og 
Asker kommune mener at lovteksten bør vise til 
barnets rett til medbestemmelse og selvbestem-
melse. Asker kommune mener også at barnets 
selvråderett etter barneloven § 33 samt andre 
bestemmelser om barns rett til å bestemme burde 
vært synliggjort i bestemmelsen.

Justis- og beredskapsdepartementet mener videre 
at det ikke er treffende å omtale vergemål som et 
«grunnleggende personlig forhold» fordi verge-
målet omfatter det å representere barnet rettslig og 
det å forvalte barnets midler. 

Universitetet i Oslo, medisinsk fakultet uttaler at 
ansvaret for å sikre barnets behov for undersø-
kelse og behandling når det gjelder helse, utvik-
ling og tilknytning/relasjoner, ikke kan overlates 
nye omsorgsgivere alene, men må rutinemessig 
kartlegges etter flyttinger.

Enkelte instanser er kritiske til at foreldre 
beholder for mye avgjørelsesmyndighet ved 
omsorgsovertakelse. 

Stavanger kommune mener at formuleringen i 
lovforslaget er uheldig fordi den gir foreldre for 
stor innflytelse på spørsmål som er nært knyttet 
opp mot grunnleggende forhold ved barnets opp-
vekst. Drammen kommune og Norsk barnevern-
lederorganisasjon (NOBO) mener at barne-
vernstjenesten bør kunne avgjøre valg av type 
skole i de tilfellene plasseringen er ment å være 
langvarig.

Barneombudet mener også at biologiske for-
eldre beholder for mye avgjørelsesmyndighet, 
blant annet valg av skole, og inn- og utmelding i 
tros- og livssynssamfunn. 

Oslo kommune mener på sin side det bør være 
opp til fylkesnemnda å avgjøre i hver enkelt sak 
om foreldre skal beholde et begrenset foreldrean-
svar, og påpeker i så fall viktigheten av at barnets 
mening blir tillagt vekt. Forandringsfabrikken ber 
om at barnets foreldre ikke skal beholde et 
begrenset foreldreansvar for barnet etter 
omsorgsovertakelse. Landsforeningen for barne-
vernsbarn uttaler at foreldrene ikke kan gis rett til 

å ta avgjørelser overfor barnet, dersom dette ikke 
er til barnets beste. 

Barneombudet og Redd Barna tar opp spørs-
målet om hvem som har samtykkekompetanse i 
personvern- og personopplysningsspørsmål der 
barnet selv ikke kan samtykke.

Fokus på Barnevernet mener blant annet at 
dagens formulering, som sier at fosterforeldrene 
eller den institusjonen der barnet bor skal utøve 
den daglige omsorgen på vegne av barnevernstje-
nesten, bør beholdes. Det vises til at den som har 
det daglige ansvaret for barnet må ha beslutnings-
ansvaret dersom foreldrene ikke skal ha det. 

Norsk Fosterhjemsforening mener at fosterfor-
eldre automatisk må få fullmakter til å ivareta fos-
terbarnets behov uten å måtte ha bistand fra bar-
nevernstjenesten.

11.3.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet foreslår å videreføre dagens skille 
mellom foreldreansvar og omsorgsansvar i loven, 
slik at barnets foreldre beholder et begrenset for-
eldreansvar etter omsorgsovertakelse. For at bar-
neverns- og helsenemnda skal kunne treffe ved-
tak om fratagelse av foreldreansvar, må barne-
vernstjenesten bringe dette spørsmålet inn for 
nemnda. 

Departementet fastholder forslaget om å innta 
en presisering i loven om omsorgsansvar og forel-
dreansvar etter en omsorgsovertakelse. Departe-
mentet mener at det av hensyn til forutberegnelig-
het for både barn, foreldre, fosterforeldre og bar-
nevernstjenesten er behov for en slik presisering. 
Det er også bred støtte fra høringsinstansene til 
dette. 

Departementet foreslår derfor en egen 
bestemmelse som beskriver nærmere hva som 
hører til barnevernstjenestens omsorgsansvar og 
hva som ligger til foreldrenes begrensede forel-
dreansvar. Forslaget vil være en presisering av 
gjeldende rett. Begrepet «daglig omsorg» benyt-
tes ikke lenger i barneloven. Departementet fore-
slår derfor å benytte begrepene «omsorgsansvar» 
og «omsorg» i ny § 5-4. 

Det vil fortsatt kunne oppstå avgrensningspro-
blemer i praksis, selv med en presisering i loven. 
Departementet mener imidlertid at en uttøm-
mende regulering i loven vil kunne ha utilsiktede 
konsekvenser. Departementet vurderer likevel at 
det kan være hensiktsmessig med en tydeliggjø-
ring av utgangspunktene i loven. Det kan særlig 
være viktig for foreldre at det synliggjøres at for-
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eldre som er fratatt omsorgen, beholder et 
begrenset foreldreansvar for barnet. 

Som Justis- og beredskapsdepartementet og 
Asker kommune peker på, har også barnet rett til å 
bestemme over seg selv. Barnets selvråderett har 
imidlertid ikke betydning for grensen mellom bar-
nevernstjenestens og foreldrenes myndighet til å 
ta avgjørelser for barnet. Barnets selvråderett er 
regulert i barneloven, og gjelder uavhengig av om 
barnet er under barnevernets omsorg eller ikke. 

Departementet fastholder forslaget om å innta 
i loven at etter et vedtak om omsorgsovertakelse 
har barnevernstjenesten ansvaret for at barnet får 
forsvarlig omsorg. Det presiseres at barne-
vernstjenesten skal ta avgjørelser som har betyd-
ning for barnets dagligliv. Dette vil blant annet 
gjelde spørsmålet om barnet skal være i barne-
hage, benytte skolefritidsordning eller delta på fri-
tidsaktiviteter. Videre fastholder departementet 
forslaget om å innta at til barnevernstjenestens 
omsorgsansvar hører også ansvar som er tillagt 
barnevernstjenesten etter andre lover, slik som 
for eksempel opplæringsloven og pasient- og 
brukerrettighetsloven. 

Departementet fastholder også forslaget om å 
presisere at barnets foreldre beholder et begren-
set foreldreansvar. Dette foreldreansvaret er min-
dre omfattende enn foreldreansvaret som følger 
av barneloven, og innebærer at de kan ta avgjørel-
ser om barnets grunnleggende personlige forhold 
som valg av type skole, endring av navn, samtykke 
til adopsjon og inn- og utmelding i tros- og livs-
synssamfunn. Ved valg av type skole er det imid-
lertid en forutsetning at foreldrenes valg ikke 
innebærer for store praktiske utfordringer for 
dem som utøver omsorgen i det daglige. Departe-
mentet foreslår imidlertid ikke at det i bestemmel-
sen vises til vergemål som et «grunnleggende per-
sonlig forhold». Hvem som er barnets verge regu-
leres i vergemålsloven.

Departementet viser til at bestemmelsen også 
vil gjelde ved midlertidig omsorgsovertakelse i 
akuttsituasjoner, jf. kapittel 10.4.3 og ny § 4-2. 

Departementet opprettholder forslaget om å 
videreføre dagens bestemmelse i § 4-18 første 
ledd annet punktum om at fosterforeldrene eller 
institusjonen der barnet bor utøver omsorgen på 
vegne av barnevernstjenesten, samt at dette gjel-
der innenfor de rammene barnevernstjenesten 
fastsetter. Fosterforeldre vil for eksempel ofte ta 
beslutninger med hensyn til fritidsaktiviteter og 

lignende spørsmål som gjelder barnets dagligliv. 
Den foreslåtte endringen er en presisering av gjel-
dende rett. 

Departementet fastholder videre å ikke videre-
føre dagens § 4-18 første ledd, tredje punktum om 
at barnevernstjenesten kan bestemme at fosterfo-
reldrene eller institusjonen der barnet bor, også 
skal avgjøre andre spørsmål enn de som gjelder 
den daglige omsorgen. Etter gjeldende lov er 
utgangspunktet at det er den daglige omsorgen 
fosterforeldrene utøver, men barnevernstjenesten 
kan bestemme at de også skal ta avgjørelser i 
andre spørsmål som gjelder omsorgen. Etter ny 
lov skal fosterforeldrene utøve omsorgen innenfor 
de rammene som barnevernstjenesten setter. 
Departementet mener også at dagens bestem-
melse kan gi et feilaktig inntrykk av at barne-
vernstjenesten kan bestemme forhold som ligger 
til foreldrenes begrensede foreldreansvar. Depar-
tementet ser likevel at bestemmelsen har en viss 
praktisk betydning. Dersom foreldrene er fratatt 
foreldreansvaret i sin helhet, vil barnevernstje-
nesten etter dagens bestemmelse kunne overføre 
bestemmelsesrett som ellers hører under forel-
dreansvaret til fosterforeldrene eller institusjo-
nen der barnet bor. Etter departementets vurde-
ring vil imidlertid denne adgangen kunne videre-
føres ved å presisere i loven at fosterforeldrene og 
institusjonen skal utøve omsorgen innenfor de 
rammer barnevernstjenesten fastsetter. Rammene 
som fastsettes må tilpasses det enkelte tilfellet, og 
om barnevernstjenesten kun har omsorgsansva-
ret eller om barneverns- og helsenemnda også 
har vedtatt at barnevernstjenesten skal overta for-
eldreansvaret, jf. § 5-8. Det må imidlertid legges til 
grunn at de fleste av de funksjoner som hører 
under foreldreansvaret skal utøves av barne-
vernstjenesten.

Departementet mener også at dagens § 4-18 
annet ledd om at barneverns- og helsenemnda 
kan bestemme at foreldrene skal ha bestemmel-
sesrett med hensyn til spørsmål som ikke gjelder 
den daglige omsorg ikke skal videreføres. 
Bestemmelsen mistet sin funksjon etter at Stortin-
get ved behandlingen av barnevernloven av 1992 
opprettholdt skillet mellom foreldreansvar og 
omsorgsansvar. Foreldrene vil i kraft av sitt 
begrensede foreldreansvar ha bestemmelsesrett 
for spørsmål som ikke hører til omsorgsansvaret. 
Det er derfor ikke noe nemnda kan bestemme.
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11.4 Oppheving av vedtak om 
omsorgsovertakelse 

11.4.1 Gjeldende rett

11.4.1.1 Barnevernloven 

Utgangspunktet etter barnevernloven er at vedtak 
om omsorgsovertakelse er midlertidige. Dette 
fremgår av § 4-16 og er lagt til grunn i forarbei-
dene til loven.40 Etter § 4-21 første ledd første 
punktum er hovedregelen derfor at fylkesnemnda 
skal oppheve vedtak om omsorgsovertakelse når 
det er overveiende sannsynlig at de biologiske for-
eldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Barnet 
skal da tilbakeføres til biologiske foreldre. 

Ved drøftelsen av vilkåret om forsvarlig 
omsorg, skal det foretas en samlet vurdering av 
foreldrenes evne til å ivareta grunnleggende 
materielle behov og deres emosjonelle kompe-
tanse. Det foretas både en nåtids- og en fremtids-
vurdering. Hva som er forsvarlig omsorg, må vur-
deres ut fra hva det enkelte barn har behov for. 
Dersom barnet har særlig omsorgsbehov, vil ikke 
alminnelig omsorgskompetanse nødvendigvis 
være tilstrekkelig. Samtidig må det ses hen til om 
eventuelle tiltak kan avhjelpe situasjonen og om 
foreldrene er villige til å benytte seg av slike. 

For at en tilbakeføring skal kunne skje, må forel-
drenes omsorgsevne være stabil.41 Det må derfor 
være «overveiende sannsynlig» at foreldrene kan gi 
barnet forsvarlig omsorg. Det er i forarbeidene pre-
sisert at «overveiende sannsynlig» innebærer at det 
kreves «høy grad av sannsynlighet».42 Det forhøy-
ede beviskravet ble tatt inn i loven ved vedtakelse av 
Ot.prp. nr. 69 (2008–2009). Forut for endringen var 
det tilstrekkelig med vanlig sannsynlighetsovervekt. 
Bakgrunnen for lovendringen var behovet for å 
unngå at barnet risikerte en ny plassering utenfor 
hjemmet kort tid etter tilbakeføringen. Det ble lagt 
til grunn at lovendringen var i tråd med Norges 
folkerettslige forpliktelser på området, herunder 
FNs barnekonvensjon (BK) og den europeiske men-
neskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8.43 

Selv om det er overveiende sannsynlig at de 
biologiske foreldrene kan gi barnet forsvarlig 
omsorg, skal vedtaket likevel ikke oppheves der-
som barnet har fått slik tilknytning til mennesker 
og miljø der det er, at det etter en samlet vurde-

ring kan føre til alvorlige problemer for barnet om 
det blir flyttet tilbake til foreldrene, jf. bestemmel-
sens første ledd annet punktum. Det er lagt til 
grunn i flere Høyesterettsavgjørelser at det avgjø-
rende er om barnet ved en tilbakeføring utsettes 
for «reell fare for skadevirkninger av betydning på 
lengre sikt». Det skal i så fall ikke skje noen tilba-
keføring med mindre dette likevel vil være til bar-
nets beste, jf. blant annet Rt. 2004 side 1683.

I § 4-21 annet ledd er det gitt regler om adgan-
gen til å kreve ny sak om tilbakeføring behandlet av 
nemnda. Det kan ikke kreves at sak om tilbakefø-
ring behandles dersom saken har vært behandlet 
av nemnda eller retten de siste tolv måneder. Der-
som en omsorgsovertakelse i tidligere sak om tilba-
keføring ikke har blitt opphevet på grunn av bar-
nets tilknytning til mennesker og miljøet der det er, 
jf. § 4-21 første ledd annen setning, kan en ny sak 
om oppheving bare kreves behandlet der det kan 
dokumenteres at det har funnet sted vesentlige 
endringer i barnets situasjon. Departementet har i 
forarbeidene til bestemmelsen uttalt at endringer i 
foreldrenes situasjon, for eksempel deres omsorgs-
evne, i disse tilfellene ikke vil ha selvstendig betyd-
ning. Adgangen til ny prøving er imidlertid ikke 
ment å skulle være begrenset til de situasjoner 
hvor det har skjedd vesentlige endringer i barnets 
situasjon når det gjelder forholdet til fosterforel-
drene. Det kan også tenkes tilfeller der barnets for-
hold til sine biologiske foreldre utvikler seg anner-
ledes enn forutsatt, slik at spørsmålet om tilbake-
føring bør være gjenstand for ny vurdering.44

Bestemmelsen gjelder partenes rett til å kreve 
at saken blir behandlet. Fylkesnemnda har likevel 
anledning til å ta saken til behandling selv om vil-
kårene i § 4-21 annet ledd ikke er oppfylt. 

11.4.1.2 Nyere Høyesteretts praksis

I HR 2020-1788-A45 vurderte Høyesterett spørs-
målet om tilbakeføringsvansker skal tas i betrakt-
ning ved vurderingen av omsorgsevne etter § 4-21 
første ledd første punktum, eller om dette kun 
hører under tilknytningsunntaket i bestemmel-
sen første ledd andre punktum. Høyesterett viste 
til rettspraksis46, lovens forarbeider47 og juridisk 
litteratur48 og slo fast at tilbakeføringsproblemene 

40 NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester mv., Ot.prp. nr. 44 
(1991–92) side 54 og Prop. 169 L (2016–2017) side 65.

41 Ot.prp. nr. 69 (2008–2009), side 18 med henvisning til NOU 
1985: 18. 

42 Ot.prp. nr. 69 (2008–2009), side 26.
43 Ot.prp. nr. 69 (2008–2009), side 20. 

44 Ot.prp. nr. 76 (2005–2006) om lov om endringer i barne-
vernloven og sosialtjenesteloven mv., punkt 6.1.4.

45 Avsnitt 51-54.
46 HR-2004-1683, avsnitt 50.
47 Ot.prp. nr. 44 (1991–92), side 113.
48 Kirsten Sandberg «Tilbakeføring av barn etter omsorgs-

overtakelse», 2003, side 210-211.
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ikke skal tas i betraktning ved spørsmålet om for-
eldrene har god nok omsorgsevne etter første 
punktum. 

Videre slo Høyesterett fast at beviskravet 
«overveiende sannsynlighet» i bestemmelsens 
første ledd første punktum, som knytter seg til vil-
kåret om at foreldrene kan gi barnet forsvarlig 
omsorg, innebærer «at hensynet til stabilitet og ro 
for barn løftes frem, uten at det rører ved gjen-
foreningsmålsetningen, det biologiske prinsipp eller 
minste inngreps prinsipp». Høyesterett uttalte at 
beviskravet dermed ikke kan synes å være i strid 
med Norges internasjonale forpliktelser. 

Til bestemmelsens annet ledd annet punktum 
om at sak om oppheving, som tidligere ikke er tatt 
til følge på grunn av barnets tilknytning til foster-
foreldrene, bare kan kreves behandlet der det kan 
dokumenteres at det har funnet sted vesentlige 
endringer i barnets situasjon, bemerket Høyeste-
rett at vilkåret «vesentlige endringer ikke kan tolkes 
særlig strengt». Høyesterett pekte i denne sam-
menheng på praksis fra Den europeiske mennes-
kerettsdomstol i Strasbourg (EMD), hvor gjen-
foreningsmålet og det biologiske prinsipp særlig 
er trukket frem, og uttalte at dersom det legges til 
grunn en høy terskel her, vil det kunne innebære 
et brudd på de materielle og prosessuelle prinsip-
pene etter EMK artikkel 8 om retten til familieliv.

11.4.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

11.4.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo ikke endringer i vil-
kårene for når vedtak om omsorgsovertakelse 
skal oppheves. Utvalget foreslo imidlertid at bar-
nevernstjenesten skal kunne oppheve et slikt ved-
tak dersom partene samtykker. 

Utvalget foreslo å videreføre sperrefristen på 
tolv måneder for å kreve ny sak om oppheving av 
omsorgsovertakelse behandlet. Utvalget vur-
derte om fristen burde utvides til for eksempel to 
år, men la til grunn at situasjonen kan endre seg, 
og at rettssikkerhetshensyn tilsier at det bør være 
jevnlige prøvingsmuligheter. Det ble i denne sam-
menheng vist til at EMK artikkel 8 også medfører 
visse prosessuelle garantier. Utvalget foreslo imid-
lertid en endring i ordlyden i bestemmelsen om 
når ny sak om oppheving av vedtak om omsorgs-
overtakelse kan kreves behandlet dersom et tidli-
gere vedtak er avslått med henvisning til barnets 
tilknytning til fosterhjemmet. Utvalget foreslo at 
ny sak kan kreves behandlet dersom det «fore-
ligger opplysninger om vesentlige endringer». 

Endringen var ikke ment å innebære noen reali-
tetsendring, men skal få tydeligere frem at barne-
vernstjenesten har en plikt til å utrede saken også 
ved krav om tilbakeføring, og at bestemmelsen er 
en avvisningsbestemmelse.

Høringsinstansene var delt i spørsmålet om 
barnevernstjenesten skal kunne oppheve vedtak 
om omsorgsovertakelse når partene er enige. Det 
ble blant annet vist til at fylkesnemnda er bedre 
egnet til å sikre at lovens vilkår blir vurdert, uten 
at utenforliggende hensyn kan påvirke vurdering 
av om vilkårene for tilbakeføring er oppfylt. 

Det var få høringsinstanser som uttalte seg om 
utvalgets forslag til endringer i bestemmelsene 
om oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse 
for øvrig.

11.4.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo ikke å gå videre med utval-
gets forslag om at barnevernstjenesten skal 
kunne oppheve vedtak om omsorgsovertakelse. 
Sterke rettssikkerhetsmessige hensyn taler for at 
sakene skal behandles av en uavhengig instans 
som fylkesnemnda, som vil sikre en objektiv vur-
dering der barnets og partenes mening synliggjø-
res.

Departementet vurderte endringer i reglene 
for når partene kan kreve ny sak om oppheving av 
vedtak om omsorgsovertakelse behandlet av fyl-
kesnemnda (sperrefristen), men foreslo, i likhet 
med utvalget, å beholde sperrefristen på 12 måne-
der. Departementet viste til at en for snever 
prøvingsadgang i disse sakene vil kunne være i 
strid med internasjonale forpliktelser. 

Departementet foreslo, i likhet med utvalget, 
en språklig endring i bestemmelsen om når 
omsorgsovertakelse kan kreves behandlet der-
som et tidligere vedtak er avslått med henvisning 
til barnets tilknytning til fosterhjemmet. 

11.4.3 Høringsinstansenes syn

11.4.3.1 Oppheving av vedtak om 
omsorgsovertakelse

Det er ca. 10 høringsinstanser som har uttalt seg 
om departementets forslag om å ikke gå videre 
med utvalgets forslag om at barnevernstjenesten 
skal kunne oppheve vedtak om omsorgs-
overtakelse. Alle som har uttalt seg om spørsmå-
let støtter departementets forslag. Dette er Bufdir, 
Bufetat region øst, Barneombudet, fylkesnemndene, 
Drammen kommune, Færder kommune, Kristi-
ansand kommune, NOBO og Stine Sofies Stiftelse. 
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Bufdir, Bufetat region øst og Barneombudet
mener imidlertid at dette er en sakstype som kan 
være egnet for forenklet behandling etter ny § 14-
15 annet og tredje ledd. 

Når det gjelder det materielle innholdet i 
bestemmelsen om oppheving av vedtak om 
omsorgsovertakelse, er det få instanser som har 
uttalt seg. Fylkesnemndene stiller spørsmål til om 
endringen fra «skal» til «kan» i bestemmelsens 
første ledd første punktum er tilsiktet. 

Fokus på Barnevernet uttaler seg om vilkårene 
for tilbakeføring, og er kritiske til at barn ikke kan 
tilbakeføres til sine egne foreldre fordi de er 
«knyttet til» fosterforeldrene. Fokus på Barnever-
net mener at barn knytter seg til mennesker der 
de til enhver tid befinner seg, og at tilknytning til 
fosterforeldrene ikke bør være et hinder for tilba-
keføring. Fokus på Barnevernet foreslår en løsning 
hvor barnet om ønskelig kan opprettholde kontak-
ten med fosterforeldre også etter tilbakeføring. 
Fokus på Barnevernet viser videre til vilkåret om 
«overveiende sannsynlig» i bestemmelsens første 
ledd første punktum, og mener at det er urimelig 
og ulogisk at det skal være strengere krav for til-
bakeføring til egen familie enn til omsorgs-
overtakelse. Fokus på Barnevernet viser også til at 
det er solid forskningsmessig dekning for at biolo-
giske foreldre utøver best beskyttelse for egne 
biologiske barn, sammenlignet med alle andre 
omsorgssituasjoner, og foreslår derfor at vilkåret 
om «forsvarlig» endres til «tilstrekkelig», jf. forsla-
get til ny § 5-7 første ledd første punktum.

Landsforeningen for barnevernsbarn stiller 
spørsmål ved at barnets mening ikke er nevnt i 
bestemmelsen om oppheving av vedtak om 
omsorgsovertakelse. 

11.4.3.2 Sperrefrist 

Ca. 25 høringsinstanser har uttalt seg om departe-
mentets forslag om å beholde en 12 måneders 
sperrefrist i saker om omsorgsovertakelse. Det er 
blant annet Bufdir, Bufetat region nord, Bufetat 
region øst, Barneombudet, Domstolsadministra-
sjonen, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Oslo ting-
rett, Asker kommune, Bærum kommune, Dram-
men kommune, Gjesdal kommune, Kristiansand 
kommune, Marker kommune, Oslo kommune, 
Sandnes kommune, Stavanger kommune, Time 
kommune, Familiekanalen, Fokus på Barnevernet, 
Forandringsfabrikken, KS, NOBO og Stine Sofies 
Stiftelse. 

Fire instanser, herunder Bufetat region nord, 
Drammen kommune og Kristiansand kommune, 

støtter departementets forslag om å beholde 12 
måneders sperrefrist. 

Fokus på Barnevernet og Familiekanalen
ønsker ingen sperrefrist overhode, mens de 
resterende instanser argumenterer for en lenger 
sperrefrist enn ett år og viser særlig til at hyppige 
rettsprosesser kan gå utover barnets behov for 
stabilitet og ro. 

Forandringsfabrikken ber om at det i den nye 
loven settes grense for hvor ofte og hvor mange 
ganger foreldre kan be om å få tilbake barn eller 
ha merkontakt. Gjesdal kommune og Sandnes 
kommune foreslår at det skal være et generelt vil-
kår for å ta en sak om tilbakeføring til behandling 
at det «foreligger opplysninger om vesentlige 
endringer i barnets situasjon». 

NOBO peker på at det er flere barn som opple-
ver det som stressende at saker blir tatt opp flere 
ganger per år, og at de blir bedt om å uttale seg til 
flere instanser. 

Bufdir foreslår en tidsavhengig sperrefrist, slik 
at foreldrene kan kreve å få behandlet sak om til-
bakeføring hvert år de to første årene etter en 
omsorgsovertakelse, men at det deretter bør 
gjelde en sperrefrist på to år. Det er flere 
høringsinstanser som støtter Bufdirs syn, her-
under Bufetat region øst, Barneombudet og Stats-
forvalteren i Oslo og Viken.

Bufdir uttaler videre at bestemmelsen bør, på 
samme måte som forslaget om begrensning av 
private parters rett til å kreve Fylkesnemndas vur-
dering av samvær, utfylles med en mulighet til å få 
saken behandlet dersom det foreligger opplysnin-
ger om vesentlige endringer av betydning for 
spørsmålet om tilbakeføring. 

Stine Sofies Stiftelse mener på sin side man bør 
differensiere sperrefristen i saker om oppheving 
av vedtak om omsorgsovertakelse etter sakens 
underliggende alvorlighetsgrad.

Barneombudet uttaler at de ser utfordringer 
ved at saker om omsorgsovertakelse prøves hvert 
år, uten at foreldrenes evne til å gi barnet forsvar-
lig omsorg er endret. Selv om tilknytningsvilkåret 
vil kunne avhjelpe enkelte situasjoner, mener Bar-
neombudet det er behov for å vurdere innføring 
av et vilkår om at fylkesnemnda først kan 
behandle saken dersom det foreligger «vesentlige 
endringer i foreldrenes omsorgsevne». 

Asker kommune viser til at EMK også beskyt-
ter barnets rett til familieliv med fosterfamilien, og 
mener dette tilsier at det bør vurderes å åpne for 
en lengre sperrefrist i særlige tilfeller. Dette gjel-
der for eksempel der foreldrene reiser saker om 
oppheving av omsorgsovertakelsen, foreldrean-
svar og/eller samvær gjentatte ganger.
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11.4.4 Departementets vurderinger og 
forslag

11.4.4.1 Innledning

Både etter norsk rett og EMK er utgangspunktet 
at en omsorgsovertakelse er midlertidig.49 I HR-
2020-661-S, avsnitt 143 uttalte også Høyesterett at 
den overordnede målsetningen er å oppnå tilbake-
føring, gjenforening av barn og foreldre, og at sta-
ten har en positiv plikt til aktivt å arbeide for at 
relasjonen mellom barn og foreldre oppretthol-
des, og at de kan gjenforenes. Høyesterett uttaler i 
samme avsnitt at dette «må innebære at myndighe-
tene kontinuerlig følger utviklingen. Samvær og 
hjelpetiltak er her viktig. Så lenge gjenforening er 
målet, skal samvær bygge opp om dette».50 Dette 
innebærer at barnevernstjenesten jevnlig må vur-
dere både barnets og foreldrenes utvikling og 
situasjon, og den må gjøre det de kan for at barnet 
kan tilbakeføres til foreldrene, se kapittel 14 om 
oppfølging av barn og foreldre. Dersom barne-
vernstjenesten vurderer at ikke vilkårene for 
omsorgsovertakelse lenger er oppfylt, skal de 
fremme sak om tilbakeføring for barneverns- og 
helsenemnda.

I forbindelse med lovendringen hvor det ble 
tatt inn i dagens § 4-16 at barnevernstjenesten 
skal legge til rette for at omsorgen om mulig kan 
tilbakeføres til foreldrene, understreket stortings-
komiteen viktigheten av tett oppfølging av barn og 
foreldre.51 Komiteen uttalte samtidig følgende: 

«Komiteen viser til uttalelser fra høringsinstan-
ser som vil understreke at dette ikke må bety 
en dreining mot at økt tilbakeføring er et mål, 
da dette strider mot hva barn opplever som vik-
tig.» 52

Departementet viser i denne forbindelse til Høy-
esteretts storkammeravgjørelse hvor Høyeste-
rett, med blant annet henvisning til EMDs tolk-
ning av EMK artikkel 8, uttalte at den overord-
nede målsetningen er å oppnå tilbakeføring og at 
en omsorgsovertakelse derfor i utgangspunktet 
er midlertidig. Samtidig understreket Høyesterett 
statens positive plikt til å arbeide for at relasjonen 
mellom barn og foreldre opprettholdes, og at de 

kan gjenforenes.53 Ny barnevernslov vil være i 
samsvar med Høyesteretts uttalelser. 

11.4.4.2 Vilkår og beviskrav ved vedtak om 
oppheving av omsorgsovertakelse

Departementet foreslår å videreføre vilkårene for 
å oppheve vedtak om omsorgsovertakelse, se lov-
utkastet § 5-7. Departementet legger til grunn at 
disse er i samsvar med EMK artikkel 8. 

I høringsnotatet foreslo departementet å 
erstatte «skal» med «kan» i bestemmelsens første 
ledd første punktum. Forslaget var ment som en 
språklig tilpasning og innebar ikke en realitets-
endring. Etter en nærmere vurdering ser departe-
mentet at forslaget kan gi inntrykk av at det gjøres 
endringer i gjeldende rett. Departementet fasthol-
der derfor ikke dette forslaget. Departementet 
presiserer at avgjørelser om oppheving av vedtak 
om omsorgsovertakelse, skal være til barnets 
beste, se lovutkastet § 1-3.

Departementet fastholder å ikke gå videre 
med utvalgets forslag om at barnevernstjenesten 
skal kunne oppheve vedtak om omsorgs-
overtakelse. Et vedtak om å oppheve en omsorgs-
overtakelse har stor betydning for barnet og forel-
drene og vil bero på krevende vurderinger, også i 
saker der partene er enige. Departementet mener 
derfor sterke rettssikkerhetsmessige hensyn taler 
for at sakene skal behandles av en uavhengig 
instans som barneverns- og helsenemnda. Depar-
tementet ser også bekymringen fra de høringsin-
stansene som peker på at det kan være en risiko 
for at barnevernstjenestene kan bli påvirket av 
kommuneøkonomi, og ytre press fra media og 
andre aktører/personer som involverer seg i 
saken. En uavhengig instans vil sikre en objektiv 
vurdering der barnets og partenes mening i 
større grad synliggjøres. 

Som enkelte høringsinstanser påpeker, vil en 
sak om tilbakeføring der foreldrene og barne-
vernstjenesten er enige om at barnet bør tilbake-
føres, kunne være er en sakstype som kan være 
egnet for forenklet behandling etter ny § 14-15 
annet og tredje ledd. Departementet presiserer at 
vilkårene i § 14-15 annet og tredje ledd må vurde-
res konkret i den enkelte sak. Dette innebærer 
blant annet at forenklet behandling må vurderes 
som forsvarlig i det enkelte tilfelle. 

Departementet viser til Fokus på Barnevernets
sin høringsuttalelse hvor de skriver at det da kan 
synes «urimelig og ulogisk» at det ved spørsmål 
om tilbakeføring må være overveiende sannsynlig 

49 Prop. 169 L (2016–2017), side 65 og Strand Lobben m.fl. 
mot Norge (2019), avsnitt 208.

50 Se også HR-2020-661-S, avsnitt 112 og 170-171.
51 Prop. 169 L. (2016–2017), side 65. 
52 Innst. 151 L (2017–2018), kapittel 8. 53 HR-2020-661-S, avsnitt 143. 



214 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
at foreldrene kan gi barnet forsvarlig omsorg. Et 
forhøyet beviskrav innebærer at foreldrene ikke 
vil kunne få tilbake omsorgen selv om det er mest 
sannsynlig at de har tilstrekkelig omsorgsevne. 
Departementet vil fremholde at bakgrunnen for 
bestemmelsen er barnets behov for ro og stabili-
tet. Ved å kreve en høy grad av sannsynlighet for 
at omsorgsevnen er tilstrekkelig, reduserer man 
risikoen for at barnet kan bli flyttet frem og tilbake 
mellom hjemmet og plasseringsstedet. Det er der-
for lagt til grunn i tidligere forarbeider at for at til-
bakeføring skal kunne skje, må foreldrenes 
omsorgsevne være stabil.54 Departementet viser 
til at Høyesterett i HR-2020-1788-A avsnitt 42 
uttalte at dette kravet innebærer at en kortsiktig 
eller usikker bedring i omsorgskompetansen ikke 
vil være tilstrekkelig til at grunnvilkåret er oppfylt.

Departementet viser videre til at Høyesterett i 
samme avgjørelse, avsnitt 46 og 49, vurderte at 
beviskravet ikke er i strid med EMK artikkel 8. 
Det ble vist til at også EMD legger vekt på at bar-
nets beste tilsier en stabil omsorgsbase etter tilba-
keføring.55 Domstolen henviste også til NOU 
2016: 1656 hvor det ble lagt til grunn at kravet om 
overveiende sannsynlighet er i samsvar med 
EMK artikkel 8. Høyesterett uttalte at beviskravet 
bidrar til å sikre kontinuitet i omsorgen for barnet, 
noe som er et sentralt punkt i en vurdering av bar-
nets beste. Høyesterett la videre til grunn at bevis-
kravet innebærer at hensynet til stabilitet og ro for 
barn løftes frem, uten at det rører ved gjen-
foreningsmålsetningen, det biologiske prinsipp 
eller minste inngreps prinsipp. 

Departementet legger på denne bakgrunn til 
grunn at beviskravet ikke er i strid med EMK 
artikkel 8. Departementet legger særlig vekt på 
barnets behov for ro og stabilitet og viser til 
departementets vurderinger i Ot.prp. nr. 69 
(2008–2009): 

«Barna sakene gjelder har som hovedregel 
opplevd omsorgssvikt og brutte relasjoner, og 
er derfor særlig sårbare. For å sikre barnas 
utvikling best mulig er det etter departemen-
tets oppfatning viktig at de får oppleve en trygg 
og stabil omsorgssituasjon som møter deres 
individuelle behov. Departementet er enig med 
Norsk Psykologforening i at barn som vurde-

res tilbakeført, som regel har erfart sviktende 
omsorg over lang tid før de kom i fosterhjem, 
og har måttet tilpasse seg en ny familie og ny 
livssituasjon. En stadig mulighet for gjenoppta-
gelse av omsorgssituasjonen vil derfor med-
føre en stor belastning og usikkerhet for alle 
parter.»

Departementet understreker imidlertid at barne-
vernstjenesten i situasjoner hvor foreldrene har 
gjenvunnet omsorgsevnen bør vurdere om sam-
værsfrekvensen kan økes, og eventuelt hvorvidt 
det kan være aktuelt med hjelpetiltak, for å kunne 
legge til rette for en stabilisering av situasjonen 
som muliggjør gjenforening i fremtiden. Departe-
mentet foreslår på denne bakgrunn å videreføre 
beviskravet om at det må være overveiende sann-
synlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig 
omsorg.

11.4.5 Særlig om sperrefrist 

Departementet har på bakgrunn av uttalelsene fra 
høringsinstansene foretatt en ny vurdering av 
spørsmålet om reglene for når partene kan kreve 
ny sak om oppheving av vedtak om omsorgs-
overtakelse behandlet av barneverns- og helse-
nemnda (sperrefristen) bør endres. 

Ved å utvide sperrefristen i tilbakeføringssa-
kene til to år, ville barnet få mer ro og stabilitet i 
fosterhjemmet, som er et viktig hensyn. Utred-
ning foretatt av OsloMet viser til forskning om 
hvilken belastning det kan være for barn å opp-
leve rettslige prosesser. Rettslige prosesser for-
sterker gjerne allerede eksisterende konflikter, 
noe som kan gå ut over kvaliteten av samvær og 
samarbeidet mellom barnevernstjenesten, foster-
foreldrene og foreldrene. Utredningen påpekte at 
prinsippet om barnets beste, slik det er tolket av 
FNs barnekomité i generell kommentar nr. 1457, 
tilsier at hensynet til barnets beste i vesentlig 
større grad implementeres i utformingen både av 
saksbehandlingsregler og adgangen til å åpne nye 
rettslige prosesser.58 

Til tross for et utbredt ønske blant høringsin-
stansene om å utvide sperrefristen av hensyn til 
barnas behov for ro, er det etter departementets 
vurdering ikke ønskelig å utvide sperrefristen. To 

54 Se Ot.prp. nr. 69 (2008–2009), side 18.
55 I plenumsavgjørelsen Olsson mot Sverige (1988), avsnitt 76 

la EMD til grunn at det kreves «rimelig sikkerhet» for at 
forbedringen i omsorgsevnen er stabil. 

56 Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, «Barnevern og men-
neskerettighetene», side 349.

57 FNs barnekomités generell kommentar nr. 14 (2013) Bar-
nets rett til at hans eller hennes beste skal være et grunn-
leggende hensyn.

58 «Kontakt og samvær etter omsorgsovertakelse, en barnefaglig 
og juridisk utredning» av Elisabeth Gording Stang og Gunn-
Astrid Baugerud ved OsloMet, OsloMet Rapport 2018 nr. 
10. 



2020–2021 Prop. 133 L 215
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
år er lang tid i et barns liv, og en så lang sperre-
frist kan låse saken i et uheldig spor. En omsorgs-
overtakelse er et svært inngripende tiltak og skal i 
utgangspunktet være midlertidig. Etter to år kan 
barnet ha fått tilknytning til fosterforeldrene som 
kan gjøre det vanskelig å nå frem med et krav om 
tilbakeføring. Dette vil særlig gjelde omsorgs-
overtakelse av små barn.

Ved å beholde en 12 måneders sperrefrist, gir 
man foreldrene en mulighet til å få prøvd sak om 
opphevelse av omsorgsovertakelse ved en uav-
hengig instans med relativt korte mellomrom. 
Omsorgsovertakelse er et inngripende tiltak i 
både barnets og foreldres rett til familieliv etter 
EMK artikkel 8. En 12 måneders sperrefrist ivare-
tar etter departementets oppfatning rettssikkerhe-
ten til både foreldre og barn. EMD har ikke kon-
kret vurdert spørsmålet om lengden på sperre-
frist, men har indirekte berørt spørsmålet i flere 
saker.59 I sine vurderinger av om et inngrep i fami-
lielivet er tillatt, legger EMD vekt på at myndighe-
tene jevnlig vurderer situasjonen hos barnet og 
foreldrene etter en omsorgsovertakelse for å se 
om det har skjedd en utvikling og om det er behov 
for justeringer. I K.O og V.M. mot Norge viser 
EMD til at foreldrene med hjemmel i barnevern-
loven § 4-21 kunne begjære oppheving av 
omsorgsovertakelsesvedtaket 12 måneder etter 
domstolen hadde truffet sin avgjørelse og konsta-
terte at den nasjonale prosedyren derfor sørget 
for nødvendig beskyttelse av foreldrenes interes-
ser.60 Avgjørelsen tilsier etter departementets vur-
dering at foreldrenes rett til å kreve uavhengig 
prøving i saker om omsorgsovertakelse når det er 
gått 12 måneder fra forrige gang saken var 
behandlet, kombinert med barnevernstjenestens 
plikt til å kontinuerlig vurdere gjenforening og 
fremme sak om oppheving av vedtak om omsorgs-
overtakelse når den mener vilkårene for dette er 
oppfylt, er innenfor den skjønnsmarginen som til-
faller konvensjonsstatene etter EMK artikkel 8. 

Departementet viser til at løpende oppfølging 
og vurdering av om samværsnivået er riktig i den 
enkelte sak, uansett vil kunne bidra til at det ikke 
blir flere prosesser enn nødvendig, og at barna 
derigjennom får størst mulig grad av ro. Departe-
mentet viser også til kapittel 13.4.1.9 der departe-
mentet foreslår at sperrefristen for samværssaker 
utvides fra 12 til 18 måneder.

Departementet viser til at det uansett foreslås å 
videreføre at det skal være en begrenset adgang til 
å kreve ny sak om tilbakeføring hvis barnet har fått 
slik tilknytning til sine fosterforeldre og miljøet der 
det er, at det kan føre til alvorlige problemer for bar-
net om det blir flyttet tilbake til foreldrene. 

Dersom omsorgsovertakelsen i en tidligere 
sak om tilbakeføring har blitt opprettholdt på 
grunn av barnets tilknytning til mennesker og mil-
jøet der det er, jf. dagens § 4-21 første ledd annen 
setning, kan en ny sak om oppheving bare kreves 
behandlet der det kan dokumenteres at det har 
funnet sted vesentlige endringer i barnets situa-
sjon. Departementet mener, som Høyesterett, at 
gjenforeningsmålet og det biologiske prinsipp til-
sier at vilkåret «vesentlige endringer» ikke kan 
tolkes særlig strengt. 

Departementet opprettholder på denne bak-
grunn regelen om 12 måneders sperrefrist for 
saker om oppheving av vedtak om omsorgs-
overtakelse, se forslag til ny § 5-7 annet ledd. 

Sperrefristen løper fra endelig eller rettskraf-
tig avgjørelse foreligger. I utgangspunktet gjelder 
dette realitetsavgjørelser. Nemndas vedtak i en 
sak er å anse som endelig når ingen av partene 
har krevet rettslig overprøving av vedtaket innen 
fristen i § 14-25. En dom er rettskraftig når den 
ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmid-
ler, jf. tvisteloven § 19-14 første ledd. Dersom pri-
vat part krever ny behandling for nemnda, men 
trekker saken før nemnda avsier vedtak, løper 
sperrefristen fra det tidspunktet saken heves. Der-
som privat part krever rettslig overprøving av 
nemndas vedtak eller fremsetter anke over dom, 
men trekker saken før avgjørelse avsies, vil sper-
refristen løpe fra hevingskjennelsen er rettskraf-
tig. Dette er en endring fra gjeldende rett og inne-
bærer en faktisk utvidelse av sperrefristen for de 
sakene som avsluttes ved heving. Departementet 
mener imidlertid at hensynet til barnets behov for 
ro og stabilitet bør veie tyngst hvor foreldrene vel-
ger å trekke saken før det foreligger en ny reali-
tetsavgjørelse. Foreldrenes rettssikkerhet er iva-
retatt ved at det kan reises ny sak dersom det fore-
ligger «vesentlige endringer». 

For de tilfeller hvor saken behandles ved sam-
taleprosess, vil sperrefristen regnes fra det tids-
punktet det foreligger et vedtak i saken, enten 
vedtaket treffes etter forenklet behandling etter 
samtykke fra partene, eller etter ordinær behand-
ling. Dersom saken trekkes i forbindelse med 
samtaleprosess, løper sperrefristen fra det tids-
punktet saken heves. 

59 K. and T. mot Finland (2001) avsnitt 179 «examen the situa-
tion anew from time to time(…)», K.O and V.M mot Norge
(2019) avsnitt 62, J.M.N og C.H mot Norge (2016) avsnitt 29, 
I.D. mot Norge (2017) avsnitt 65.

60 Avsnitt 62. 
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11.5 Vedtak om fratakelse av 
foreldreansvar og oppheving av 
slike vedtak

11.5.1 Gjeldende rett

Når det treffes vedtak om omsorgsovertakelse, 
går ansvaret for omsorgen over på barnevernstje-
nesten. Det vil si at det er barnevernstjenesten 
som har myndighet til å treffe beslutninger om 
spørsmål som angår omsorgen for barnet, jf. § 4-
18. Barnets foreldre beholder imidlertid et 
begrenset foreldreansvar, som beskrevet ovenfor i 
kapittel 11.3. 

Det fremgår av § 4-20 første ledd at fylkesnem-
nda kan vedta at foreldreansvaret kan fratas forel-
drene i sin helhet dersom det er truffet vedtak om 
omsorgsovertakelse. Det er ikke inntatt noen nær-
mere vilkår i loven, men et vedtak om fratakelse av 
foreldreansvar kan kun treffes dersom det er til 
barnets beste, jf. § 4-1. Videre innebærer minste 
inngreps prinsipp at det det er et krav om at vedtak 
om fratakelse av foreldreansvar må anses nødven-
dig, jf. også nødvendighetskravet i den europeiske 
menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. 

Vedtak om fratakelse av foreldreansvar treffes 
ofte i sammenheng med en sak om adopsjon. Fra-
takelse av foreldreansvar kan likevel ha andre for-
mål, for eksempel kan det være aktuelt når for-
eldre ikke utøver foreldreansvaret til barnets 
beste eller nekter å treffe beslutninger som er 
nødvendige for å ivareta barnet. Høyesterett har 
lagt til grunn at fratakelse av foreldreansvar kan 
ha andre formål enn adopsjon, jf. blant annet Rt. 
1997 side 534. 

Det er i loven ikke gitt regler for oppheving av 
vedtak om fratakelse av foreldreansvar. Det er 
imidlertid lagt til grunn i rettspraksis at forel-
drene kan reise sak om tilbakeføring av foreldre-
ansvaret, jf. Rt. 1997 side 1264. Departementet har 
i en tolkningsuttalelse fra 1995 også lagt til grunn 
at vedtak om fratakelse av foreldreansvar kan opp-
heves.61 I brevet vises det til at fordi loven ikke 
inneholder en særlig bestemmelse om vilkår for å 
oppheve slike vedtak, kan det heller ikke oppstil-
les særskilte vilkår. Dette innebærer at vedtaket 
kan oppheves dersom begrunnelsen for vedtak 
om fratakelse av foreldreansvar er falt bort eller 
dersom vedtaket av andre grunner ikke lenger er 
til barnets beste, jf. § 4-1. I den nevnte avgjørelsen 
fra Høyesteretts kjæremålsutvalg, Rt. 1997 side 
1264, uttalte utvalget at bestemmelsen om sperre-
frist i saker om oppheving av vedtak om omsorgs-

overtakelse i § 4-21 annet ledd også må gjelde i 
saker om oppheving av vedtak om fratakelse av 
foreldreansvar.

11.5.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

11.5.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo at fratakelse av for-
eldreansvar og adopsjon behandles i to separate 
bestemmelser i ny lov. Utvalget foreslo videre at 
vilkårene for fratakelse av foreldreansvar presise-
res i bestemmelsen. Utvalget foreslo også at det 
må komme klarere frem av ordlyden at det er 
statsforvalteren som skal oppnevne verge, samt at 
det er barnevernstjenesten, og ikke lenger fylkes-
nemnda, som skal informere statsforvalteren om 
at barnet trenger ny verge.

Utvalget vurderte om det bør innføres regler 
om fratakelse av foreldreansvar i tilfeller der bar-
net har bodd utenfor hjemmet i en lang periode, 
men forslo ikke en slik løsning. Utvalget mente 
det bør bero på en konkret vurdering i den 
enkelte sak om det er grunn til å fremme sak om 
fratakelse av foreldreansvar.

Det var få høringsinstanser som uttalte seg om 
forslagene til endringer i bestemmelsene om frata-
kelse av foreldreansvar. 

11.5.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i likhet med utvalget at fra-
takelse av foreldreansvar og adopsjon behandles i 
to separate bestemmelser i ny lov. Departementet 
foreslo å presisere vilkårene for fratakelse av for-
eldreansvaret i ny § 5-8. Forslaget gikk ut på at fyl-
kesnemnda kan vedta fratakelse av foreldreansvar 
dersom det er truffet vedtak om omsorgs-
overtakelse og det foreligger særlige grunner 
som tilsier at fratakelse av foreldreansvaret er 
nødvendig for å ivareta barnet. 

Etter vedtak om fratakelse av foreldreansvar 
står barnet uten verge. Departementet var enig 
med utvalget i at det bør presiseres i bestemmel-
sen at det er statsforvalteren som skal oppnevne 
verge. Videre var departementet enig i at det bør 
være barnevernstjenesten som informerer stats-
forvalteren om at barnet står uten verge. 

Departementet foreslo å innta en hjemmel i ny 
§ 5-9 som presiserer at fylkesnemnda kan opp-
heve vedtak om fratakelse av foreldreansvar der-
som det ikke lenger foreligger særlige grunner 
som tilsier at vedtaket er nødvendig for å ivareta 
barnet.61 Brev fra Barne- og familiedepartementet av 23.11.95.
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Departementet foreslo også å presisere, i tråd 
med gjeldende praksis, i ny § 5-9 annet ledd at 
sakens parter ikke kan kreve at en sak om opphe-
ving av et vedtak om fratakelse av foreldreansvar 
behandles av fylkesnemnda, dersom en slik sak 
har vært behandlet av fylkesnemnda eller domsto-
len de siste tolv måneder. 

11.5.3 Høringsinstansenes syn

11.5.3.1 Fratakelse av foreldreansvar 

Det er om lag fem høringsinstanser som har uttalt 
seg om forslaget om at fratakelse av foreldrean-
svar og adopsjon behandles i to ulike bestemmel-
ser. Alle høringsinstansene som uttaler seg støtter 
forslaget, blant annet Barneombudet, Bergen ting-
rett, fylkesnemndene, Horten kommune og Kristi-
ansand kommune. 

Det er ca. 20 høringsinstanser som har uttalt 
seg om forslaget om å presisere vilkårene for fra-
takelse av foreldreansvar i loven og at vilkårene 
skal være at det er truffet vedtak om omsorgs-
overtakelse og at det foreligger særlige grunner 
som tilsier at fratakelse av foreldreansvaret er 
nødvendig for å ivareta barnet. 

Det er rundt ti høringsinstanser som støtter 
forslaget fullt ut. Dette er blant annet Bufdir, Buf-
etat region øst, Barneombudet, Asker kommune, 
Bergen kommune, Fredrikstad kommune, Færder 
kommune, Kristiansand kommune, Trondheim 
kommune og Stine Sofies Stiftelse. 

Stine Sofies Stiftelse uttaler at de er svært for-
nøyde med at departementet har trukket frem 
behovet for vern av barn som bor på sperret 
adresse som en «særlig grunn». Stiftelsen oppfor-
drer til at det utarbeides klare retningslinjer for 
hvordan fosterhjem med beskyttelsestiltak skal 
håndteres. 

Ingen instanser er mot forslaget om å presi-
sere vilkårene for vedtak om fratakelse av forel-
dreansvar, men i underkant av ti instanser har 
merknader til bestemmelsen. 

Bufdir uttaler at det i vurderingen av om det 
foreligger særlige grunner til å frata foreldrene 
foreldreansvaret, bør vurderes om det vil være til-
strekkelig å oppnevne en midlertidig verge for 
barnet. En midlertidig verge vil i noen tilfeller 
kunne være en praktisk og mindre inngripende 
løsning enn å frata foreldrene foreldreansvaret.

Universitetet i Bergen uttaler at slik forslaget til 
lovtekst er formulert i høringsutkastet, fremstår 
det som at vilkåret om at det må foreligge særlige 
grunner, også omfatter saker der foreldreansvaret 
fratas i forbindelse med en adopsjon, og dermed 

kommer i tillegg til vilkår om adopsjon. Universite-
tet i Bergen uttaler at de er bekymret for at det i 
praksis kan medføre en heving av terskelen for å 
fremme saker om adopsjon der det er til barnets 
beste. Også Drammen kommune viser til at vilkå-
ret vil kunne medføre at terskelen for å vedta 
adopsjon blir høyere. 

Forandringsfabrikken uttaler at barn som har 
partsrettigheter bør få være med å bestemme i 
saker om fratakelse av foreldreansvar. 

Organisasjonen for barnevernsforeldre mener at 
fratakelse av foreldreansvar kun skal skje dersom 
foreldrene gjentatte ganger har fattet dårlige 
beslutninger på vegne av barnet. 

Det er få høringsinstanser som har uttalt seg 
om forslagene om å presisere i loven at det er 
statsforvalteren som skal oppnevne verge, og at 
det er barnevernstjenesten som skal informere 
statsforvalteren om at barnet står uten verge. Fyl-
kesnemndene og Kristiansand kommune støtter 
forslaget. Det er ingen høringsinstanser som går 
imot forslaget. 

11.5.3.2 Oppheving av vedtak om fratakelse av 
foreldreansvar 

Det er om lag ti høringsinstanser som uttaler seg 
om forslaget om å innta en hjemmel i loven som 
presiserer at fylkesnemnda kan oppheve vedtak 
om fratakelse av foreldreansvar dersom det ikke 
lenger foreligger særlige grunner som tilsier at 
vedtaket er nødvendig for å ivareta barnet. 
Høringsinstansene som støtter forslaget er blant 
annet Bufetat region øst, Asker kommune, Bergen 
kommune, Fredrikstad kommune, Færder kom-
mune, Horten kommune, Kristiansand kommune, 
Trondheim kommune og Kommuneadvokaten i 
Trondheim kommune. Det er ingen andre 
høringsinstanser som går imot forslaget.

Fylkesnemndene uttaler at de vanskelig kan se 
at bestemmelsen bør åpne for en skjønnsmessig 
vurdering når vilkårene ellers er oppfylt, og at 
«kan» derfor bør erstattes med «skal». 

Det er få høringsinstanser som uttaler seg om 
forslaget om å presisere, i tråd med gjeldende 
praksis, at sakens parter ikke kan kreve at en sak 
om oppheving av et vedtak om fratakelse av forel-
dreansvar behandles av fylkesnemnda, dersom en 
slik sak har vært behandlet av fylkesnemnda eller 
domstolen de siste tolv måneder. 

Domstoladministrasjonen, Bufetat region øst, 
Asker kommune og Kristiansand kommune støtter 
forslaget. Barneombudet mener sperrefristen bør 
være to år. 
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11.5.4 Departementets vurderinger og 
forslag

11.5.4.1 Fratakelse av foreldreansvar 

Fratakelse av foreldreansvar er et tiltak som gri-
per sterkt inn i foreldrenes familieliv og privatliv 
og er et ytterligere inngrep i familielivet etter en 
omsorgsovertakelse. Den europeiske menneske-
rettsdomstol i Strasbourg (EMD) har i en lang 
rekke saker fremhevet at fratakelse av foreldrean-
svar og adopsjon er «særlig inngripende tiltak». 
Statene har i disse sakene en snevrere skjønns-
margin enn ved omsorgsovertakelse. Dette frem-
går blant annet av Strand Lobben m.fl. mot Norge
(2019), avsnitt 211. EMD har i disse sakene imid-
lertid ikke tatt stilling til om fratakelse av foreldre-
ansvar isolert sett er å anse som «særlig inngri-
pende». Vedtak om fratakelse av foreldreansvar 
treffes ofte i sammenheng med en sak om adop-
sjon, men kan likevel ha andre formål, som å over-
føre beslutningsmyndighet til barnevernstje-
nesten når foreldre nekter å treffe beslutninger 
som er nødvendige for å ivareta barnet. Fratakelse 
av foreldreansvar innebærer ikke at gjen-
foreningsmålsetningen oppgis. Vedtak om frata-
kelse av foreldresvar kan også oppheves, og er 
dermed ikke endelig, slik adopsjonsvedtak er. På 
den annen side mister foreldrene all beslutnings-
myndighet overfor barnet, også i de spørsmål 
som gjelder de mest grunnleggende personlige 
forhold. Departementets vurdering er at det der-
for må gjelde et skjerpet krav til begrunnelse også 
i disse sakene. 

Departementet mener at de nærmere 
bestemte vilkårene for å treffe vedtak om fratak-
else av foreldreansvar bør presiseres i ny barne-
vernslov. Departementet viderefører på denne 
bakgrunn forslaget om å presisere i ny § 5-8 at 
barneverns- og helsenemnda kan vedta fratakelse 
av foreldreansvar dersom det er truffet vedtak om 
omsorgsovertakelse og det foreligger særlige 
grunner som tilsier at fratakelse av foreldreansvar 
er nødvendig for å ivareta barnet. Departementet 
mener det fortsatt bør bero på en konkret vurde-
ring i den enkelte sak om det er grunn til å 
fremme forslag om fratakelse av foreldreansvar.

Særlige grunner kan for eksempel være der 
foreldrene ikke ønsker å utøve foreldreansvaret 
eller motsetter seg å ta nødvendige beslutninger 
om barnet. Departementet er enig med Bufdir i at 
det i denne type situasjoner bør vurderes om det 
vil være tilstrekkelig å oppnevne en midlertidig 
verge for barnet. Dette er i samsvar med minste 
inngreps prinsipp som innebærer at et tiltak må 
være nødvendig, jf. også forslag til ny § 1-5. 

Videre kan det være nødvendig å frata forel-
dreansvaret hvis barnet ikke skal ha samvær 
med foreldrene og lever på skjult adresse, og det 
derfor er behov for navneendring. Det at foreldre 
med foreldreansvar må samtykke til navne-
endring, vil dermed ødelegge for tiltakets hen-
sikt, som er å forhindre at den biologiske fami-
lien skal kunne oppsøke barnet. Departementet 
legger til grunn at vilkåret om særlige grunner 
innebærer en videreføring av gjeldende rett, men 
at bestemmelsen tydeliggjør i hvilke tilfeller fra-
takelse av foreldreansvar kan være aktuelt. Vilkå-
ret har dermed ikke betydning for terskelen for 
adopsjon. 

Etter vedtak om fratakelse av foreldreansvar 
står barnet uten verge. Det er statsforvalteren 
som skal oppnevne ny verge for barnet. Departe-
mentet mener det bør presiseres i bestemmelsen 
at det er statsforvalteren som skal oppnevne 
verge. Videre bør det være barnevernstjenesten 
som informerer statsforvalteren om at barnet står 
uten verge. I dag ligger dette ansvaret til barne-
verns- og helsenemnda. Barnevernstjenesten har 
imidlertid normalt bedre forutsetninger enn nem-
nda til å gi relevant informasjon om vergespørs-
målet til statsforvalteren. Det er barnevernstje-
nesten som har ansvaret for å følge opp barnet, og 
som har best kunnskap om barnets situasjon og 
behov. 

11.5.4.2 Oppheving av vedtak om fratakelse av 
foreldreansvar 

Det er i rettspraksis lagt til grunn at et vedtak om 
fratakelse av foreldreansvar kan oppheves, selv 
om det i dag ikke foreligger en eksplisitt hjemmel 
for dette. Departementet mener adgangen for bar-
neverns- og helsenemnda til å oppheve et vedtak 
om fratakelse av foreldreansvar bør fremgå av ny 
barnevernslov. Vilkårene for å oppheve et vedtak 
om fratakelse av foreldreansvar bør gjenspeile vil-
kårene for å frata foreldreansvaret. Departemen-
tet foreslår derfor å innta en hjemmel i ny § 5-9 
som presiserer at barneverns- og helsenemnda 
skal oppheve vedtak om fratakelse av foreldrean-
svar dersom det ikke lenger foreligger særlige 
grunner som tilsier at vedtaket er nødvendig for å 
ivareta barnet. 

Det gjøres en endring fra forslaget i 
høringsnotatet ved at «kan» erstattes med «skal» i 
bestemmelsens første ledd. Dette er en språklig 
tilpasning som gjøres på bakgrunn av sammen-
hengen i regelverket og innebærer ikke en reali-
tetsendring. Det vises til omtale av lovforslagets 
§ 5-7 første ledd, se punkt 11.4.4.2. Departementet 
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presiserer at avgjørelser om oppheving av vedtak 
om fratakelse av foreldreansvar, skal være til bar-
nets beste, se lovutkastet § 1-3.

Departementet mener det av hensynet til bar-
net også bør inntas i loven en sperrefrist for 
behandling av ny sak om oppheving av vedtak om 
fratakelse av foreldreansvar, slik det også er for 
saker om oppheving av vedtak om omsorgs-
overtakelse. Departementet foreslår også å presi-
sere, i tråd med gjeldende praksis, i ny § 5-9 annet 
ledd at sakens parter ikke kan kreve at en sak om 
oppheving av et vedtak om fratakelse av foreldre-
ansvar behandles av barneverns- og helsenem-
nda, dersom en slik sak har vært behandlet av 
nemnda eller domstolen de siste tolv måneder. 

Sperrefristen løper fra endelig eller rettskraf-
tig avgjørelse foreligger. I utgangspunktet gjelder 
dette realitetsavgjørelser. Nemndas vedtak i en 
sak er å anse som endelig når ingen av partene 
har krevet rettslig overprøving av vedtaket innen 
fristen i § 14-25. En dom er rettskraftig når den 
ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmid-
ler, jf. tvisteloven § 19-14 første ledd. Dersom pri-
vat part krever ny behandling for nemnda, men 
trekker saken før nemnda avsier vedtak, løper 
sperrefristen fra det tidspunktet saken heves. Der-
som privat part krever rettslig overprøving av 
nemndas vedtak eller fremsetter anke over dom, 
men trekker saken før avgjørelse avsies, vil sper-
refristen løpe fra hevingskjennelsen er rettskraf-
tig. Dette er en endring fra gjeldende rett og inne-
bærer en faktisk utvidelse av sperrefristen for de 
sakene som avsluttes ved heving. Departementet 
mener imidlertid at hensynet til barnets behov for 
ro og stabilitet bør veie tyngst hvor foreldrene vel-
ger å trekke saken før det foreligger en ny reali-
tetsavgjørelse. Foreldrenes rettssikkerhet er iva-
retatt ved at det kan reises ny sak dersom det fore-
ligger «vesentlige endringer». 

For de tilfeller hvor saken behandles ved sam-
taleprosess, vil sperrefristen regnes fra det tids-
punktet det foreligger et vedtak i saken, enten 
vedtaket treffes etter forenklet behandling etter 
samtykke fra partene, eller etter ordinær behand-
ling. Dersom saken trekkes i forbindelse med 
samtaleprosess, løper sperrefristen fra det tids-
punktet saken heves. 

11.6 Vedtak om adopsjon

11.6.1 Gjeldende rett

11.6.1.1 Barnevernloven 

I utgangspunktet er det de biologiske foreldrene 
selv som skal samtykke til at et barn skal adopte-
res bort, jf. adopsjonsloven § 10. Dette gjelder 
også i de tilfeller foreldrene er fratatt omsorgen 
for barnet etter § 4-8 eller § 4-12. Det er imidlertid 
gjort unntak fra dette i § 4-20, der det er gitt 
adgang til å treffe vedtak om tvangsadopsjon. Når 
foreldreansvaret er fratatt foreldrene etter § 4-20 
første ledd, er det etter § 4-20 annet ledd fylkes-
nemnda som kan samtykke til adopsjon, såfremt 
vilkårene angitt i tredje ledd er oppfylt. 

Etter tredje ledd bokstav a er det et vilkår at 
det må regnes som sannsynlig at foreldrene ikke 
vil få omsorgen for barnet tilbake. Dette kan enten 
være fordi foreldrene varig ikke vil kunne gi bar-
net forsvarlig omsorg eller fordi barnet har blitt så 
knyttet til mennesker og miljø der det er, at det 
etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige pro-
blemer for barnet å bli flyttet. Det er også presi-
sert i bokstav b at adopsjon må være til barnets 
beste. Etter bokstav c er det et vilkår at adoptivsø-
kerne på forhånd har vært fosterforeldre til bar-
net og har vist seg skikket til å oppdra det som sitt 
eget. I tillegg kreves at vilkårene i adopsjonsloven 
er oppfylt, jf. bokstav d. Det er etter gjeldende 
regler blant annet krav om at bare ektefeller og 
samboere kan adoptere sammen, at adopsjons-
søkere som hovedregel skal være fylt 25 år, og at 
barn som har fylt 12 år samtykker til adopsjonen.

I de fleste adopsjonssakene etter § 4-20 annet 
og tredje ledd er det spørsmålet om adopsjonen er 
til barnets beste som er det avgjørende og 
omtvistede spørsmålet. 

I forbindelse med vedtakelse av ny adopsjons-
lov, ble det også inntatt et nytt fjerde ledd i barne-
vernloven § 4-20. Bestemmelsen trådte i kraft 1. 
juli 2018. I bestemmelsen fremgår det at fylkes-
nemnda kan treffe vedtak om adopsjon når forel-
drene samtykker, så fremt de ovennevnte vilkå-
rene i tredje ledd er oppfylt.

Det er også regler om besøkskontakt ved 
adopsjon. Det følger av § 4-20 a at når fylkesnem-
nda treffer vedtak om adopsjon etter barnevernlo-
ven § 4-20, skal den samtidig vurdere om det skal 
være besøkskontakt mellom barnet og de biolo-
giske foreldrene etter at adopsjonen er gjennom-
ført. Fylkesnemnda skal imidlertid kun vurdere 
spørsmålet hvis noen av partene krever det, og 
hvis adoptivforeldrene samtykker til besøkskon-
takt.
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11.6.1.2 Praksis fra Høyesterett 

Det har vært flere saker for Høyesterett der spørs-
målet om adopsjon har vært behandlet. Tvangs-
adopsjon er særlig inngripende, og Høyesterett 
har i flere avgjørelser på bakgrunn av den euro-
peiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 
8 om retten til familieliv lagt til grunn at adopsjon 
etter § 4-20 krever «særlig tungtveiende grun-
ner».62 

I Rt. 2015 side 11063 avsnitt 46 uttales følgende 
om vurderingstemaet:

«En tvangsadopsjon berører de biologiske for-
eldrene sterkt. Den følelsesmessige smerten 
ved å få sitt barn bortadoptert er vanligvis dypt-
gripende. De familiemessige båndene som bry-
tes ved tvangsadopsjon, er beskyttet av EMK 
artikkel 8 og Grunnloven § 102. Også for barn 
representerer adopsjonen et inngripende til-
tak, som etter FNs barnekonvensjon artikkel 
21 derfor bare kan besluttes dersom det er til 
barnets beste. Foreldrenes interesser må, på 
den annen side, vike der avgjørende forhold på 
barnets hånd tilsier adopsjon, jf. Grunnloven 
§ 104 annet ledd og barnekonvensjonen artik-
kel 3 nr. 1. Jeg viser her til EMDs dom i Aune 
mot Norge 28. oktober 2010 avsnitt 66 [EMD-
2007-52502], hvor det i tilknytning til forholds-
messighetsvurderingen under EMK artikkel 8 
nr. 2 angis som avgjørende at adopsjonen er 
begrunnet i «an overriding requirement pertai-
ning to the child's best interests». Denne saken 
er samme sak som ble avgjort av Høyesterett i 
Rt-2007-561. Jeg legger da til grunn at uttrykks-
måten i avsnitt 51 i denne høyesterettsdommen 
– at det kreves 'særlig tungtveiende grunner 
for adopsjon' – gir uttrykk for den samme nor-
men.»

I Rt. 2015 side 1107 hadde en kommune begjært 
samtykke til tvangsadopsjon av en jente på seks år 
og syv måneder. Etter å ha blitt plassert i bered-
skapshjem som spebarn på grunn av omsorgs-
svikt fra moren, som nå var død, hadde hun vært i 
fosterhjem. Fosterforeldrene ønsket å adoptere 
henne. Høyesterett kom til at begjæringen ikke 
skulle tas til følge, idet adopsjon ikke ville være til 
barnets beste. Det ble vist til at barnet i dag hadde 

en trygg og god base i fosterhjemmet, og derfor 
ikke hadde mye å tape på utsettelse av adopsjons-
spørsmålet til hennes behov og relasjon til den 
biologiske faren var nærmere avklart, og til at det 
i dag ikke forelå tilstrekkelig sikkerhet for at for-
delene ved adopsjon var så sterke at hensynet til å 
opprettholde de biologiske båndene mellom far 
og datter måtte vike.64

Høyesterett viser i HR-2018-1720-A til 
uttalelsen i Rt. 2015 side 110. Videre skriver Høy-
esterett følgende om det rettslige vurderingste-
maet i avsnitt 62: 

«Barnets beste er det viktigste og mest 
tungtveiende hensynet ved avgjørelsen av 
adopsjonsspørsmålet. Fordi adopsjon er et sær-
lig inngripende og irreversibelt tiltak må det – 
på barnets hånd – foreligge særlig tungtvei-
ende grunner som tilsier adopsjon. Disse grun-
nene må særlig holdes opp mot konsekven-
sene adopsjon i det konkrete tilfellet innebærer 
for barnets kontakt med sine biologiske for-
eldre. Hvor det har vært lite eller ingen kontakt 
mellom foreldre og barn, vil hensynet til 
beskyttelse av deres familieliv veie mindre enn 
hvor det har vært etablert et mer normalt fami-
lieliv.» 

I HR-2020-661-S (avsnitt 91) viser Høyesterett til 
Abdi Ibrahim mot Norge hvor Den europeiske 
menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) bru-
ker vurderingsnormen «the circumstances of the 
case were so exeptional that they justified a 
complete and final servance of the ties between 
[the child]and applicant».65 Høyesterett uttaler at 
dette er svært likt formuleringen i Rt-2015-1107 
avsnitt 44. Høyesterett understreker at vurderin-
gen i saker hvor barnevernet begjærer samtykke 
til adopsjon, mens foreldrene ikke har krevet tilba-
keføring av barnet, skal bygge på at valget står 
mellom henholdsvis fortsatt fosterhjemsplasse-
ring og adopsjon. I disse sakene er det dermed 
ikke spørsmål om å velge mellom tilbakeføring av 
omsorgen på den ene siden, og på den annen side 
adopsjon, hvor alle bånd brytes. Det samme gjel-
der hvis foreldrene i forbindelse med adopsjonssa-
ken krever tilbakeføring av barnet, men ikke får 
medhold.66

Høyesterett uttaler at de ikke kan se at Strand 
Lobben-dommen inneholder uttalelser som kre-

62 Rt-2007-561, Rt-2015-110, Rt-2015-1107, HR-2018-1720-A, 
HR-2019-1272-A, HR-2018-1720-A er samme sak som S.S. og 
J.H. mot Norge som er til behandling i EMD. 

63 Dette er samme sak som Pedersen m.fl. mot Norge (2020), 
hvor Norge ble dømt for brudd på EMK artikkel 8.

64 Avsnitt 44. 
65 Abdi Ibrahim mot Norge (2019), avsnitt 57. Avgjørelsen er 

ikke rettskraftig.
66 HR-2020-661-S, avsnitt 92.
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ver omformulering av de generelle materielle vil-
kårene for adopsjon som Høyesterett har stilt med 
grunnlag i barnevernloven § 4-20 og EMD-prak-
sis.67 Det legges så til grunn at de generelle mate-
rielle vilkårene for adopsjon i norsk rettspraksis 
samsvarer med konvensjonspraksis. Høyesterett 
slår fast at den overordnede vurderingsnormen 
ved adopsjon kan uttrykkes slik: «Det må fore-
ligge så tungtveiende grunner for adopsjon frem-
for fortsatt fosterhjemsplassering at de rettferdig-
gjør at familiebåndene kuttes helt.» I dette ligger 
det ifølge Høyesterett, både en beskyttelse av hen-
synet til barnets beste, herunder hensynet til bar-
nets familieliv med sine foreldre, og til foreldrenes 
familieliv med barnet.68 

Høyesterett vurderte også om lagmannsretten 
skulle ha fremmet anken fra barnets far for å vur-
dere barnevernloven § 4-20 a om besøkskon-
takt.69 Etter Høyesteretts vurdering var det ikke 
grunn til å fremme saken for å få belyst spørsmå-
let fordi det følger klart av bestemmelsens ordlyd 
at ett av vilkårene for besøkskontakt er at adoptiv-
foreldrene samtykker til slik kontakt, og at det 
ikke foreligger noen kilder av vekt som tilsier inn-
skrenkende tolkning. Høyesterett pekte på at 
EMDs praksis bygger på at adopsjon kan godtas 
uten besøkskontakt, og at besøkskontakt på visse 
vilkår, for eksempel at adopsjonsforeldrene sam-
tykker til det, da må være i samsvar med EMK. 

11.6.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

11.6.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo endringer bestem-
melsen om adopsjon. Utvalgets forslag innebærer 
at kravet som følger av rettspraksis, om at sam-
tykke til adopsjon kun kan gis dersom «særlig 
tungtveiende grunner taler for det» fremgår av 
lovteksten. Videre foreslo utvalget enkelte språk-
lige endringer.

Det er få høringsinstanser som uttalte seg om 
forslagene til endringer i bestemmelsen om 
adopsjon. Enkelte høringsinstanser, blant annet 
fylkesnemndene hadde imidlertid innspill til lovre-
guleringen. 

11.6.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet mente at det er viktig at kravet 
som følger av norsk rettspraksis og av EMD om at 
det må foreligge «særlig tungtveiende grunner» 
for adopsjon synliggjøres i lovbestemmelsen. 
Departementet viste til at kravet om særlig 
tungtveiende grunner er knyttet til vurderingen 
av barnets beste, jf. dagens § 4-20 tredje ledd bok-
stav b. Departementet foreslo å flytte hensynet til 
barnets beste til bokstav d i ny § 5-10 første ledd, 
og å omformulere slik at det fremgår av bestem-
melsen at «det foreligger særlig tungtveiende 
grunner som tilsier at adopsjon vil være til barnets 
beste». Departementet la til grunn at kravet om 
særlig tungtveiende grunner også gjelder for sam-
tykkeadopsjonene.

Departementet foreslo at det presiseres i § 5-
10 bokstav b at det er et vilkår at adopsjons-
søkerne som har vært fosterforeldre for barnet, 
har utøvd omsorgen på en god måte. 

Departementet foreslo å videreføre kravet om 
at vilkårene for å innvilge adopsjon etter 
adopsjonsloven må være oppfylt. Departementet 
uttalte i denne forbindelse at forvaltningsloven 
§ 35 om et forvaltningsorgans adgang til å 
omgjøre et vedtak bør komme til anvendelse i 
saker der det er innvilget adopsjon uten at vilkå-
rene er oppfylt. 

11.6.3 Høringsinstansenes syn

Det er om lag 30 høringsinstanser som har uttalt 
seg om forslaget om at kravet som følger av norsk 
rettspraksis og av praksis fra EMD om at det må 
foreligge «særlig tungtveiende grunner» for adop-
sjon synliggjøres i lovbestemmelsen. 13 
høringsinstanser støtter forslaget. Dette er blant 
annet Bufetat region øst, Bergen tingrett, fylkesnem-
ndene, Universitetet i Agder, VID vitenskapelige 
høgskole, Bergen kommune, Fredrikstad kommune, 
Færder kommune, Horten kommune, Kristiansand 
kommune, Trondheim kommune, Kommuneadvo-
katen i Trondheim kommune og Adopterte. 

Kommuneadvokaten i Trondheim uttaler at 
uttalelsen i Ot.prp. nr. 69 (2008–2009) om at adop-
sjon som barnevernstiltak i større grad bør benyt-
tes, til en viss grad har skapt en usikkerhet rundt 
terskelen for adopsjon – til tross for at rettstilstan-
den har vært avklart gjennom rettspraksis. Kom-
muneadvokaten mener at dette derfor er en spesi-
elt viktig lovfesting.

Bergen tingrett uttaler at det er lovteknisk for-
nuftig og avklarende at kravet til særlig tungtvei-
ende grunner, som er utviklet gjennom Høyeste-

67 HR-2020-661-S, avsnitt 103.
68 HR-2020-661-S, avsnitt 109-111.
69 HR-2020-661-S, avsnitt 204-206.
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retts praksis, er tatt inn i lovteksten som et vilkår 
for adopsjon. Tingretten påpeker at en slik lovfes-
ting innebærer en risiko for at vilkårene kan opp-
fattes som å ha blitt skjerpet. Tingretten uttaler at 
det imidlertid fremgår klart av barnevernslovut-
valgets utredning og høringsnotatet at dette ikke 
har vært intensjonen, og er enig i at alle faktiske 
vilkår bør tas med.

Adopterte uttaler også at de er særdeles til-
fredse med forslaget om å lovfeste at det skal sær-
lig tungtveiende grunner til for å vedta adopsjon.

NIM anbefaler blant annet at det tydeliggjøres 
i lovproposisjonen at vilkåret er ment å samsvare 
med EMDs vilkår.

Horten kommune understreker viktigheten av 
å opprettholde muligheten for adopsjon, og viser 
til forskning om adopsjon som barnevernstiltak. 
Advokatforeningen savner på sin side en begrun-
nelse for hvorfor fratakelse av foreldreansvar 
overhodet er nødvendig. Advokatforeningen
mener at adopsjon tidligst bør kunne skje når bar-
net er 15 år og selv kan være part. Slik Advokatfo-
reningen ser det, mangler det fortsatt kunnskap 
om tvangsadopsjon er til barnets beste. 

Det er ca. 10 høringsinstanser som er imot for-
slaget. Dette er blant annet Barneombudet, Stats-
forvalteren i Oslo og Viken, Universitetet i Bergen, 
Drammen kommune, Oslo kommune, Stavanger 
kommune, Fokus på Barnevernet, Forandringsfa-
brikken, Norsk Fosterhjemsforening og Organisasjo-
nen for barnevernsforeldre. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken uttaler at det 
bør utredes om terskelen for adopsjon er for høy. 
De mener at de øvrige kriteriene i bestemmelsen 
om adopsjon i seg selv innebærer særlig tungtvei-
ende grunner. Ved at dette eksplisitt uttrykkes i 
forbindelse med vurderingen av barnets beste, 
mener Statsforvalteren at terskelen for adopsjon 
kan bli hevet. Statsforvalteren foreslår at det inn-
tas en bestemmelse om at det skal utføres en vur-
dering av adopsjon når det fattes vedtak om 
omsorgsovertakelse av barn i aldersgruppen 0 – 3 
år, i saker der et barn har vært plassert over lang 
tid, og i saker hvor det vurderes at foreldrene ikke 
er i stand til å ivareta omsorgen på hverken kort 
eller lang sikt.

Heller ikke Universitetet i Bergen mener at det 
bør være et vilkår for adopsjon at det foreligger 
«særlig tungtveiende grunner» for at adopsjon vil 
være til barnets beste. Dersom vilkåret likevel lov-
festes, mener Universitetet i Bergen at det bør spe-
sifiseres hva «særlig tungtveiende grunner» inne-
bærer. Universitetet i Bergen uttaler at barnets fak-
tiske familiesituasjon og det å få muligheten til 
også å knytte juridiske bånd med sine omsorgsgi-

vere gjennom en adopsjon, må regnes som en 
særlig tungtveiende grunn.

Kristiansand kommune viser til nyere 
forskning som viser at adopsjon er en bedre løs-
ning for mange barn, fremfor fortsatte barnevern-
stiltak. Kristiansand kommune uttaler at denne 
forskningen og fagfolks uttrykte bekymring over 
at adopsjon er lite benyttet, må tas på alvor og 
reflekteres i ny barnevernslov.

Norsk Fosterhjemsforening mener at utforming 
av kriteriet for å adoptere fosterbarn må gjøres 
mindre strengt, og ikke strengere enn de krav 
som er helt nødvendig for å overholde Norges 
konvensjonsforpliktelser. 

Organisasjonen for barnevernsforeldre og Fokus 
på Barnevernet mener adopsjon ikke bør være et 
tiltak etter barnevernsloven. 

Forandringsfabrikken, Stavanger kommune og
Drammen kommune mener det bør være et vilkår 
for adopsjon at barnet ønsker å bli adoptert. For-
andringsfabrikken mener videre at det ikke burde 
være krav om «særlig tungtveiende grunner» hvis 
barnet ønsker adopsjon. 

Departementet foreslo at det presiseres i § 5-
10 bokstav b at det er et vilkår at adopsjonssø-
kerne som har vært fosterforeldre for barnet, har 
utøvd omsorgen på en god måte. Det er fire 
høringsinstanser som har uttalt seg til dette. Dette 
er Bufetat region øst, fylkesnemndene, Kristiansand 
kommune og Norsk barnevernlederorganisasjon 
(NOBO). Alle støtter forslaget. 

NOBO slutter seg til vurderingen om at formu-
leringen «skikket til å oppdra det som sitt eget» 
har et sterkere meningsinnhold enn «utøvd 
omsorgen på en god måte», og at det er en viktig 
vurderingsfaktor når det gjelder å vurdere adop-
sjon.

Enkelte høringsinstanser har uttalt seg om 
departementets uttalelser om at forvaltningsloven 
§ 35 om omgjøring bør kunne benyttes av fylkes-
nemnda for å omgjøre adopsjonsvedtaket dersom 
vilkårene i adopsjonsloven ikke anses å være opp-
fylt.

Bufetat region sør ber om en presisering av 
hvorvidt Bufetats tilbakemelding til fylkesnemnda 
medfører at nemnda skal vurdere saken på nytt og 
når bevilling da eventuelt skal utstedes og mel-
ding gis. Regionen ber videre om en klargjøring 
av Bufetats eventuelle kontrollfunksjon i disse 
sakene.

Fylkesnemndene uttaler på sin side at den 
rådende oppfatning har vært at omgjøringsre-
glene etter forvaltningsloven ikke er hensiktsmes-
sig eller nødvendig i fylkesnemndssakene. Fylkes-
nemndene mener at dersom det skal praktiseres 
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noe annet i adopsjonssakene, bør departementet 
vurdere å lovfeste en slik omgjøringsadgang.

11.6.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Adopsjon mot foreldrenes vilje er et særlig inngri-
pende tiltak, og det stilles strenge krav for at slik 
adopsjon kan besluttes. FNs barnekonvensjon 
(BK) artikkel 21 fastslår at barnets beste ikke 
bare skal være et grunnleggende hensyn ved 
adopsjon, men det overordnede hensynet («the 
paramount consideration»). Dette fremgår også 
FNs barnekomités generell kommentar nr. 14 
(2013) Barnets rett til at hans eller hennes beste 
skal være et grunnleggende hensyn.70 Barnekon-
vensjonen lest i sammenheng tilsier at meningen 
er at det skal sterkere grunner til for å treffe ved-
tak om adopsjon enn vedtak om andre barnevern-
stiltak.71 EMD har i flere saker uttalt at adopsjon 
bare kan skje i unntakstilfelle («in exeptional cir-
cumstances») og på grunnlag av et dominerende 
behov («an overriding requirement») av hensyn 
til barnets beste.72 Høyesterett har på bakgrunn 
av EMDs praksis lagt til grunn at hensynet til bar-
nets beste må suppleres med et krav om at adop-
sjon krever «særlig tungtveiende grunner».73 

I storkammeravgjørelsen uttaler Høyesterett 
at EMDs uttalelser i Strand Lobben-dommen ikke 
krever en omformulering av de generelle materi-
elle vilkårene for adopsjon som Høyesterett har 
stilt med grunnlag i gjeldende barnevernlov § 4-20 
og EMD-praksis,74 noe som innebærer at terske-
len for adopsjon ikke er endret. Departementet 
legger som Høyesterett til grunn at de generelle 
og materielle vilkårene for adopsjon i norsk rett-
spraksis samsvarer med konvensjonspraksis. Når 
det gjelder adgangen til og terskelen for å treffe 
vedtak om adopsjon, foreslår departementet å 
videreføre gjeldende rett, se lovutkastet § 5-10. 
Departementet viser til Høyesteretts uttalelse om 
at de generelle og materielle vilkårene for adop-
sjon i norsk rettspraksis samsvarer med konven-
sjonspraksis. 

Departementet mener imidlertid at det er vik-
tig å synliggjøre i lovbestemmelsen kravet som 

følger av rettspraksis og av EMDs praksis, og opp-
rettholder derfor forslaget om å innta i bestem-
melsen at det må foreligge særlig tungtveiende 
grunner som tilsier at adopsjon vil være til barnets 
beste, se lovutkastet § 5-10 første ledd bokstav d.

Departementet viser i denne sammenheng til 
at adopsjon er aktuelt først når gjenforeningsmål-
settingen kan oppgis. Departementet viser til Høy-
esteretts uttalelse i storkammeravgjørelsen HR-
2020-661-S avsnitt 146 og 147:

«Det avgjørende er at myndighetene gjør det 
de kan for å oppnå tilbakeføring. Men gjen-
foreningsmålsettingen kan for det første opp-
gis der de biologiske foreldrene er særlig ueg-
net, jf. blant annet Strand Lobben-dommen 
avsnitt 207 (…) For det andre kan foreldrene 
ikke kreve iverksatt tiltak som kan skade bar-
nets helse og utvikling, jf. Strand Lobben-dom-
men avsnitt 207. Adopsjon kan derfor gjennom-
føres dersom det kan fastslås at fortsatt foster-
hjemsplassering vil skade barnets helse eller 
utvikling. Og gjenforening kan i tillegg – uten 
slike skadevirkninger – være utelukket når det 
har gått betydelig tid siden omsorgs-
overtakelsen, slik at barnets behov for stabili-
tet veier tyngre enn hensynet til gjenforening, 
jf. dommen avsnitt 208. Men uansett må barne-
vernsmyndighetene og domstolene, før det 
eventuelt besluttes adopsjon, foreta en konkret 
avveining, basert på et solid og oppdatert erfa-
ringsgrunnlag og en grundig saksbehandling.»

Departementet viser her til at bestemmelsen om 
besøkskontakt videreføres i § 5-11, men påpeker 
at dersom det vurderes som avgjørende for barnet 
å ha et mer tradisjonelt samvær med sine biolo-
giske foreldre og et samvær som kan gjennomfø-
res mot adoptivforeldrenes vilje, vil saken ikke 
ligge til rette for en adopsjon etter § 5-10.75 Depar-
tementet presiserer at kravet om særlig tungtvei-
ende grunner også gjelder for vedtak om adop-
sjon etter en omsorgsovertakelse når foreldrene 
samtykker, se § 5-10 annet ledd. Departementet 
viser imidlertid til at samtykke fra foreldrene vil 
kunne være et moment ved vurderingen av om 
kravet om særlig tungtveiende grunner er oppfylt. 
Departementet viser til at vilkårene for adopsjon 
etter barnevernsloven stort sett korresponderer 
med kravene i adopsjonsloven. Barneverns- og 
helsenemnda må uansett vurdere om adopsjonen 
vil være til barnets beste, også i saker hvor de bio-
logiske foreldrene samtykker til adopsjon.

70 Avsnitt 38.
71 Sørensen, «Barnevern og menneskerettighetene», vedlegg 4 

til NOU 2016: 16, side 354.
72 Se blant annet Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), 

avsnitt 209 og Mohamed Hasan mot Norge (2018), avsnitt 
147.

73 Rt. 2015 s.110 avsnitt 46, Rt. 2015 s 1107 avsnitt 44, HR-
2018-1720-A avsnitt 42 og HR-2019-1272-A avsnitt 62.

74 HR-2020-661-S, avsnitt 103. 75 Prop. 7 L (2009–2010).
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Departementet fastholder videre forslaget om 
å videreføre vilkåret om at fosterforeldrene har 
vist seg skikket til å oppdra barnet som sitt eget, 
se lovutkastet § 5-10 første ledd bokstav b. Samti-
dig er det en helt sentral del av denne vurderin-
gen at fosterforeldrene har utøvd omsorgen på en 
god måte. Departementet opprettholder derfor 
også forslaget om at dette presiseres i bestemmel-
sen. 

Departementet viderefører også kravet om at 
vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjons-
loven må være oppfylt, se lovutkastet § 5-10 annet 
ledd bokstav b. Departementet er kjent med at 
Bufetat i forbindelse med utstedelse av adopsjons-
bevillingen, i enkelte tilfeller har funnet at vesent-
lige vilkår i adopsjonsloven ikke er oppfylt. Bufetat 
bør i slike tilfeller gjøre nemnda oppmerksom på 
dette. Bufetat har imidlertid ingen kontrollfunk-
sjon i saker om adopsjon etter adopsjonsloven og 
skal ikke overprøve nemndas vurdering av om 
skjønnsmessige vilkår er oppfylt. I Ot.prp. nr. 76 

(2005–2006) sluttet departementet seg til fylkes-
nemndsutvalgets uttalelser om omgjøring, som 
innebar at omgjøringsregler ikke syntes hensikts-
messig eller nødvendig i nemndssaker. Det ble 
blant annet vist til at rettsoppfatningen syntes å 
være at regler om omgjøring ikke gjelder, og at 
det i tillegg kan reises endringssak. Departemen-
tet vurderer at denne begrunnelsen ikke er dek-
kende i de særskilte tilfellene der det er klart at 
sentrale vilkår i adopsjonsloven ikke er oppfylt. 

Vedtak om adopsjon uten foreldrenes sam-
tykke er et svært inngripende tiltak. Det er heller 
ikke gitt regler som gir adgang til å kreve 
endringssak etter at det er truffet vedtak om adop-
sjon. Barneverns- og helsenemnda er et forvalt-
ningsorgan, og har derfor som et utgangspunkt 
anledning til å omgjøre vedtak etter forvaltnings-
loven § 35. Departementet mener omgjøringsad-
gangen etter § 35 bør komme til anvendelse i de få 
sakene der det er innvilget adopsjon uten at vilkå-
rene i adopsjonsloven er oppfylt.
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12  Atferdstiltak m.m.

12.1 Vilkår for opphold i 
atferdsinstitusjon

12.1.1 Gjeldende rett

12.1.1.1 Menneskerettslige forpliktelser 

Vern mot vilkårlig frihetsberøvelse

Både etter norsk rett og den europeiske mennes-
kerettskonvensjon (EMK) gjelder det et sterkt 
vern mot at staten gjør inngrep i borgernes retts-
stilling uten hjemmel i lov. Legalitetsprinsippet er 
et av de viktigste rettsprinsippene vi har i Norge 
og prinsippet er forankret i Grunnloven §§ 96, 97, 
98, og er forsterket i § 113. I EMK er prinsippet 
nedfelt i flere bestemmelser. 

Videre oppstiller Grunnloven § 94, FNs barne-
konvensjon (BK) artikkel 37 bokstav b og den 
internasjonale konvensjonen om sivile og politiske 
rettigheter (SP) artikkel 9 nr. 1 et generelt forbud 
mot vilkårlig frihetsberøvelse. Barn har i likhet 
med voksne et vern mot vilkårlig frihetsberøvelse. 
Etter Grunnloven § 94 må ingen fengsles eller 
berøves friheten på annen måte uten i lovbe-
stemte tilfeller og på den måte lovene foreskriver. 

Etter EMK artikkel 5 nr. 1 fremgår det at 
ingen må bli «berøvet sin frihet», med unntak av 
de tilfellene som er beskrevet i artikkel 5 nr. 1 
bokstav a til f. Unntakene omfatter blant annet:
a) «lovlig frihetsberøvelse av en person som er 

domfelt av en kompetent domstol»
d) «frihetsberøvelse av en mindreårig ved lovlig 

pålegg for å føre tilsyn med hans oppdragelse, 
eller for å bringe ham for den kompetente 
rettslige myndighet»

e) «lovlig frihetsberøvelse av personer for å hin-
dre spredning av smittsomme sykdommer, av 
sinnslidende, alkoholister, narkomane eller 
løsgjengere»

Etter EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav d kan en min-
dreårig lovlig bli berøvet sin frihet av hensyn til 
oppdragerformål. Det er på det rene at oppdrager-
formål er videre enn ordlyden tilsier. Den euro-
peiske menneskerettsdomstol (EMD) la i D.G. 
mot Irland (2002) følgende til grunn:

«It is also accepted that, in the context of the 
detention of minors, the words «educational 
supervision» must not be equated rigidly with 
notions of classroom teaching: in the context of 
a young person in local authority care, educati-
onal supervision must embrace many aspects 
of the exercise, by the local authority, of paren-
tal rights for the benefit and protection of the 
person concerned (…).»1

Det må imidlertid trekkes en grense mot institu-
sjoner som overhode ikke kan sies å ha et oppdra-
gerformål. I dommen Bouamar mot Belgia (1988) 
godtok for eksempel EMD ikke fengsling av en 
ungdom under tilnærmet isolasjon, og uten å få 
hjelp fra personale med pedagogisk opplæring.

EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav d er kun anven-
delig så lenge ungdommen er under myndighets-
alder. For at en plassering som løper over i myn-
dighetsalder ikke skal være i strid med EMK, må 
den kunne forankres i EMK artikkel 5 nr. 1 bok-
stav a til f. EMD har generelt lagt til grunn at «both 
the order to detain and the execution of the deten-
tion must genuinely conform with the purpose of the 
restrictions permitted by the relevant sub-paragraph 
of Article 5 § 1».2 EMD har anvendt denne forstå-
elsen også for kategorien «mindreårig» i bokstav 
d.3 

De internasjonale menneskerettighetene stil-
ler krav til den omsorgen og beskyttelsen som en 
atferdsinstitusjon må gi. BK artikkel 37 bokstav c 
første punktum fastslår at «ethvert barn som er 
berøvet friheten, skal behandles med menneske-
lighet og med respekt for menneskets iboende 
verdighet og på en måte som tar hensyn til bar-
nets behov i forhold til dets alder». EMD har på 
sin side lagt til grunn at EMK artikkel 5 nr. 1 bok-
stav d forutsetter at stater har passende institu-

1 D.G. mot Irland (2002), avsnitt 80 under henvisning til 
EMDs avvisningsavgjørelse Koniarska mot Storbritannia
(2000).

2 EMDs dom Saadi mot Storbritannia (2008), avsnitt 69.
3 D.G. mot Irland (2002), avsnitt 76 og Koniarska mot Storbri-

tannia (2000). 
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sjonsfasiliteter som møter behovene for sikkerhet 
og oppdragelsesformål.4 

Vern mot dobbeltstraff 

At barn blir plassert i barnevernsinstitusjon på 
grunn av alvorlig eller gjentatt kriminalitet reiser 
spørsmål knyttet til muligheten for å straffefor-
følge barnet for de samme forholdene. 

I artikkel 4 i tilleggsprotokoll nr. 7 til EMK 
fremgår et forbud mot å straffes for den samme 
handlingen to ganger (dobbelstraff). Ingen kan 
stilles for retten eller straffes på ny for en straffbar 
handling han allerede er endelig frikjent eller 
domfelt for. 

EMK artikkel 6 nr. 2 fastslår at enhver som 
blir siktet for en straffbar handling, skal antas 
uskyldig inntil skyld er bevist etter loven. Det 
avgjørende for om et tiltak er å anse som straff 
etter denne bestemmelsen, er vurderingen av tre 
kriterier som ble lagt til grunn av EMD i saken 
Engel mot Nederland.5 De tre kriteriene er sank-
sjonens klassifikasjon etter nasjonal rett, normens 
karakter og sanksjonens innhold og alvor.6 

Det første kriteriet er sanksjonens klassifika-
sjon. Hvis sanksjonen anses som straff etter nasjo-
nal rett, anses den som hovedregel som straff 
også etter EMK. Selv om sanksjonen ikke anses 
som straff etter intern rett, kan den likevel være 
straff etter EMK artikkel 6. Det neste kriteriet er 
lovbruddets karakter («the nature of the 
offence»). Hvis lovbruddet har strafferettslig 
karakter, trekker det i retning av at sanksjonen er 
å anse som straff etter artikkel 6. Her er det viktig 
om de vernede interesser vanligvis anses som 
dekket av strafferettslige normer i europeisk rett-
skultur. Videre er det et sentralt moment om for-
målet med regelen er pønalt. 

Det siste kriteriet er sanksjonens innhold og 
alvor. Det avgjørende er ikke hvilken sanksjon 
som er ilagt i den konkrete saken, men hvilken 
sanksjon som kunne vært ilagt. Dersom reaksjo-
nen kan bli frihetsberøvelse, vil det være en pre-
sumpsjon for at sanksjonen anses som straff.

12.1.1.2 Barnevernloven 

Tvangsplassering i institusjon på grunn av alvorlige 
atferdsvansker

Barnevernloven § 4-24 regulerer adgangen til å 
treffe vedtak om plassering i institusjon og tilba-
keholdelse av barn med alvorlige atferdsvansker 
uten samtykke fra foreldrene eller barn over 15 år. 
Vedtak etter § 4-24 regnes ikke som en omsorgs-
overtakelse, men innebærer at omsorgen utøves 
av andre enn foreldrene så lenge plasseringen 
varer. 

Det fremgår av bestemmelsens første ledd at et 
barn som har vist alvorlige atferdsvansker ved 
«alvorlig eller gjentatt kriminalitet», «vedvarende 
misbruk av rusmidler» eller «på annen måte», kan 
uten eget samtykke eller samtykke fra foreldre 
med del i foreldreansvaret, plasseres i en institu-
sjon for observasjon, undersøkelse og korttids-
behandling i opptil fire uker, eller i den kortere tid 
som er fastsatt i vedtaket. Ved nytt vedtak kan plas-
seringstiden forlenges med opptil fire nye uker.

Det fremgår av forarbeidene at kriteriet «alvor-
lig kriminalitet» i første rekke omfatter volds- og 
sedelighetsforbrytelser av alvorlig karakter, mens 
«gjentatt kriminalitet» blant annet omfatter serier 
av tyverier og hærverk. Videre fremgår det av for-
arbeidene at kriteriet «vedvarende bruk av rus-
midler» ikke omfatter enhver form for rusmiddel-
bruk. Det er forutsatt at bruken av rusmidler har 
vært relativt omfattende både i tid og omfang. 
Dette må likevel til en viss grad vurderes i lys av 
barnets alder. Bestemmelsen omfatter både bruk 
av legale og illegale rusmidler, som alkohol, lege-
midler og narkotika. Det fremgår av forarbeidene 
at kriteriet «på annen måte» er ment å omfatte 
«annen form for utpreget normløs atferd». I forar-
beidene vises det til at kriteriet omfatter prostitu-
sjon og manglende tilknytning til normalt livsmøn-
ster for barn i tilsvarende aldersgruppe. Som 
eksempel vises det til «gatebarn». 

Bestemmelsen åpner ikke for tvangsplasse-
ring av barn i institusjon på grunnlag av andre for-
mer for atferdsvansker enn de som er nevnt i 
bestemmelsen. Dette innebærer blant annet at 
denne ikke gir hjemmel til å plassere barn med 
mer innadvendte atferdsproblemer som selvska-
ding og spiseforstyrrelse i institusjon. Behovet for 
barnevernstiltak må i slike tilfeller vurderes opp 
mot andre bestemmelser i loven.

Videre fremgår det av bestemmelsens annet 
ledd at dersom det er trolig at barnet har behov 
for mer langvarig behandling, kan det treffes ved-
tak om at barnet skal plasseres i en behandlings- 
eller opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder 

4 D.G. mot Irland (2002).
5 Engel m.fl. mot Nederland (1976).
6 Rt. 2003 s. 1100, avsnitt 45, Rt. 2003 s. 1827, avsnitt 29, Rt. 

2004 s. 1500, avsnitt 38 og Rt. 2010 s. 1121, avsnitt 32.
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uten samtykke. Plasseringstiden kan i særlige til-
feller forlenges med opptil tolv nye måneder. 

I bestemmelsens tredje ledd er det presisert at 
barnevernstjenesten fortløpende skal følge opp 
plasseringen, samt at barnevernstjenesten skal 
vurdere tiltaket på nytt når plasseringen har vart i 
seks måneder.

Det fremgår videre av fjerde ledd i bestemmel-
sen at dersom plasseringen er satt i verk før bar-
net fyller 18 år, kan tiltak etter første og annet ledd 
gjennomføres selv om vedkommende fyller 18 år i 
løpet av plasseringstiden. Atferdsplasseringer 
etter barnevernloven § 4-24 av barn under 18 år 
må tolkes i lys av EMK artikkel 5. En plassering 
etter fylte 18 år kan ikke begrunnes med oppdra-
gerformål, jf. bokstav d. Når en person i Norge fyl-
ler 18 år kan plasseringen kun opprettholdes der-
som den kan forankres i et av unntakene i EMK 
artikkel 5 nr. 1 bokstav e, som blant annet oppgir 
«alcoholics or drug addicts» som et legitimt for-
mål.

I femte ledd er det presisert at vedtak bare kan 
treffes dersom institusjonen faglig og materielt er 
i stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp sett i 
forhold til formålet med plasseringen.

Før det treffes vedtak etter § 4-24, skal barne-
vernstjenesten vurdere om det bør settes i verk 
hjelpetiltak, jf. § 4-25 første ledd. Det er fylkes-
nemnda som har kompetanse til å treffe vedtak 
etter § 4-24, jf. § 4-25 annet ledd.

Barnevernstjenesten kan la være å sette i verk 
vedtaket om forholdene tilsier det. Fylkesnemnda 
skal i så fall varsles om dette. Er vedtaket ikke satt 
i verk innen seks uker, faller det bort, jf. § 4-25 
tredje ledd.

Frivillig plassering i institusjon på grunn av alvorlige 
atferdsvansker – samtykke

Adgangen til frivillig plassering og tilbakeholdelse 
av barn med alvorlige atferdsvansker er nærmere 
regulert i barnevernloven § 4-26. Bestemmelsen 
åpner for at et barn med alvorlige atferdsvansker 
kan tas inn i en atferdsinstitusjon etter samtykke 
fra barnet og de som har foreldreansvaret for bar-
net. Dersom barnet har fylt 15 år er barnets sam-
tykke tilstrekkelig. Frivillig plassering kan kun 
skje på samme vilkår som tvangsplassering, ved at 
barnet har vist alvorlige atferdsvansker ved 
«alvorlig eller gjentatt kriminalitet», «vedvarende 
misbruk av rusmidler» eller «på annen måte». 

Når et barn blir tatt inn i en institusjon på 
grunnlag av samtykke, kan institusjonen sette 
som vilkår at barnet kan holdes tilbake i inntil tre 
uker regnet fra inntaket. Ved inntak i en institu-

sjon med sikte på behandling eller opplæring i 
minst tre måneder, kan det også settes som vilkår 
at barnet kan holdes tilbake i opptil tre uker etter 
at samtykket uttrykkelig er trukket tilbake, jf. § 4-
26 annet ledd.

12.1.2 Bakgrunnen for forslaget

12.1.2.1 Barnevernslovutvalgets forslag 

Barnevernslovutvalget foreslo å erstatte begrepet 
«alvorlige atferdsvansker» i barnevernloven § 4-24 
med et nytt vilkår om at barnet skal «tilbys 
bosted» eller «bosettes» når dette er «nødvendig 
fordi barnet utsetter sin helse eller utvikling for 
alvorlig fare». Samtidig ble tilleggskriteriene 
«alvorlig og gjentatt kriminalitet», «vedvarende 
misbruk av rusmidler» og «på annet måte» fore-
slått tatt ut av bestemmelsen. 

Utvalget begrunnet forslaget med at atferdsbe-
grepet oppleves svært stigmatiserende blant 
unge. Utvalget viste til at det sentrale vur-
deringstemaet er om barnet foretar handlinger 
som kan føre til psykisk og fysisk skade på barnet, 
og viste til at forslaget også vil omfatte tilfeller av 
selvskading, bruk av rusmidler og annen oppfør-
sel som kan føre til negativ utvikling og problemer 
for barnet i ettertid. 

Utvalget foreslo å lovfeste at fylkesnemnda må 
ta særskilt stilling til om plassering i institusjon 
kan opprettholdes når barnet fyller 18 år i løpet av 
plasseringsperioden. 

Utvalget foreslo å videreføre bruk av begrepet 
«behandling» i bestemmelsen, og viste til at dette 
vil omfatte både behandling ved barnevernsinsti-
tusjoner og behandling ved institusjoner som 
hører inn under annet lovverk når det benyttes 
som bosettingsalternativ. 

I mandatet ble utvalget særskilt bedt om å vur-
dere spørsmålet om dobbeltstraff ved tvangsplas-
sering av ungdom med alvorlige atferdsvansker 
og vurdere behovet for endringer. Utvalget foreslo 
å fjerne kriminalitetsvilkåret i dagens § 4-24 og 
viste til at det ikke er samfunnets behov for vern 
eller et ønske om å straffe barnet som skal ligge 
bak adgangen til å sette i verk tiltak, men behovet 
for å beskytte barnet. Etter utvalgets syn ville det 
å ta kriminalitetsvilkåret ut av bestemmelsen ikke 
innebære en svekkelse av barns rettssikkerhet. 
Utvalget uttalte videre at det nok var noe usikkert 
om tiltak etter forslaget vil bli ansett som straff i 
EMKs forstand, men at likevel de «beste grunner 
tilsier at slike tiltak ikke lengre skal anses som 
straff». Utvalget viste særlig til at formålet med 
inngrepet er å behandle barn som setter egen 
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helse eller utvikling i alvorlig fare. Utvalget mente 
også at forskjellen fra den strafferettslige frihets-
berøvelsen blir tydeligere når kriminalitet i seg 
selv ikke lengre skal ha selvstendig betydning.

Noen høringsinstanser ga uttrykk for at de 
støttet forslaget om å ta dagens atferdsbegrep ut 
av loven, men kun et fåtall støttet utvalgets forslag 
til ordlyd. Flere instanser var imidlertid kritiske til 
utvalgets forslag til vilkår da de oppfattet det som 
for upresist og vagt som hjemmelsgrunnlag for 
tvangstiltak. 

Flere høringsinstanser uttrykte også bekym-
ring for mulige konsekvenser av å ta ut dagens 
kriminalitetsvilkår. Det ble blant annet stilt spørs-
mål ved om den foreslåtte bestemmelsen vil 
kunne fange opp en del ungdom med utfordringer 
eller om forslaget kan hindre forebygging. 
Enkelte instanser ga også uttrykk for bekymring 
for at forslaget ikke i tilstrekkelig grad vil fange 
opp ungdom som er en fare for andre. 

12.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet mente at adgangen til å plassere 
ungdom i barnevernsinstitusjon på bakgrunn av 
barnets egen atferd verken burde utvides eller 
innskrenkes i forhold til dagens barnevernlov. 
Departementet var enig med de instansene som 
mente at utvalgets forslag til bestemmelse var for 
uklar og vag som hjemmel for tvangsplassering i 
institusjon. Departementet vektla blant annet at 
utvalgets forslag til vilkår ikke inneholder noen 
avgrensning av hvilke former for handlinger som 
skal kunne gi grunnlag for å plassere ungdom i 
institusjon. Departementet foreslo derfor å videre-
føre innholdet i dagens § 4-24 og § 4-26 med 
enkelte språklige, begrepsmessige og struktu-
relle endringer. 

Departementet foreslo å endre grunnvilkåret 
for plassering av barn i institusjon fra «alvorlige 
atferdsvansker» til «alvorlig utagerende atferd». 
Hensikten med endringen var å tydeliggjøre hvilke 
former for atferd bestemmelsen omfatter, særlig at 
bestemmelsen ikke gir grunnlag for tvangsplasse-
ring av barn og ungdom i atferdsinstitusjon alene 
på grunnlag av introverte utfordringer.

Videre foreslo departementet å videreføre 
innholdet i dagens tilleggskriterier knyttet til kri-
minalitet og rusmiddelmisbruk, men med visse 
språklige endringer. Departementet foreslo å 
endre begrepet «kriminalitet» til «lovbrudd». 
Departementet vurderte at det bør komme tyde-
lig frem av lovens ordlyd at barn kan plasseres i 
institusjon som følge av begått kriminalitet. Selv 
om formålet med plassering i barneverns-

institusjon er vesensforskjellig fra formålet med 
straff, er det av hensyn til ungdommens retts-
sikkerhet av stor betydning at lovhjemmelen er 
klar og tydelig. 

Hva gjaldt tilleggsvilkåret knyttet til rusmid-
delmisbruk foreslo departementet å endre ordly-
den fra «vedvarende» misbruk av rusmidler til 
misbruk av rusmidler over «lengre tid». End-
ringen var ikke ment å endre bestemmelsens inn-
hold eller anvendelsesområde. 

Tilleggskriteriet «på annen måte» ga etter 
departementets vurdering lite veiledning om 
hvilke former for atferdsproblemer bestemmelsen 
er ment å omfatte og ble foreslått endret til 
«annen form for utpreget normløs atferd». End-
ringen var ikke ment å endre innholdet i eller 
anvendelsesområdet for bestemmelsen, men inne-
bærer en tydeliggjøring og presisering av hvilke 
former for atferd som skal kunne gi grunnlag for 
plassering i institusjon. 

Departementet foreslo å videreføre mulighe-
ten til å samtykke til opphold og tilbakeholdelse i 
institusjon på grunn av barnets atferd. Også for 
frivillige opphold ble det foreslått alvorlig utage-
rende atferd som grunnvilkår for tiltaket. Det ble 
også foreslått enkelte andre språklige og struktu-
relle endringer i bestemmelsen. 

12.1.3 Høringsinstansenes syn

Plassering på institusjon på grunn av alvorlig 
utagerende atferd

Rundt 20 høringsinstanser har uttalt seg om 
departementets forslag om å videreføre innholdet 
i dagens §§ 4-24 og 4-26 fremfor Barnevernslovut-
valgets forslag. Åtte instanser gir sin uttrykkelige 
støtte til departementets forslag, disse omfatter 
Bufetat region øst, Bufetat region Midt-Norge, Sta-
tens helsetilsyn, Horten kommune, Marker kom-
mune, Asker kommune, Oslo universitetssykehus og
Rettspolitisk forening. 

Bufetat region Midt-Norge er enig med depar-
tementet når det ikke foreslås endringer i de 
materielle vilkårene for å plassere barn i atferdsin-
stitusjon, og ser at departementet har vektige 
grunner for å holde på dagens begrepsbruk med 
noen språklige endringer. Det uttales: 

«Det er lagt særlig vekt på at tvangsplassering 
av ungdom i institusjon på grunnlag av ung-
dommens egen atferd eller handlinger, er 
svært inngripende, og at rettssikkerhetshen-
syn tilsier at begrepsbruken i bestemmelsene 
må være tilstrekkelig klar.»
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Statens helsetilsyn støtter departementets argu-
mentasjon om at det i utvalgets forslag ikke er 
drøftet hvilke prinsipielle og praktiske konsekven-
ser forslaget til ordlyd vil medføre. Det uttales:

«Vi har tilsynserfaringer om at samarbeidet og 
ansvarsområdene mellom barnevern og psy-
kisk helsevern kan innebære risiko for stor 
svikt. Utvalgets forslag til ordlyd kunne være 
med på å gjøre ansvarsforholdene mer uklare.» 

Riksadvokaten gir ikke uttrykkelig støtte til å vide-
reføre innholdet, men gir i sin uttalelse uttrykk for 
at situasjonsbetingelsene som gir grunnlag for 
inngrep fortsatt bør fremgå klart av lovteksten. 

Flere instanser har innspill knyttet til proble-
matikken rundt barn og unge med introverte 
atferdsutfordringer, dette omfatter Bufetat region 
nord, Bergen tingrett, fylkesnemndene for barnevern 
og sosiale saker, Utlendingsdirektoratet, Norsk 
barnevernlederorganisasjon (NOBO) og Barne-
vernsvakten Romerike. 

Bergen tingrett støtter avgrensningen mot at 
mer introverte problemer skal kunne gi adgang til 
tvangsplassering. Tingretten viser til at problemer 
som alvorlige spiseforstyrrelser og selvskading er 
problematikk som klart hører hjemme i helse-
vesenet og barne- og ungdomspsykiatrien. 

Bufetat region nord mener på sin side det er 
uheldig at atferdsbestemmelsene ikke gir hjem-
mel for tvangsplassering på grunnlag av intro-
verte utfordringer. Regionen uttaler blant annet at 
problematikk med selvskading og spiseforstyrrel-
ser innebærer handlinger hvor barnet i stor grad 
utsetter seg selv for fare, og tilsier et såpass stort 
behov for regulering at dette alene bør kunne gi 
grunnlag for tvangsplassering i atferdstiltak i sær-
skilte tilfelle.

Fylkesnemndene påpeker at til tross for at det 
presiseres at bestemmelsen ikke kommer til 
anvendelse i tilfelle ved spiseforstyrrelser og selv-
skading, har ofte barn plassert på institusjon også 
en slik problematikk. Fylkesnemndene viser til at 
institusjonen ofte har manglende forutsetninger 
for å ivareta disse problemene og savner at depar-
tementet vurderte denne problemstillingen nær-
mere.

NOBO ber departementet vurdere om barn 
med alvorlige introverte atferdsproblemer kan ha 
behov for den beskyttelsen en atferdsplassering 
gir, og viser til at det kan være faglig uenighet om 
alvorlige introverte atferdsutfordringer dreier seg 
om psykisk uhelse eller har andre utspring.

Utlendingsdirektoratet påpeker at ved å 
avgrense mot at introverte utfordringer faller inn 

under vilkåret for atferdsplassering, vil enslige 
mindreårige i mottak og omsorgssenter miste 
adgang til hjelp fra barnevernstjenesten for alle 
andre tilfeller av behov for hjelp enn alvorlige uta-
gerende atferdsproblemer eller dersom de står i 
fare for å utnyttes til menneskehandel.

Flere instanser uttaler seg i denne forbindelsen 
også om grenseflatene mellom barnevern og helse-
vern generelt, herunder samhandling og ansvars-
deling. Dette omfatter blant annet Helsedirektoratet, 
Bergen kommune, Horten kommune og Tromsø 
kommune. Barnevernvakten Romerike uttaler seg 
også om behandling av psykiske vansker og utage-
rende adferd, men i akutte situasjoner.

Fire høringsintanser har innspill knyttet til for-
slaget om å videreføre begrepet «behandling» i 
bestemmelsen. 

Helsedirektoratet mener det er behov for å 
omtale nærmere hva som ligger i bruk av begre-
pet «behandling», sett i forhold til helsehjelp og 
den mulighet som regelverket har for sektorover-
gripende plasseringer.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
og Bufetat region øst mener behandlingsbegrepet 
ikke bør benyttes om tilbudet som gis på atferd-
sinstitusjon, men erstattes av et begrep som bedre 
beskriver det barnevernfaglige endringsarbeidet 
som gjøres i atferdsinstitusjoner. Bufdir foreslår å 
erstatte begrepet «behandling» med «systematisk 
endringsarbeid», eventuelt «barnevernsfaglig 
behandling» for å skille dette fra «helsefaglig 
behandling». Forslaget får støtte av Bufetat region 
øst. 

Drammen kommune mener at referansen til 
behandling må tas bort fra lovteksten. 

Enkelte høringsinstanser har innspill til depar-
tementets forslag til språklige og begrepsmessige 
endringer i vilkårene. 

Helsedirektoratet vurderer at det ikke er nød-
vendig å gjøre språklige endringer i de gjeldende 
vilkårene for plassering på atferdsinstitusjon, når 
man ikke endrer det materielle innholdet i disse. 

Norges Røde Kors mener den foreslåtte ordly-
den ikke er tilstrekkelig klar og tydelig, og påpe-
ker at det er særlig viktig at språket er klart og 
tydelig når det er snakk om et så inngripende til-
tak som tvangsplassering i institusjon.

Grunnvilkåret – alvorlig utagerende atferd

I overkant av 20 høringsinstanser har uttalt seg 
om departementets forslag om å endre begrepet 
«alvorlige atferdsvansker» til «alvorlig utagerende 
atferd». Forslaget får støtte av seks instanser, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Barneombudet, 
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Landsforeningen for barnevernsbarn, Redd Barna, 
Norsk Sykepleierforbund og Rettspolitisk forening.

Barneombudet mener den nye ordlyden bedre 
fanger opp de atferdsuttrykk som barnevernsinsti-
tusjoner skal ha kompetanse til å hjelpe barna med.

Landsforeningen for barnevernsbarn viser til at 
mange barnevernsbarn som er plassert på atferds-
tiltak forteller at det opprinnelige begrepet kan 
oppleves som stigmatiserende og nedverdigende, 
og foreningen tror at å endre dette til «alvorlig uta-
gerende atferd» i det minste kan fjerne litt av denne 
følelsen.

Over 15 instanser er kritiske til forslaget om å 
innføre begrepet «alvorlig utagerende atferd». 
Disse omfatter Bufetat region øst, fylkesnemndene, 
Statsforvalteren i Vestland, Bergen tingrett, Oslo 
kommune v/byråd for oppvekst og kunnskap, Gjes-
dal kommune, Time kommune, Sandnes kommune,
Stavanger kommune, Drammen kommune, Tromsø 
kommune, Forskningsgruppa om barnevern ved 
Høgskulen i Volda, Norges Røde Kors, Klokkergård-
stiftelsen, NOBO, Forandringsfabrikken og Norsk 
Psykologforening. 

Begrunnelsen for uenigheten er delt. Rundt 10 
høringsinstanser er uenige i forslaget fordi det 
ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler forståelsen av 
hva barns utfordrende atferd eller uttrykk hos 
barn og unge kan handle om. Dette gjelder Stats-
forvalteren i Vestland, Oslo kommune v/byråd for 
oppvekst og barn, Gjesdal kommune, Time kom-
mune, Sandnes kommune, Stavanger kommune, 
Drammen kommune, Forandringsfabrikken og 
Norsk Psykologforening.

Forandringsfabrikken gir uttrykk for at forsla-
get til begrepsbruk er et tilbakeslag sammenlig-
net med lovutvalgets forslag og er kritiske til 
departementets forståelse av smerteuttrykk. For-
andringsfabrikken viser særlig til at høringsforsla-
get i mye mindre grad enn lovutvalget bygger på 
en dyptgående forklaring av barns atferd – og som 
i liten grad bygger på kunnskap fra barn. Forand-
ringsfabrikken foreslår at vilkårene i stedet knyttes 
direkte til «alvorlig og gjentatt bruk av rus, vold 
eller kriminalitet».

Hovedbegrunnelsen for de øvrige høringsin-
stansene som er imot forslaget, er at det foreslåtte 
begrepet ikke er presist nok og smalere enn gjel-
dende formulering. Høgskulen i Volda og Tromsø 
kommune mener at begrepet ikke favner like 
bredt som dagens begrep og at ulike typer atferds-
uttrykk vil falle utenfor bestemmelsens anvendel-
sesområde. 

Bufetat region øst er av den oppfatning at 
begrepet «alvorlig utagerende atferd» kan med-

føre at ulike typer atferdsuttrykk vil falle utenfor 
bestemmelsens anvendelsesområde, eksempelvis 
sedelighetsforbrytelser, økonomisk kriminalitet 
på nett og rusmiddelbruk. Videre uttrykkes 
bekymring for at utagerende atferd fort vil dreie 
fokus mot de tilfellene hvor samfunnet må skjer-
mes mot barnet i motsetning til at det er barnet 
som er i behov for behandling. De foreslår heller 
begrepet «alvorlige atferdsuttrykk».

NOBO foreslår på sin side begrepene «alvorlig 
skadelig atferdsuttrykk» eller «alvorlig skadelig 
atferdsutfordring», og viser til at «utagerende» 
innebærer en begrensning som vil kunne resul-
tere i at barnet ikke får den nødvendige hjelp og 
beskyttelse det er i behov av.

Bergen tingrett er usikker på om inngangskrite-
riet «alvorlig utagerende atferd» vil være dekkende 
for en del jenters alvorlige problematikk; alvorlig 
seksualisert atferd, salg av seksuelle tjenester, til-
hold i negative miljøer og med stor risiko for å bli 
alvorlig misbrukt. Det samme gjelder ungdom som 
«kun» misbruker rusmidler i alvorlig grad. Dette 
vil være alvorlige atferdsvansker som etter dagens 
bestemmelse gir grunnlag for bruk av tvang, men 
tingretten synes ikke det er treffende i alle tilfeller 
å betegne det som «utagerende atferd». Tingretten 
viser til at begrepet tradisjonelt har vært brukt 
overfor ungdom som utagerer ved vold eller grove 
verbale trusler, eventuelt med ødeleggelse av 
inventar, gjerne i grensesettingssituasjoner eller 
andre situasjoner hvor ungdommen har vansker 
med å regulere seg adekvat. For å unngå vanske-
lige grensedragninger, hvor visse typer atferd faller 
utenfor inngangskriteriet, foreslår tingretten at det 
godt innarbeidede begrepet «alvorlige atferds-
vansker» fortsatt benyttes i den nye loven.

Også fylkesnemndene foreslår å beholde gjel-
dende formulering «alvorlige atferdsvansker», da 
et klart flertall av fylkesnemndene er skeptiske til 
departementets forslag. Det påpekes at etter gjel-
dende § 4-24 vil utagerende atferd kunne være et 
element i alvorlige atferdsvansker, men det er 
ikke en forutsetning. Det vises også til at begrepet 
«utagerende» harmonerer dårlig med tilleggsvil-
kåret «annen normløs atferd», som ikke nødven-
digvis vil handle om utagerende atferd. 

Klokkergårdstiftelsen er heller ikke enig i depar-
tementets vurdering av at «alvorlige atferds-
vansker» og «alvorlig utagerende atferd» gir 
uttrykk for det samme. Stiftelsen mener at alvorlig 
utagerende atferd kan forstås som noe annet enn 
vansker en ungdom med alvorlig rusproblematikk 
viser, og at dagens begrep er mer dekkende.
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Tilleggskriteriene

Tre instanser har uttalt seg om departementets for-
slag om å endre ordlyden i tilleggsvilkåret fra «kri-
minalitet» til «lovbrudd». Fylkesnemndene, Redd 
Barna og Stine Sofies Stiftelse støtter forslaget. 

Rundt 15 instanser kommenterer departemen-
tets forslag om å endre begrepet «vedvarende 
misbruk av rusmidler» til «misbruk av rusmidler 
over lengre tid». Dette omfatter Helse- og omsorgs-
departementet, fylkesnemndene, Bufetat region øst, 
Bergen kommune, Klokkergårdstiftelsen, Redd 
Barna og Rettspolitisk forening. 

Forslaget får støtte av fylkesnemndene, Redd 
Barna og Rettspolitisk forening. Resterende 
høringsinstanser hadde ulike innspill til forslaget. 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til at «rus-
middelmisbruk» ikke er et begrep som brukes på 
rusmiddelområdet lenger. Helse- og omsorgsdepar-
tementet foreslår i stedet «rusrelaterte proble-
mer», «rusproblemer» eller «problematisk rus-
middelbruk». 

Bufetat region øst uttaler: 

«Hva som er bruk og hva som er misbruk er 
ikke tydelig definert, og den overordnende 
hensikten må være å avhjelpe barn som har et 
problematisk rusmiddelbruk.»

Bufetat region øst, Bergen kommune og Klokker-
gårdstiftelsen påpeker at «over lengre tid» må defi-
neres tydeligere for å gi en tilstrekkelig klar hjem-
mel. 

Klokkergårdstiftelsen viser også til at alvoret i 
problematikken for denne målgruppa handler 
ikke nødvendigvis om varighet, men om omfang 
og et eskalerende og ukritisk misbruk, samt til-
knytning til rusmiljøer. Stiftelsen mener dette 
burde komme klarere frem av vilkåret. 

Rettspolitisk forening støtter departementets 
forslag om «over lengre tid», men mener det bør 
fremkomme at kriteriet innebærer at rusmiddel-
misbruket fortsatt er pågående.

Rundt 10 instanser kommenterte departemen-
tets forslag om endring av begrepet «på annen 
måte» til «annen form for utpreget normløs 
adferd». Forslaget får støtte av fylkesnemndene, 
Bergen tingrett, Horten kommune og Norsk Syke-
pleierforbund. 

Fylkesnemndene er enig i at formuleringen 
«annen form for utpreget normløs atferd» er klar-
gjørende og uttaler: 

«Slik bestemmelsen nå er formulert, vil det 
tydeliggjøre at den omfatter sammensatte livs-

utfordringer og hvor eksempelvis rusmisbru-
ket eller lovbruddet alene ikke er alvorlig nok. 
Bestemmelsen vil også dekke unndragelser fra 
omsorg, vagabondering og uregulert skolefra-
vær mv.»

Bergen tingrett viser til at endringsforslaget er i 
tråd med praktiseringen også av dagens bestem-
melse, på bakgrunn av uttalelser i forarbeidene til 
denne. Det påpekes at det er ryddig og oppkla-
rende å lovfeste denne presiseringen.

Fem instanser støtter ikke endringsforslaget, 
dette omfatter Bufetat region øst, Bergen kom-
mune, Drammen kommune, Norges Røde Kors og
Redd Barna.

Bufetat region øst og Bergen kommune mener 
det er uklart hva som anses som «utpreget normløs 
atferd» og ber departementet vurdere om vilkåret 
bør endres. Bufetat region sør påpeker at det i det 
minste må fremkomme tydelig av forarbeidene hva 
som anses som «utpreget normløs atferd». 

Drammen kommune mener «normløs atferd» 
peker på egenskaper ved barnet og kan virke stig-
matiserende.

Redd Barna mener begrepet bør omformule-
res, og påpeker viktigheten av at ungdommen selv 
kan vurdere situasjonen opp mot lovens vilkår. 
Redd Barna anbefaler at departementet forklarer 
hva som ligger i normløs adferd på en bedre måte, 
for å sikre forutberegnelighet for ungdommen.

Barn av rusmisbrukere og Voksne for Barn ber 
om at ugyldig skolefravær strykes som moment i 
forbindelse med vurderingen av «utpreget norm-
løs atferd». Barn av rusmisbrukere anser kriteriet 
som «potensielt særdeles destruktivt for en situasjon 
som både kan og bør løses på et tidligere stadium og 
lavere nivå». 

Varigheten av tvangsplassering

Det er også noen høringsinstanser som har inn-
spill til varigheten av tvangsvedtak om plassering 
på institusjon, dette omfatter Stavanger kommune,
Drammen kommune, Forandringsfabrikken og 
Forskningsgruppa om barnevern ved Høgskulen i 
Volda. 

Stavanger kommune og Drammen kommune 
mener at varigheten av tvangsvedtak ikke bør 
kunne vedtas for ett helt år om gangen da kortere 
varighet vil stille større krav både til kommune og 
behandlende institusjon til å bygge en relasjon og 
kunne gi behandling med ungdommens sam-
tykke. De foreslår en varighet på 3–6 måneder, 
med mulighet til å forlenge tre måneder av gan-
gen, men med en absolutt makstid på ett år.
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Forandringsfabrikken mener tvangsplassering 
bare skal kunne besluttes for 8 uker ved første 
vedtak og deretter for totalt seks måneder.

Frivillig opphold på institusjon 

Det er kun Bufetat region sør som har innspill til 
departementets forslag om videreføring av innhol-
det i gjeldene § 4-26 om plassering og tilbakehold 
i institusjon på grunnlag av samtykke. Bufetat 
region sør ber om en presisering av at vilkårene 
for å plassere barn med samtykke er de samme 
som ved tvang, slik at det fremkommer tydelig at 
frivillig opphold i atferdstiltak krever at kriteriene 
for tvang er til stede.

Opprettholdelse av vedtak etter fylte 18 år

Departementet forslo i høringsnotatet å videre-
føre bestemmelsen om at fylkesnemnda kan ta 
særskilt stilling til om plassering i institusjon kan 
opprettholdes selv om barnet fyller 18 år i løpet av 
plasseringsperioden. Barneombudet og Landsfore-
ningen for barnevernsbarn støtter departementets 
forslag. 

Landsforeningen for barnevernsbarn er glade 
for at eventuelt vedtak om opprettholdelse etter 
fylte 18 år skal fattes av fylkesnemnda. Forenin-
gen vil allikevel understreke at et slikt vedtak vil 
kunne oppleves som et overtramp, selv om man i 
ettertid ser at dette var det beste for en.

Klokkergårdstiftelsen mener det bør være bar-
nevernstjenesten, og ikke fylkesnemnda, som 
avgjør om tiltak skal opprettholdes etter 18 år. 

Statsforvalteren i Rogaland, fylkesnemndene, 
Stavanger kommune, Drammen kommune og For-
andringsfabrikken stiller imidlertid spørsmål ved 
om forslaget står seg menneskerettslig. 

Fylkesnemndene ber departementet vurdere 
hvilke skranker EMK art 5 nr. 1 setter ved anven-
delsen av bestemmelsen og viser til avgjørelsen i 
HR-2017-894-U der det legges til grunn at adgan-
gen til plassering etter at barnet er fylt 18 år, 
begrenses til rusalternativet.

12.1.4 Departementets vurderinger og 
forslag

12.1.4.1 Innledning 

Departementet opprettholder forslaget om at 
bestemmelsene om plassering av barn på grunn-
lag av barnets egen atferd skal samles i et eget 
kapittel i loven. Etter departementets vurdering 
bidrar dette til å gjøre regelverket oversiktlig og 

enkelt å anvende, og må ses i sammenheng med 
lovens øvrige kapittelinndeling. Dette innebærer 
at adgangen til å fatte midlertidige akuttvedtak på 
bakgrunn av barnets atferd, plasseres sammen 
med de øvrige akuttbestemmelsene i lovens kapit-
tel 4. Videre er bestemmelser om hvordan det 
enkelte barnet skal følges opp etter plassering 
foreslått lovfestet i lovens kapittel 8. Det vises 
også til regler om barnevernsinstitusjoner i lovfor-
slagets kapittel 10 som kommer til anvendelse for 
barn som er plassert på institusjon på grunn av 
egen atferd.

Departementet opprettholder også i hovedsak 
forslagene fra høringsnotatet om enkelte språk-
lige og strukturelle endringer. Forslagene har pri-
mært som hensikt å gjøre innholdet i bestemmel-
sene lettere tilgjengelig. Dette innebærer blant 
annet at dagens § 4-25 første og tredje ledd vil 
inngå i bestemmelsen om tvangsplassering på 
grunn av barnets atferd. 

Departementet er fortsatt av den oppfatning at 
Barnevernslovutvalgets forslag, at barn skal 
kunne plasseres i institusjon dersom barnet «utset-
ter sin helse eller utvikling for alvorlig fare», er 
uklart og vagt. Forslaget vil innebære at hjem-
melsgrunnlaget for å plassere barn i institusjon 
grunnet egen atferd utvides. 

Under høringen har det imidlertid kommet 
flere innspill vedrørende grenseflaten mellom bar-
nevern og helse- og omsorgstjenestene. Det har 
blitt etterspurt en tydeliggjøring av ansvarsdelin-
gen mellom barnevern og psykisk helsevern i 
loven, herunder en klargjøring av hvilke tilfeller 
som kan begrunne tiltak etter barnevernsloven. 
Departementet viser til at det er satt ned et offent-
lig utvalg som blant annet skal utrede ulike sekto-
rers ansvar for regelverk og tilbud i saker hvor 
barn har alvorlige og sammensatte utfordringer, 
og hvordan barnevernets institusjonstilbud for 
barn med særlig omfattende oppfølgingsbehov 
bør innrettes. 

Enkelte høringsinstanser har også hatt innspill 
til bruken av begrepet «behandling» som er fore-
slått videreført i ny barnevernslov. Departementet 
vurderer at det ikke er nødvendig å innta en presi-
sering i barnevernsloven med hensyn til behand-
lingsbegrepet. Departementet mener det følger 
implisitt av loven og selve formålet med atferds-
plasseringer at den barnevernsfaglige behandlin-
gen som utføres i barnevernet skiller seg fra hel-
sefaglig behandling. Dersom det skal ytes helse-
faglig behandling overfor barn som bor i barne-
vernsinstitusjon, skal den hjemles i helselovgiv-
ningen. Departementet viser til at helse- og 
omsorgstjenestene har plikt til å yte forsvarlig og 
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nødvendig helsehjelp til barn og unge, jf. kapittel 
2 i pasient- og brukerrettighetsloven. Dette ansva-
ret gjelder også barn som oppholder seg på barne-
vernsinstitusjon. 

Tvangsplassering av ungdom i institusjon på 
grunnlag av ungdommens egen atferd eller 
handlinger er svært inngripende. Etter departe-
mentets vurdering bør adgangen til å plassere 
ungdom i barnevernsinstitusjon på bakgrunn av 
barnets egen atferd verken utvides eller innskren-
kes sammenlignet med dagens barnevernlov. 
Departementet mener bestemmelsene må utfor-
mes slik at det er klart hvilke tilfeller de er ment å 
omfatte.

12.1.4.2 Vedtak om opphold i atferdsinstitusjon – 
begrepsbruk 

Videreføring av anvendelsesområdet

Departementet foreslår ingen endringer i de 
materielle vilkårene for å plassere barn i atferds-
institusjon. Dette innebærer at departementet 
foreslår å videreføre anvendelsesområdet til §§ 4-
24 og 4-26 i dagens barnevernlov ved at adgangen 
til plassering fremdeles skal være knyttet til 
enkelte former for atferd. Det sentrale spørsmålet 
har vært hvordan bestemmelsene bør utformes, 
og hvilke begreper som bør benyttes for å 
beskrive de handlinger og den atferd som skal 
kunne gi grunnlag for slik plassering. Departe-
mentet foreslår etter en helhetsvurdering mindre 
endringer i dagens begrep. 

Grunnvilkåret – «alvorlige atferdsvansker»

Departementet mener det er viktig hvilke begre-
per og språk som benyttes i loven for å beskrive 
de handlinger som skal kunne gi grunnlag for 
plassering i en atferdinstitusjon. Dette gjelder spe-
sielt da bestemmelsen hjemler inngripende tiltak 
og følgelig må inneholde et klart inngangsvilkår 
av hensyn til barnets rettssikkerhet, jf. legalitets-
prinsippet. 

Departementet opprettholder ikke forslaget 
om å endre inngangsvilkåret for å plassere barn i 
barnevernsinstitusjon på grunn av barnets atferd 
til «alvorlig utagerende atferd». Departementet 
foreslår i stedet å videreføre dagens inngangsvil-
kår «alvorlige atferdsvansker» i forslaget til § 6-2 
første ledd. 

Bakgrunnen for endringsforslaget var at det 
skal komme tydeligere og mer direkte frem av 
ordlyden hvilke former for atferd bestemmelsen 
omfatter. Flere høringsinstanser har imidlertid 

gitt uttrykk for at det foreslåtte begrepet «alvorlig 
utagerende atferd» er snevrere enn dagens 
begrep. Departementet er enig med Bergen ting-
rett i at ordet «utagerende» kan tolkes som at 
barnets oppførsel må være fysisk eller voldsom 
for å oppfylle vilkåret i bestemmelsen. En slik end-
ring har ikke vært intensjonen. «Utagerende» 
skulle heller vise at typisk introvert atferd, som 
selvskading og spiseforstyrrelser, ikke alene 
omfattes av vilkåret i atferdsbestemmelsene.

Departementet vil imidlertid understreke at 
også barn og ungdom med introvert atferd kan ha 
behov for hjelp og bistand fra barnevernet, men at 
dette i så fall må vurderes i lys av andre bestem-
melser i barnevernsloven. Departementet vil også 
vise til at barn og unge med denne typen atferd 
som et utgangspunkt skal få hjelp og bistand av 
det øvrige hjelpeapparatet i dialog og samarbeid 
med foreldrene. Det vises blant annet til retten til 
nødvendig og forsvarlig helsehjelp, jf. kapittel 2 i 
pasient- og brukerrettighetsloven. 

Departementet vurderer at dersom høringsin-
stansene forstår begrepet «utagerende» slik at 
barnets atferd må være voldelig eller lignende, vil 
også brukerne av loven kunne forstå begrepet på 
den måten. Det er av stor betydning at atferdsbe-
stemmelsenes ordlyd er så klar og tydelig som 
overhodet mulig slik at barna selv, barnevernstje-
nesten og barneverns- og helsenemnda, forstår 
hvilken atferd som kan medføre tvangsplasserin-
ger i institusjon.

På bakgrunn av innspill fra høringen foreslår 
departementet derfor å gå bort fra forslaget 
«alvorlig utagerende atferd». 

Under oppfølgingen av høringen har departe-
mentet vurdert flere alternative inngangsvilkår. 
Det har vært forsøkt å finne et begrep som i til-
strekkelig grad gjenspeiler forståelsen av hva 
barns utfordrende atferd kan handle om, samtidig 
som begrepet er tilstrekkelig presist til å hjemle 
inngripende tvangsvedtak. Departementet har 
blant annet vurdert å endre inngangsvilkåret til 
«alvorlig skadelig atferd». Dette begrepet skulle 
ikke innebære noen materiell endring fra dagens 
begrep. Begrepet var ment å omfatte atferd som 
kan være skadelig for barnet selv. 

Departementet har gjennomført møter med 
Forandringsfabrikken og Landsforeningen for bar-
nevernsbarn for å avklare om brukerorganisasjo-
nene foretrakk begrepet «alvorlig skadelig atferd» 
fremfor dagens begrep «alvorlige atferds-
vansker». Organisasjonene uttrykte at de ikke 
hadde preferanser i valget mellom disse to begre-
pene. Det ble uttrykt at begge begrepene kan opp-
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leves stigmatiserende og at det kan oppleves som 
at ansvaret ligger på barna. 

Departementet ønsker å være hensynsfull i 
valget av begrep og har stor forståelse for bruker-
organisasjonenes innspill. Departementets vurde-
ring er imidlertid at hensynet til presisjon ikke 
gjør det mulig å finne frem til et inngangsvilkår 
som ivaretar brukergruppenes forventninger og 
ønsker. Tvangsvedtakene etter barnevernsloven 
er inngripende overfor den det gjelder, og det er 
svært viktig at vilkårene for å treffe slike vedtak er 
tilstrekkelig klare. Av hensynet til barnets retts-
sikkerhet er det derfor av vesentlig betydning at 
begrepet som velges er tilstrekkelig tydelig og 
ikke svekker presisjonsnivået i vilkårene for å 
plassere barn i institusjon på grunn av sin atferd. 
Når brukerorganisasjonene ikke har preferanser i 
valget mellom begrepet «alvorlig skadelig atferd» 
og «alvorlige atferdsvansker» mener departemen-
tet at det er gode grunner for å beholde dagens 
begrep. Vilkåret «alvorlige atferdsvansker» er 
godt innarbeidet hos beslutningstakerne og 
anvendes i tråd med sin intensjon, og departemen-
tet mener derfor dette vil ivareta barns rettsikker-
het bedre enn å innføre et nytt begrep.

Departementet er likevel opptatt av at det i 
saker om plassering av barn på grunnlag av bar-
nets atferd er viktig med en helhetlig tilnærming, 
med vekt på hva som er de bakenforliggende årsa-
kene til barnets atferd. Departementet påpeker at 
det er av stor betydning at barnet får formidle sin 
historie når det vurderes om atferdsplassering er 
riktig tiltak, både til barnevernstjenesten og under 
nemndas behandling av saken. For å gi riktig 
hjelp til barnet, må beslutningstakerne kunne for-
stå hvorfor barnet handler som det gjør. Dette har 
stor betydning for valg av institusjon, både for å 
sikre at barnet får den hjelpen og oppfølgingen 
det trenger, men også for å hindre utilsiktede flyt-
tinger som kan følge av feilplasseringer. Det er 
viktig at nemnda gjennom sin behandling av 
saken fokuserer på barnets helhetlige situasjon 
og viser forståelse for at barnets atferd er et resul-
tat av dets opplevelser og erfaringer. Dette må 
også synliggjøres i vedtakene som treffes. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
grunnvilkåret for plassering på atferdsinstitusjon, 
«alvorlige atferdsvansker», videreføres i lovforsla-
get § 6-2.

Tilleggskriteriet lovbrudd

Departementet fastholder forslaget om å endre til-
leggskriteriet «kriminalitet» til «lovbrudd». For-

slaget fikk få innspill under høringen, og ble støt-
tet av de instansene som uttalte seg. 

Begrepsendringen innebærer ingen materiell 
endring. Kriteriet «alvorlige lovbrudd» omfatter 
blant annet volds- og seksuallovbrudd av alvorlig 
karakter, mens «gjentatte lovbrudd» blant annet 
omfatter serier av tyverier, ran og hærverk.

At barn blir plassert på barnevernsinstitusjon 
på grunn av alvorlige eller gjentatte lovbrudd rei-
ser imidlertid spørsmål knyttet til muligheten for 
å straffeforfølge de samme forholdene. Det vises 
til kapittel 12.1.1.1 om hvilke menneskerettslige 
begrensninger som gjelder. 

Høyesterett har i flere avgjørelser slått fast at 
plassering av barn på institusjon etter kriminali-
tetsalternativet i barnevernloven § 4-24 er å anes 
som straff.7 Selv om formålet med tiltak etter § 4-
24 ikke er straff, har Høyesterett lagt til grunn at 
det er etablert en slik kobling mellom plasserin-
gen og vilkårene for straff at vedtak etter § 4-24 
første strekpunkt må anses truffet som ledd i 
straffeforfølgning. 

Når det gjelder spørsmålet om tvangsplasse-
ring etter § 4-24 stenger for senere straffesak for 
det forhold som dannet grunnlag for plasseringen, 
er det avgjørende om det foreligger en lovlig 
parallellforfølgning.8 Selv om et vedtak om tvangs-
plassering og straffesak beror på det samme, eller 
vesentlig samme faktum, kan det foretas en paral-
lellforfølgning forutsatt at sanksjoneringen skjer i 
nær saklig og tidsmessig sammenheng.9

En plassering etter § 4-24 innebærer stor grad 
av frihetsberøvelse, og en plassering vil ofte ha en 
varighet utover det en fengselsstraff for den 
samme kriminaliteten ville medført. Selv om også 
barnevernstjenesten i saker som dette vil ha som 
siktemål å få ungdommen til å avstå fra videre kri-
minalitet, og politiet i henhold til barnekonvensjo-
nen artikkel 3 skal ha barnets beste for øye, har 
Høyesterett10 likevel kommet til at politiets pri-
mæroppgave, kriminalitetsbekjempelse, står i slik 
kontrast til barnevernstjenestens primæroppga-
ver at det bør være rom for delt kompetanse og 
dermed også adgang til parallellforfølgning. For-
utsetningen for slik lovlig parallellforfølgning er at 
det foreligger både saklig og tidsmessig sammen-
heng mellom politiets og barnevernstjenestens 
saker.

7 Rt-2003-1827, Rt-2004-1368 og Rt-2012-1051.
8 Rt-2012-1051, avsnitt 50 flg.
9 Rt-2012-1051, avsnitt 54.
10 Rt-2012-1051, avsnitt 54.
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Tilleggskriteriet rusmiddelbruk 

Departementet fastholder videre forslaget om å 
videreføre innholdet i dagens tilleggskriterie knyt-
tet til rusmiddelbruk, men med visse språklige 
endringer. I høringsnotatet foreslo departementet 
«ved å misbruke rusmidler over lengre tid». Etter 
innspill fra høringen foreslår departementet å 
endre ordlyden til «vedvarende problematisk 
bruk av rusmidler». Endringen er ikke ment å 
endre bestemmelsens innhold eller anvendelses-
område, men å bringe ordlyden i tråd med gjel-
dende begrepsbruk på området. 

Departementet viser til at det vil måtte foretas 
en konkret og skjønnsmessig vurdering av flere 
forhold ved vurderingen av om rusvilkåret er opp-
fylt. Enhver form for rusmiddelbruk vil ikke 
omfattes av vilkåret, det kreves en relativt omfat-
tende bruk både i tid og omfang. Rusmiddelbru-
ken må blant annet vurderes i lys av hvor lenge 
barnet har brukt rusmidler, hvor ofte barnet bru-
ker rusmidler og hva slags type rusmidler barnet 
bruker, samt barnets alder. Videre vil også for-
hold som om bruken er eskalerende og ukritisk, 
og barnets tilknytning til rusmiljøer kunne ha 
betydning. Bestemmelsen omfatter både bruk av 
legale og illegale rusmidler, som alkohol, legemid-
ler og narkotika.

Tilleggskriteriet annen form for utpreget normløs 
atferd

Departementet fastholder videre forslaget om å 
endre tilleggsvilkåret «på annen måte» til «annen 
form for utpreget normløs atferd». Forslaget har 
også i hovedsak fått støtte i høringen. 

Tilleggskriteriet «på annen måte» gir etter 
departementets vurdering lite veiledning om 
hvilke former for atferdsproblemer bestemmelsen 
er ment å omfatte. I forarbeidene til bestemmel-
sen er det vist til at kriteriet er ment å omfatte 
«annen form for utpreget normløs atferd», og at 
bestemmelsen omfatter prostitusjon og man-
glende tilknytning til normalt livsmønster for barn 
i tilsvarende aldersgruppe. For å tydeliggjøre og 
presisere innholdet i ny bestemmelse oppretthol-
der departementet derfor at tilleggsvilkåret 
endres til «annen form for utpreget normløs 
atferd». Departementet vil for øvrig vise til at den 
samme begrepsendringen nylig er gjennomført i 
dagens barnevernlov § 6-4 og i andre bestemmel-
ser om opplysningsplikt til barnevernet. End-
ringen i ordlyden er ikke ment å endre innholdet i 
eller anvendelsesområdet for bestemmelsen, men 
innebærer en tydeliggjøring og presisering av 

hvilke former for atferd som skal kunne gi grunn-
lag for plassering i institusjon. Departementet leg-
ger til grunn at tilleggsvilkåret blant annet omfat-
ter tilfeller der barnet har sammensatte livsutfor-
dringer som blant annet kan gi seg utslag i en 
kombinasjon av rusbruk, kriminalitet, at barnet 
unndrar seg omsorg eller vagabonderer, tar til-
hold i uheldige miljøer, har ugyldig skolefravær 
eller utagerer i grensesettingssituasjoner. Depar-
tementet ønsker å presisere at oppfyllelse av et av 
disse atferdsmønstrene alene ikke nødvendigvis 
kvalifiserer til plassering av et barn i atferdsinsti-
tusjon. Det må foretas en konkret helhetsvurde-
ring av barnets atferd. 

Det kom et fåtall innspill i høringen om at vil-
kåret ikke er tilstrekkelig klart formulert og at det 
er viktig at ungdom selv kan vurdere hvilken 
atferd som kan gi grunnlag for atferdsplassering. 
Ved å skjerpe vilkåret til «utpreget normløs 
atferd» er det departementets mening at det gis 
en klar indikasjon på at atferd som er langt utenfor 
«normal» livsførsel for en ungdom, vil kunne med-
føre at vilkåret er oppfylt. Atferden må også være 
alvorlig og skadelig for å kvalifisere til institu-
sjonsplassering. 

Departementet foreslår å videreføre dagens § 4-
24 i forslag til § 6-2 med de begrepsendringer som 
er beskrevet i dette punktet. Det presiseres at det 
er en forutsetning for samtlige av tilleggsvilkårene 
som beskrives her at grunnvilkåret for plassering 
er oppfylt og at behandling i barnevernsinstitusjon 
anses nødvendig og til det enkelte barns beste, jf. 
lovforslaget § 1-3. Departementet viser til at til-
leggsvilkårene kan anvendes sammen, slik at plas-
sering av barn etter denne bestemmelsen kan skje 
med grunnlag i flere vilkår. 

12.1.4.3 Varigheten ved tvangsplassering

Departementet viderefører bestemmelsenes inn-
hold hva gjelder varighet av tvangsvedtak. Dette 
innebærer at et barn kan tvangsplasseres på insti-
tusjon for langtidsbehandling i inntil 12 måneder. 
Plasseringen kan imidlertid i særlige tilfeller for-
lenges med inntil ett år til, det vil si en makstid på 
to år. Det klare utgangspunktet er således at lang-
tidsplassering kan vare i inntil ett år. Forlengelse 
kan kun skje rent unntaksvis. 

Barn som viser alvorlige atferdsvansker har 
ofte sammensatte og omfattende utfordringer og 
behov. Det vil i noen tilfeller være nødvendig å 
bruke tid på å skape en relasjon med tillit mellom 
barnet og de ansatte. Muligheten til å legge opp til 
et institusjonsopphold med noe varighet kan gi 
større ro for barnet og mulighet for de ansatte å 
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komme i posisjon til å motivere den unge til 
behandling og endringsarbeid. Videre kan det ta 
tid å gjennomføre behandlingen. En viss varighet 
vil også gjøre det enklere å planlegge egnet tiltak 
og hjelp som er nødvendig når barnet skal flytte ut 
av institusjonen. 

En tvangsplassering i opptil to år er et svært 
inngripende tiltak, og det må foretas en konkret 
vurdering av om dette vil være et forholdsmessig 
tiltak overfor det enkelte barn, jf. blant annet 
EMK artikkel 5. Det er lagt til grunn at vedtak om 
forlengelse er begrenset til tilfeller der behand-
lingsopplegget har kommet i gang, og barnet ser 
ut til å nyttiggjøre seg tilbudet. Det er dermed en 
forutsetning for vedtak om forlengelse at planen 
er å videreføre en etablert behandlingsprosess. 

Når barnet har vært tvangsplassert i institu-
sjon og oppholdet er avsluttet, vil det stride mot 
forutsetningene i loven å treffe et nytt vedtak etter 
lovforslaget § 6-2 relativt kort etter at det forrige 
oppholdet er avsluttet. 

12.1.4.4 Opphold og tilbakeholdelse i 
atferdsinstitusjon på grunnlag av 
samtykke 

Adgangen til frivillig opphold og tilbakeholdelse 
av barn med alvorlige atferdsvansker i institusjon 
er i dag regulert i barnevernloven § 4-26. Departe-
mentet foreslår å videreføre innholdet i dagens 
bestemmelse, men med enkelte språklige og 
strukturelle endringer, jf. lovforslaget § 6-1.

Departementet påpeker at det er de samme 
vilkår som gjelder for frivillig opphold etter § 6-1, 
som for tvangsplassering etter § 6-2, se kapittel 
12.1.4.2. Dette er presisert i bestemmelsen. Dette 
innebærer at barnet har vist alvorlige atferds-
vansker ved «alvorlige eller gjentatte lovbrudd», 
«ved vedvarende problematisk bruk av rusmidler» 
eller «annen form for utpreget normløs atferd». 

12.1.4.5 Atferdstiltak etter fylte 18 år – forholdet til 
EMK artikkel 5

En fortsatt tvangsplassering i institusjon etter fylte 
18 år med hjemmel i barnevernsloven regnes 
både etter norsk og internasjonal rett som frihets-
berøvelse og er dermed et inngripende tiltak over-
for den enkelte ungdom. 

Noen av høringsinstansene har reist spørsmål 
om hvordan bestemmelsen står seg vurdert mot 
menneskerettighetene. Det var også enkelte 
instanser som påpekte at opprettholdelse av ved-
tak i barnvernsinstitusjon av myndige personer 
kun bør være mulig ved samtykke. Departemen-

tet har på denne bakgrunn vurdert om bestem-
melsen bør videreføres i ny barnevernslov.

Både Grunnloven § 94 og EMK artikkel 5 gir 
vern mot vilkårlig frihetsberøvelse. Rekkevidden 
av tvangsplassering etter barnevernsloven må tol-
kes i lys av EMK artikkel 5, som slår fast et forbud 
mot frihetsberøvelse, men det kan gjøres unntak 
for seks tilfeller. I praksis fra EMD er det lagt til 
grunn at unntakene er uttømmende og skal tolkes 
strengt.11 Faller en frihetsberøvelse ikke inn 
under en av tilfellene som nevnt i artikkel 5 nr. 1 
bokstavene a til f, foreligger det en krenkelse av 
konvensjonen. 

Etter EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav d kan en 
mindreårig lovlig bli berøvet friheten av hensyn til 
oppdragerformål. Etter at barnet er blitt myndig 
er det ikke hjemmel for frihetsberøvelse med 
denne begrunnelsen.12 Tilsvarende gjelder når 
barnet ikke er myndig på vedtakstidspunktet, 
men blir myndig i løpet av plasseringen. Hvis bar-
net fyller 18 år og blir myndig mens det er plas-
sert, legitimerer ikke EMK artikkel 5 nr. 1 bok-
stav d frihetsberøvelsen av den myndige. Det er 
derfor ikke adgang til å berøve friheten til perso-
ner over 18 år på bakgrunn av «oppdragerformål». 
For at frihetsberøvelsen skal være gyldig for per-
soner over 18 år må andre alternativ i EMK artik-
kel 5 nr. 1 være oppfylt.

EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav a gir adgang til 
frihetsberøvelse dersom en person er domfelt av 
en kompetent domstol. Det er klart at oppretthol-
delsen av tvangsvedtak etter barnevernsloven 
utover fylte 18 år ikke kan gjennomføres når ung-
dommen er plassert etter kriteriet «alvorlige eller 
gjentatte lovbrudd». En fortsatt plassering etter at 
barnet fyller 18 år etter dette vilkåret vil derfor 
være en lovstridig frihetsberøvelse. 

Etter EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav e er det 
adgang til lovlig frihetsberøvelse av personer for 
«å hindre spredning av smittsomme sykdommer, 
av sinnslidende, alkoholister, narkomane eller løs-
gjengere». Fortsatt frihetsberøvelse av personer 
over 18 år kan dermed være lovlig dersom grunn-
laget for atferdsplasseringen er begrunnet i vedva-
rende problematisk bruk av rusmidler og det kan 
anses å omfattes av vilkårene «alkoholister» eller 
«narkomane». Enhver bruk av rusmidler er ikke 
relevant og det forutsettes et misbruk både i 
omfang og tid. 

Vilkåret alvorlige atferdsvansker vist ved 
«annen form for utpreget normløs atferd» omfat-
ter blant annet tilfeller der barnet har sammen-

11 EMDs dom McKay mot Storbritannia (2006), avsnitt 30.
12 HR-2017-894-U, avsnitt 12.
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satte livsutfordringer som kan gi seg utslag i en 
kombinasjon av rusmiddelbruk, lovbrudd, prosti-
tusjon, at barnet unndrar seg omsorg eller vaga-
bonderer, tar tilhold i uheldige miljøer, har ugyl-
dig skolefravær eller utagerer i grensesettingssi-
tuasjoner. Det aktuelle grunnlaget for frihetsberø-
velse etter EMK artikkel 5 nr. 1 bokstav e ved 
slike atferdsutfordringer, vil være alternativet 
«løsgjengere», med mindre rusmiddelbruken er 
så omfattende at den vil falle inn under vilkårene 
«alkoholister» eller «narkomane». EMD har vur-
dert innholdet i «løsgjengere»13 i et fåtall saker og 
kommet frem til at en person uten arbeid, inntekt 
eller midler til leveopphold, kan anses som en 
«løsgjenger».14 Tolkningen og rekkevidden av vil-
kårene er imidlertid uklar. 

Fortsatt frihetsberøvelse i barnevernsinstitu-
sjon av personer over 18 år, kan dermed være lov-
lig dersom grunnlaget for plasseringen faller inn 
under et av de alternativene som EMK artikkel 5 
nr. 1 bokstav e åpner for. Det vil bero på en kon-
kret vurdering i den enkelte sak. 

Selv om det er adgang etter menneskerettig-
hetene til fortsatt tvangsplassering i institusjon 
etter fylte 18 år på grunn av vedvarende problema-
tisk bruk av rusmidler, vil ikke departementet 
foreslå å videreføre denne muligheten for å gjen-
nomføre et tvangstiltak etter at ungdommen har 
blitt myndig. Departementet mener at barnevern-
slovens tvangsbestemmelser bare skal omfatte 
barn og ungdom under myndighetsalder. Etter 
dagens lov er anledningen til å tvangsbehandle 
ungdom begrenset til tilfeller der behandlingen 
har startet før ungdommen fylte 18 år. Institusjo-
nen har altså allerede vært i posisjon til å hjelpe 
ungdommen, og ungdommen har fått kunnskap 
om hva behandlingen omfatter. Etter departemen-
tets syn bør fortsatt behandling etter oppnådd 
myndighetsalder være basert på samtykke fra 
ungdommen. 

Departementet foreslår derfor å videreføre at 
for de tilfeller hvor behandlingen i barneverns-
institusjon fungerer godt og ønskes videreført av 
ungdommen, kan vedkommende samtykke til 
fortsatt behandling i institusjon. Tiltaket vil der-
med kunne videreføres med hjemmel i forslag til 
ny § 3-6 om hjelpetiltak til ungdom over 18 år 
(ettervern). Det vises til kapittel 9.2 for en nær-
mere redegjørelse for ettervern. 

Departementet vil også vise til at ungdommer 
med rusproblemer har krav på nødvendig helse-
hjelp. Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 

er det hjemmel for å tvangsplassere en person 
som «utsetter sin fysiske eller psykiske helse for 
fare ved omfattende og vedvarende misbruk», i en 
institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av 
behandling. Vedkommende kan holdes i institu-
sjon opptil tre måneder.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
adgangen til å videreføre tvangsvedtak overfor 
unge som fyller 18 år, jf. gjeldende barnevernlov 
§ 4-24 tredje ledd, ikke videreføres i ny barneverns-
lov. 

12.2 Varslingsregler når barn under  
15 år begår alvorlige lovbrudd og 
plasseres i barnevernsinstitusjon

12.2.1 Gjeldende rett 

12.2.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Grunnloven § 104 nedfeller barns status som selv-
stendige rettssubjekter. Den beskriver videre 
barns rett til å bli hørt og at barnets beste skal 
være et grunnleggende hensyn i alle saker som 
angår barn. 

Grunnloven § 102, den europeiske menneske-
rettskonvensjon (EMK) artikkel 8 og FNs barne-
konvensjon (BK) artikkel 16 verner om retten til 
privatliv. Det følger av EMK artikkel 8 nr. 2 at inn-
grep ikke utgjør en krenkelse dersom inngrepet 
er i samsvar med lov, at det forfølger et legitimt 
formål, eksempelvis «for å beskytte helse eller 
moral» og/eller «for å beskytte andres rettigheter 
og friheter» og «det er nødvendig i et demokratisk 
samfunn». Det fremgår av praksis fra EMD at vil-
kåret om at et inngrep må være nødvendig, tolkes 
som et krav om forholdsmessighet mellom mål og 
middel, slik at det må skje en balansert avveining 
av de kryssende interesser.15 Et inngrep i barnets 
privatliv ved at taushetsbelagte opplysninger vide-
reformidles til fornærmede eller etterlatte, vil der-
for ikke være i strid med EMK dersom de tre vil-
kårene i artikkel 8 nr. 2 er oppfylt.

BK artikkel 37 forbyr bruk av tortur og døds-
straff mot barn. I bokstav c angis et minimums-
krav til hvordan barn skal behandles under fri-
hetsberøvelse. Bestemmelsen fastsetter blant 
annet at barnet skal behandles med med-
menneskelighet og med respekt for dets verdig-
het. Det skal tas hensyn til barnets behov i forhold 
til dets alder. 

13 I den engelske versjonen er dette omtalt som «vagrants».
14 EMDs dom De Wilde, Ooms og Versyp mot Belgia (1971).

15 Se for eksempel EMDs dom Strand Lobben m.fl. mot Norge 
(2019), avsnitt 203.
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Etter BK artikkel 40 har barn som er i konflikt 
med loven, herunder barn som har begått gjen-
tatte lovbrudd, krav på å bli behandlet på en måte 
som fremmer barnets følelse av verdighet og 
egenverd, som styrker barnets respekt for andres 
menneskerettigheter og grunnleggende friheter 
og som tar hensyn til barnets alder og ønskelighe-
ten av å fremme barnets reintegrering, slik at det 
påtar seg en konstruktiv rolle i samfunnet. I artik-
kel 40 nr. 7 fremgår det at staten skal sikre «at 
barnets privatliv fullt ut respekteres under hele 
saksgangen». 

Høyesterett har i flere saker lagt stor vekt på 
Barnekomiteens generelle kommentarer om 
anvendelse av barnekonvensjonen.16 Det fremgår 
av FNs generell kommentar nr. 10 (2007) at bar-
nets rett til privatliv medfører at det ikke skal 
publiseres opplysninger som kan føre til at en 
mindreårig lovbryter blir identifisert, på grunn av 
den stigmatiserende effekten, og de mulige følger 
det kan få for barnets muligheter til å skaffe seg 
utdanning, arbeid og bolig, og til å leve et trygt liv. 
Journalister som krenker mindreårige lovbryte-
res rett til privatliv, bør straffes med sanksjoner i 
form av disiplinære tiltak, og om nødvendig (f.eks. 
ved gjentatte tilfeller) med strafferettslige tiltak.17

Videre fremgår det av den generelle kommen-
taren at retten til privatliv også innebærer at alle 
opplysninger om mindreårige lovbrytere skal 
behandles strengt konfidensielt, uten tilgang for 
tredjeparter, med unntak for de som er direkte 
involvert i etterforskningen, rettsbehandlingen og 
avgjørelsen i saken.18

12.2.1.2 Barnevernloven

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år, jf. straffe-
loven § 20. Dette innebærer at barn under 15 år 
som begår lovbrudd, ikke kan pågripes eller vare-
tektsfengsles. Påtalemyndigheten har imidlertid 
adgang til å overføre en sak til barnevernstjenesten 
når et barn under 15 år har begått en ellers straff-
bar handling, jf. straffeprosessloven § 71 b.

Hvis barnevernstjenesten mener at et barn 
under 15 år bør plasseres utenfor hjemmet på 
grunn av at barnet har vist alvorlige atferds-
vansker ved gjentatt eller alvorlig kriminalitet, kan 
den fremme sak for fylkesnemnda om tvangsplas-
sering i barnevernintitusjon, jf. § 4-24, se kapittel 

12.1.1.2 for en nærmere redegjørelse av innholdet 
i § 4-24.

I avgjørelsen av om det skal treffes vedtak om 
tvangsplassering, skal det legges avgjørende vekt 
på hensynet til barnets beste, jf. § 4-1. Formålet 
med tiltak etter barnevernloven er beskyttelse av 
barn, både individuelt og på gruppenivå. Formålet 
med plassering på barneverninstitusjon vil i slike 
tilfeller være å hjelpe det enkelte barnet og der-
med bidra til at barnet ikke begår ny alvorlig kri-
minalitet. 

Det følger av barnevernloven § 1-1 at loven 
skal sikre at barn og unge som lever under for-
hold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 
Tiltak som først og fremst skal ivareta sam-
funnsvernet, ligger utenfor barnevernstjenestens 
mandat. I forarbeidene til barnevernloven er det 
understreket at det «ikke skal (…) være barne-
verntjenestens oppgave å beskytte samfunnet mot 
barn med atferdsproblemer». Dette er også senere 
lagt til grunn i i Prop. 135 L (2010–2011) (barn og 
straff). 

Det finnes ingen bestemmelser i dagens lov-
givning om varsling eller informasjonsutveksling 
med fornærmede eller etterlatte i de tilfeller hvor 
lovbryter er under den kriminelle lavalder på 15 
år. Dersom lovbryteren ivaretas av barnevernet, 
er dette personlige opplysninger som er underlagt 
lovbestemt taushetsplikt. Barnevernet er under-
lagt streng taushetsplikt hva gjelder alle opplys-
ninger om de barn tjenesten kommer i kontakt 
med. Det følger av barnevernloven § 6-7 første 
ledd at enhver som utfører tjeneste eller arbeid for 
et forvaltningsorgan, en institusjon, et senter for 
foreldre og barn eller et omsorgssenter for min-
dreårige etter loven, har taushetsplikt etter 
forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

Barnevernstjenestens adgang til å formidle 
opplysninger til private er i hovedsak begrenset til 
tilfeller der den opplysningene gjelder samtykker. 
Dersom den som har krav på taushet samtykker i 
at opplysningene gjøres kjent for andre, oppheves 
taushetsplikten så langt samtykket gjelder, jf. 
forvaltningsloven § 13 a nr. 1. Et samtykke skal 
være informert, frivillig og kan når som helst trek-
kes tilbake. Barn som har fylt 15 år på det tids-
punktet samtykket skal gis, har rett til å gi sam-
tykke på egen hånd, jf. barnevernloven § 6-3 
andre ledd, første punktum. I saker som gjelder 
plassering etter § 4-24, skal barnet alltid regnes 
som part i saken uavhengig av alder, jf. bestem-
melsens siste punktum. Dette vil innebære at et 
eventuelt samtykke til varsling av fornærmede 
eller etterlatte etter dagens regelverk, krever sam-

16 HR-2020-661-S, avsnitt 80. 
17 Se FNs barnekomitees generelle kommentar nr. 10 (2007), 

avsnitt 64.
18 Se FNs barnekomitees generelle kommentar nr. 10 (2007), 

avsnitt 64-66.
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tykke både fra barnet selv og foreldrene så lenge 
barnet er under 15 år. Det vises til kapittel 19.1 for 
en nærmere oversikt over taushetspliktsreglene 
som gjelder etter barnevernloven.

12.2.1.3 Varslingsregler etter 
straffegjennomføringsloven og psykisk 
helsevernloven 

Etter straffegjennomføringsloven § 7 bokstav i er 
ikke taushetsplikt til hinder for at det gis informa-
sjon til fornærmede eller etterlatte ved gjennomfø-
ring av straff utenfor fengsel, frigang, permisjon 
eller straffavbrudd, ved løslatelse og ved unndra-
gelse fra gjennomføring av fengselsstraff, forva-
ring eller strafferettslige særreaksjoner, og ved 
prøveløslatelse og endring av bosted i løpet av 
prøvetiden. Det skal varsles «dersom det er av 
betydning for fornærmede i straffesaken eller 
dennes etterlatte», jf. straffegjennomføringsloven 
§ 16 sjette ledd, § 20 tredje ledd, § 36 tredje ledd, 
§ 40 åttende ledd, § 42 sjette og syvende ledd og 
straffeloven § 45 syvende ledd.

Kriminalomsorgen har i rundskrivet Varsel til 
fornærmede eller dennes etterlatte19 gitt nærmere 
retningslinjer til straffegjennomføringslovens 
bestemmelser. I rundskrivet fremgår det blant 
annet at formålet med varsling er å gi fornærmede 
eller etterlatte informasjon om at domfelte kan 
påtreffes i et nærmere angitt tidsrom, og derved 
gjøre det mulig for vedkommende å innrette seg 
etter denne informasjonen. For fornærmede eller 
etterlatte vil det kunne være av betydning å få var-
sel, da det i gitte situasjoner kan oppleves som 
svært belastende å påtreffe den domfelte. 

Kriminalomsorgen skal vurdere konkret i 
hvert enkelt tilfelle om de har plikt til å varsle. I 
vurderingen skal det blant annet legges stor vekt 
på lovbruddets art og alvorlighet, herunder om 
det gjelder voldslovbrudd, seksuallovbrudd eller 
trusler. Det skal også legges vekt på hvilket behov 
fornærmede eller etterlatte antas å ha for å kunne 
forberede seg på at domfelte kan påtreffes utenfor 
fengsel. Det må her ses hen til forholdet mellom 
domfelte og fornærmede eller etterlatte, og vur-
dere hvor sannsynlig det er at de vil påtreffe hver-
andre. Blant annet tid og sted for utgang og geo-
grafisk avstand mellom partene vil være relevante 
momenter i vurderingen. 

Tilsvarende varslingsregler finnes i lov om 
psykisk helsevern. Reglene gjelder bare overfor 
personer som er dømt til tvungent psykisk helse-

vern etter straffelovens bestemmelser. Psykisk 
helsevernloven § 5-6 c pålegger den faglig ansvar-
lige ved institusjonen å gi fornærmede eller etter-
latte informasjon om ulike vedtak som gjelder den 
aktuelle pasienten dømt til tvungent psykisk 
helsevern. De situasjonene som utløser varslings-
plikt er overføring av domfelte fra døgnopphold i 
en institusjon til tvungent psykisk helsevern uten 
døgnopphold, og ved overføring av domfelte fra 
døgnopphold i én institusjon til døgnopphold i en 
annen institusjon. Det skal også gis varsel dersom 
domfelte unndrar seg gjennomføring, for eksem-
pel ved rømning. Det skal også varsles om tids-
punkt for opphør av dom på tvungent psykisk 
helsevern. Varsel om enkeltpermisjoner skal bare 
gis når det er av «særlig betydning» for fornær-
mede eller etterlatte å få kjennskap til slike. Varsel 
skal gis i så god tid som mulig.

I alle tilfeller er det et vilkår for at varslings-
plikt skal inntre, at det er «av betydning for for-
nærmede i straffesaken eller dennes etterlatte» å 
bli varslet.

12.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette 

12.2.2.1 Utredning av Riedl, Paulsrud og Syse

Etter henvendelser fra Stine Sofies Stiftelse vedrø-
rende ønske om innføring av regler som gjør det 
mulig å informere fornærmede og etterlatte om 
hva som skjer med lovbrytere under den krimi-
nelle lavalder, besluttet Barne- og familiedeparte-
mentet (daværende Barne- og likestillingsdepar-
tementet) å sette ut et utredningsoppdrag. Opp-
draget ble satt ut til advokatkollegiet Kindem & 
Co, bestående av advokat Tore Roald Riedl, advo-
kat Kari Paulsrud og professor emeritus Aslak 
Syse (heretter Riedl-utredningen). Utredningen 
skulle besvare om det bør gis regler om varsling 
fra barnevernstjenesten når mindreårige lovbry-
tere forlater en barnevernsinstitusjon og på nytt 
er hjemme som deltakere i lokalsamfunnet. 

Riedl-utredningen ble levert 1. mars 2019 og 
utredningen konkluderte med at Norges interna-
sjonale forpliktelser neppe er til hinder for å inn-
føre varslingsregler på barnevernfeltet. I utrednin-
gen ble det konkludert med at det ikke bør gås 
videre med spørsmålet om å innføre regler om 
varsling i barnevernloven. Ved denne tilrådningen 
ble det lagt vekt på at varslingsregler «vil øke risi-
koen for at det oppstår situasjoner hvor man i prak-
sis kommer på kollisjonskurs med prinsippene om 
barnets beste og barnets rett til medvirkning». Det 
ble også lagt vekt på at varslingsreglene i psykisk 

19 Retningslinjer til straffegjennomføringsloven, «Varsel til for-
nærmede eller dennes etterlatte».
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helsevern og kriminalomsorgen «virker innenfor 
en rettslig kontekst der hensynet til samfunnsvernet 
utgjør et bærende element, med tydelig forankring i 
strafferetten. I tillegg er da fornærmede/etterlatte 
gitt en helt annen prosessuell stilling gjennom retter-
gangsordningen, hvilket fører til at de er vel kjent 
med lovbryteren, slik at hensynet til taushetsplikten 
kan tillegges mindre vekt.» Det trekkes også frem 
at det «bør være en klar målsetning med lovgivnin-
gen på barnevernfeltet at den ikke setter barn i en 
situasjon hvor de kan oppleve å bli ytterligere stig-
matisert eller påført belastninger som kan medføre 
psykisk uhelse».

12.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet uttalte i høringsnotatet at bildet er 
mer nyansert enn Riedl-utredningens fremstilling 
gir uttrykk for, og foreslo varslingsregler når barn 
under 15 år begår et alvorlig lovbrudd og som 
følge av dette blir plassert i barnevernsinstitusjon 
med hjemmel i barnevernloven § 4-24. 

Departementet foreslo en to-leddet varslings-
ordning. I første omgang vurderer fylkesnemnda 
i forbindelse med plasseringssaken om lovbrud-
det er så alvorlig at det kvalifiserer til varsling av 
fornærmede eller etterlatte. Hvis fylkesnemnda 
finner at det er tilfellet, kan det treffes vedtak om 
at det skal gis begrenset informasjon til fornær-
mede eller etterlatte om hva som skjer med lov-
bryteren. Dette omfattet informasjon om at bar-
net plasseres i en institusjon, i hvilket område 
institusjonen ligger, vedtatt varighet for plasse-
ringen, samt generell informasjon om hvordan 
livet på institusjon er, herunder for eksempel at 
det ikke er låste dører og at barnet kan gå på 
skole, fritidsaktiviteter o.l. 

Videre foreslo departementet at fornærmede 
og etterlatte også kan varsles ved visse typer fra-
vær fra institusjon dersom det anses sannsynlig at 
barnet vil kunne påtreffe fornærmede eller etter-
latte. Fravær som omfattes er lengre fravær fra 
institusjonen som ferier, permisjoner og rømning, 
og ikke dagligdags fravær som skolegang, delta-
kelse på fritidsaktiviteter, sosialisering osv. For-
målet er at fornærmede og etterlatte skal få slippe 
å møte gjerningspersonen uforvarende i nærmil-
jøet sitt. Varsel ved fravær ble foreslått at skulle 
besluttes og gjennomføres av institusjonens leder 
eller stedfortredende leder. 

Departementet foreslo at barnet skal gis 
adgang til å klage på beslutninger om varsel før de 
gis og at varsel ikke skal gis dersom det er fare for 
barnets sikkerhet. 

12.2.3 Høringsinstansenes syn 

I underkant av 50 instanser innga høringssvar til 
høringsnotatet. Det er 8 instanser som har gitt sin 
uforbeholdne støtte til forslaget, dette omfatter 
Bufetat region nord, Bufetat region øst, Trondheim 
kommune, Kristiansand kommune, Horten kom-
mune, Stine Sofies Stiftelse, Sosialpediatrisk seksjon 
ved Oslo universitetssykehus og BarnsBeste – nasjo-
nalt kompetansenettverk for barn som pårørende 
(BarnsBeste).

Stine Sofies Stiftelse viser i sin høringsuttalelse 
til at det ikke nødvendigvis er motsetninger mel-
lom varsling av fornærmede og etterlatte og hen-
synet til barnets beste. De fremhever særlig at 
varsling kan hindre rykteflom og spekulasjoner 
om gjerningspersonen, og uttaler at varsling i regi 
av barnevernet kan være en arena for samarbeid, 
forståelse og trolig også forsoning på sikt. De utta-
ler at forhåpentligvis blir varslingsreglene 
sovende bestemmelser, men at det er en viktig 
sikkerhetsventil som vil ha stor betydning for dem 
det gjelder. 

Bufetat region nord vektlegger i sin vurdering 
at fornærmede og etterlatte ikke bør komme i en 
annen stilling på grunn av gjerningspersonens 
alder. 

Kristiansand kommune mener at forslaget iva-
retar den mindreårige gjerningspersonenes 
behov for sikkerhet, begrenser spredningen av 
sensitive personopplysninger, og i liten grad utfor-
drer barnets rett til privatliv. Kommunen mener 
varslingsreglene legger til rette for proporsjonale 
og forholdsmessige varsler. 

Om lag 30 instanser er kritiske til innføring av 
varslingsregler i barnevernsloven, dette omfatter 
Bufdir, Bufetat region sør, fylkesnemndene, Barne-
ombudet, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsfor-
valteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i 
Vestland, kommunene Sandefjord, Sandnes, Sarps-
borg, Bergen, Fredrikstad og Alta, VID vitenskape-
lige høgskole, Universitetet i Stavanger, OsloMet, 
Pilar, Finnmarkssykehuset, Fagmiljø ved barne- og 
ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitets-
sykehus, Landsforeningen for barnevernsbarn, 
NOBO, Voksne for Barn, Organisasjonen for 
barnevernsforeldre, Redd Barna, Rettspolitisk 
forening, Fokus på barnevernet, Norsk barnevern-
samband, FO, Fagforbundet, Akademikerforbundet 
og Den Norske Advokatforening (Advokat-
foreningen). 

Rundt halvparten av instansene som ikke støt-
ter varslingsregler, uttrykker at slike regler er i 
strid med barnevernlovens formålsparagraf, og at 
det strider mot hensynet til barnets beste. Dette 
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omfatter blant annet Bufdir, Bufetat region sør, 
fylkesnemndene, statsforvalterne, OsloMet, Lands-
foreningen for barnevernsbarn og Fagforbundet.

Flere av disse instansene fremhever at tiltak 
etter barnevernsloven ikke er straff og sam-
funnsvern, og at dette er utenfor barnevernets 
mandat.

Bufdir mener en slik bestemmelse vil markere 
en endring i barnevernets ansvar og vurderinger. 
Det påpekes særlig at formålet med tiltak etter 
barnevernsloven er vesentlig forskjellig fra formå-
let med straff, og at barnevernet skal gi tiltak som 
hjelper det enkelte barnet. 

Fylkesnemndene skriver at det mest tungtvei-
ende argumentet for å ikke støtte forslaget er at for-
målet med tvangsplassering etter barnevernsloven 
ikke er straff og samfunnsvern, men behandling. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken er en av flere 
som uttaler at det at den kriminelle lavalder er 15 
år innebærer at barnet skal vernes mot straff og 
medfølgende reaksjoner. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark påpeker 
at tiltak som først og fremst skal ivareta sam-
funnsansvaret, ligger utenfor barnevernets man-
dat. Dette synet støttes også av blant annet Oslo-
Met, VID, NOBO, Rettspolitisk forening og Fagfor-
bundet. 

Det er flere instanser som trekker frem hvil-
ken påvirkning varslingsregler kan ha for det 
enkelte barnet som blir berørt, herunder Bufdir, 
Bufetat region sør, fylkesnemndene, Statsforvalteren 
i Vestland, Bergen kommune, Alta kommune, 
Rettspolitisk forening og Fagforbundet. 

Fylkesnemndene viser til at barn under 15 år 
som begår den aktuelle type kriminalitet, er en 
marginal gruppe av sårbare barn. Det foreligger 
en klar risiko for at en varslingsordning vil kunne 
få negativ betydning for barnets behandlingsopp-
legg, i form av stigmatisering og risiko for hevnak-
sjoner. 

Flere av instansene, herunder Bufetat region 
sør og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 
mener at hensynet til fornærmede og etterlatte 
ikke kan vektes tyngre enn hensynet til barnets 
beste. 

Det påpekes av flere instanser at innføring av 
varslingsregler vil være et uforholdsmessig inn-
grep i barnets rett til privatliv og personlige integri-
tet, samt en uthuling av taushetsplikten og person-
vernet. Dette omfatter blant annet Bufdir, Bufetat 
region sør, fylkesnemndene, Barneombudet, Stats-
forvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold 
og Telemark, NOBO og Rettspolitisk forening.

Bufdir påpeker at barnets rett til privatliv er 
vernet gjennom Grunnloven § 102, EMK artikkel 

8 og BK artikkel 16, og at å gi informasjon om bar-
net til fornærmede eller etterlatte vil være et inn-
grep i denne retten. Bufdir mener at hensynene 
som underbygger varslingsregler ikke er så 
tungtveiende at man kan fravike den strenge taus-
hetsplikten. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og 
Rettspolitisk forening trekker i denne sammen-
heng frem at unntak fra taushetsplikten også kan 
svekke tilliten til barnevernet. 

NOBO påpeker at mindreårige fornærmede 
og etterlatte utgjør en særlig risiko med hensyn til 
spredning av personsensitiv informasjon om gjer-
ningspersonen. 

Syv høringsinstanser tar ikke klart standpunkt 
til hvorvidt det bør innføres varslingsregler, men 
har innspill til hvordan eventuelle regler bør utfor-
mes. Dette omfatter Justis- og beredskapsdeparte-
mentet, IMDi, Norges institusjon for menneskeret-
tigheter (NIM), Oslo kommune – Byrådsavdeling 
for oppvekst og kunnskap, Den norske legeforening, 
Sykehuset Østfold og Norsk Sykepleierforbund. 

NIM uttaler at de er enige i at menneskerettig-
hetene neppe oppstiller noen absolutt skranke 
mot å innføre den type varslingsregler som skisse-
res i høringsnotatet dersom myndighetene mener 
at dette er nødvendig for å ivareta behovet til for-
nærmede og etterlatte. 

Oslo kommune bemerker at temaet byr på svært 
krevende avveininger og er enige med departe-
mentet i at enkelt av problemstillingene er mer 
nyanserte enn fremstillingen i Riedl-utredningen. 

Mange av instansene, også de som er imot for-
slaget, har imidlertid innspill til selve utformingen 
av varslingsreglene dersom det besluttes å innføre 
slike regler. 

Høringsinstansene Bufdir, Bufetat region nord, 
Sandefjord kommune, Kristiansand kommune, 
Oslo kommune, Stine Sofies Stiftelse, NOBO og
Advokatforeningen støtter at varslingsreglene 
begrenses til å gjelde barn under 15 år som begår 
alvorlige lovbrudd.

Bufdir, Kristiansand kommune og Advokatfore-
ningen er enige i departementets vurdering av at 
ungdom over 15 år som begår alvorlig kriminalitet 
ivaretas av andre aktører og at varsling i de tilfel-
lene dekkes av dagens system i kriminalomsor-
gen og psykisk helsevern. 

Behandling av saken i fylkesnemnda

Flere instanser støtter departementets forslag om 
at det er fylkesnemnda som skal treffe vedtak om 
varsling. Dette omfatter Bufdir, Bufetat region 
nord, Bufetat region sør, Barneombudet, Sandefjord 
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kommune, Kristiansand kommune, Oslo kommune, 
NOBO og Fagforbundet. 

Bufdir, Bufetat region sør, NOBO og Fagforbun-
det trekker frem at fylkesnemndsbehandling vil 
bidra til en rettssikker behandling av varslings-
spørsmålet. NOBO uttaler: 

«Det bør sikre en solid behandling av spørsmå-
let, at barnets rettssikkerhet blir ivaretatt og 
barnet og barnets advokat får uttale seg før 
beslutning fattes. Det er også en manifestering 
av hvor alvorlig spørsmålet om varsling er, og 
at det ikke er tilfeldigheter som avgjør om det 
blir varslet og hvem som blir varslet. Det kan 
også bidra til unngå et stort press på den 
enkelte barneverntjeneste om å gi opplysnin-
ger om saksforhold som lett vil ha stor opp-
merksomhet fra media og andre interesserte.»

Fagforbundet mener at fylkesnemndene bør være 
beslutningsmyndighet hver gang varsling vurde-
res, også ved varsler i forbindelse med fravær fra 
institusjonen. 

Det er generell støtte blant instansene om at 
varsling skal knyttes til plassering av barn i barne-
vernsinstitusjon med hjemmel i § 4-24 som følge 
av alvorlig lovbrudd. Det er imidlertid kommet 
flere innspill og merknader knyttet til forslaget. 
Det omfatter Bufdir, Bufetat region nord, Oslo kom-
mune, Sandefjord kommune, Kristiansand kom-
mune, Barneombudet, Stine Sofies Stiftelse, NOBO, 
Advokatforeningen og OsloMet. 

Bufdir er enig med departementet i at en even-
tuell varsling bør være mest nærliggende i de aller 
mest alvorlige sakene som drap, drapsforsøk og 
alvorlige volds- og overgrepssaker, og at kjernen i 
vurderingen av om varsling skal gis må være om 
handlingen objektivt sett kan ha påført fornær-
mede eller etterlatte så store traumer at de kan ha 
behov for informasjon om hva som skjer med gjer-
ningspersonen.

Barneombudet mener at tilfeller der hensynet 
til etterlatte og fornærmede kan veie tyngre enn 
barnets beste må begrenses til de aller mest alvor-
lige sakene, f.eks. grove trusler, grov vold, grov 
voldtekt og drap eller forsøk på drap.

Advokatforeningen støtter at varslingsreglene 
skal knyttes til plassering på grunn av alvorlige 
lovbrudd, men savner en redegjørelse for vilkå-
ret «alvorlig kriminell handling» i lovforslaget. 
Advokatforeningen mener at departementets for-
slag om en objektiv vurdering av handlingens 
påvirkning på fornærmede og etterlatte kan 
medføre vanskelige avgrensnings- og bevis-
spørsmål. 

Stine Sofies Stiftelse stiller seg bak departe-
mentets forslag til avgrensning av type saker som 
foreslås omfattet av varslingsreglene og støtter 
departementets vurdering hva gjelder mindreå-
rige fornærmede eller etterlattes særlige behov 
for varsel. Stiftelsen påpeker imidlertid at det ikke 
er tilstrekkelig at det gjennomføres en hypotetisk 
og objektiv vurdering av hva som er «av betyd-
ning» for de fornærmede eller etterlatte. 

Sandefjord kommune mener kriteriene for når 
det skal varsles bør være mest mulig objektive 
slik at det gir sannsynlighet for lik praktisering 
uavhengig av barnets bosted. 

Bufdir og Oslo kommune støtter ikke varsling i 
de saker hvor barnet plasseres på vilkåret «på 
annen måte» på grunn av bevisvurderingen som 
foretas. Bufdir uttaler: 

«For kriminalitetsalternativet skal fylkesnem-
nda legge til grunn det strafferettslige bevis-
kravet ved vurderingen av atferdsvansker knyt-
tet til kriminalitet. For alternativet «på annen 
måte» er beviskravet alminnelig sannsynlig-
hetsovervekt. Vi mener det ikke kan være 
aktuelt med varslingsregler i en sak der det 
ikke er det samme beviskravet som en straffe-
sak. Det kan føre til at en sak som påtalemyn-
digheten overfører til barneverntjenesten fordi 
barnet er under 15 år, kan ende opp med vars-
ling til fornærmede, selv om saken ikke hadde 
ført til domfellelse for barn over 15 år, på grunn 
av bevisets stilling. Det må derfor være et klart 
krav om at fylkesnemnda har lagt til grunn at 
barnet har vist alvorlige atferdsvansker ved 
alvorlig eller gjentatt kriminalitet, for at det kan 
være aktuelt å vurdere varsling til fornær-
mede/etterlatte.»

Oslo kommune støtter forslaget om et hevet bevis-
krav for at varsling skal kunne komme til anven-
delse. Oslo kommune viser til at det sjelden eller 
aldri fra deres side anføres at første alternativ om 
alvorlig eller gjentatt kriminalitet er oppfylt. Som 
regel har barna sammensatte utfordringer som 
kan forankres i flere av alternativene, slik at alter-
nativet «på annen måte» treffer best. 

Beslutning om varsling ved fravær fra institusjonen

Åtte instanser har uttalt seg om spørsmålet om 
selve varslingen om fravær fra institusjonen bør 
foretas av institusjonens leder. Statsforvalteren i 
Oslo og Viken og Stine Sofies Stiftelse støtter depar-
tementets forslag, mens de øvrige høringsinstan-
sene mener varslingsoppgaven bør ligger til barne-
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vernstjenesten. Det omfatter Sandefjord kommune, 
Kristiansand kommune, Oslo kommune, VID viten-
skapelige høgskole, NOBO og Fagforbundet. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken støtter at vars-
lingen bør foretas av institusjonens leder av prak-
tiske hensyn, men er bekymret for at ulik forstå-
else av reglene kan bidra til å skape utfordringer i 
samarbeidet mellom barnevernstjenesten og insti-
tusjonen. 

Sandefjord kommune og Kristiansand kom-
mune mener at den kommunale barnevernstje-
nesten bør ha ansvar for den praktiske varslingen, 
og kontakten med fornærmede og etterlatte. 
Kommunene ser at det kan være praktiske grun-
ner til at institusjonen skal ha ansvaret, men 
mener eventuelle utfordringer bør løses gjennom 
et tett samarbeid mellom barnevernstjenesten og 
institusjonen. Kristiansand kommune viser til at 
det er stor sannsynlighet for at barnevernstje-
nesten vil følge opp barnet med tiltak til fylte 18 år, 
og med ettervernstiltak. Dersom barnet skal til-
bake til sitt nærmiljø hvor den kriminelle handlin-
gen kan være begått, er det viktig at barne-
vernstjenesten og politiet som har kunnskap om 
de lokale forholdene, har kontakten med fornær-
mede og etterlatte. 

Oslo kommune mener at både oppgaven med å 
videreformidle informasjonen og å gjøre en sik-
kerhetsvurdering bør ligge hos barnevernstje-
nesten som kjenner saken godt og har ansvar for 
barnet. Politiet og institusjonen bør bistå barne-
vernstjenesten i sikkerhetsvurderingen da politiet 
vil ha en annen oversikt over miljøet og være tre-
net i å foreta risikovurderinger, og institusjonen 
vil ha en oversikt over barnets uttrykk, omgangs-
krets og utvikling. 

VID vitenskapelige høgskole og Fagforbundet
mener at varslingsoppgaven kan sette barneverns-
institusjonens leder i en vanskelig situasjon over-
for barnet. Barnet har kanskje allerede lite tillit til 
voksne og varsling vil gjøre det vanskeligere for 
institusjonen å ivareta barnet, og være til hinder 
for behandling og utvikling.

Innholdet i varslingsreglene

BarnsBeste, Stine Sofies Stiftelse og Advokatfore-
ningen støtter departementets forslag til defini-
sjon av fornærmede og etterlatte. 

Kristiansand kommune ber departementet vur-
dere om det i varslingsreglene bør være regler om 
hvor langt tidsperspektiv et varsel kan gjelde for, 
og om det bør være muligheter for varsel også 
dersom institusjonsoppholdet etter hvert hjemles 
i en annen paragraf enn § 4-24.

Stine Sofies Stiftelse, Advokatforeningen og 
BarnsBeste støtter departementets forslag om at 
det må foretas en sannsynlighetsvurdering der-
som det skal gis varsel om barnets fravær fra insti-
tusjonen. Stine Sofies Stiftelse mener sannsynlig-
hetskravet er en fornuftig avgrensning ettersom 
hensikten med reglene er at fornærmede eller 
etterlatte skal kunne forberede seg på et møte. 
Stiftelsen støtter at sannsynlighetsvurderingen 
bør fremkomme eksplisitt av vilkårene i en ny 
bestemmelse. 

Rundt 15 instanser har uttalt seg om spørsmålet 
om hvilken informasjon fornærmede og etterlatte 
skal få. Det er gjennomgående enighet om at infor-
masjonen må begrenses til et minimum. Instansene 
som har uttalt seg er Bufdir, Bufetat region nord, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Barneombudet, 
NIM, Sandefjord kommune, Kristiansand kommune, 
Oslo kommune, Stine Sofies Stiftelse, NOBO, Den 
norske legeforening, Norsk Sykepleierforbund, Syke-
huset Østfold og BarnsBeste.

NIM mener at informasjonen bør begrenses til 
et minimum og mener at en slik tilnærming vil 
harmonere best med det menneskerettslige kra-
vet om nødvendighet, herunder minste inngreps 
prinsipp.

Statsforvalteren i Oslo og Viken anbefaler at 
informasjonen som gis fornærmede og etterlatte 
begrenses til oppholdssted, institusjonsopphol-
dets varighet og etter særskilt vurdering hjemrei-
ser og lengre uteblivelser fra institusjonen.

Sandefjord kommune og Kristiansand kom-
mune mener at det ikke er nødvendig at det gis 
informasjon om navnet på institusjonen, men at 
det kan være tilstrekkelig at det informeres om 
hvilket fylke eller område institusjonen er i.

I de tilfellene hvor barnet allerede bor på insti-
tusjon når den kriminelle handlingen begås, fore-
slo departementet en løsning hvor barnevernstje-
nesten kan sende en særskilt begjæring til nem-
nda slik at spørsmålet om varsling blir vurdert. 
Forslaget støttes av Stine Sofies Stiftelse, men støt-
tes ikke av Bufdir.

Bufdir mener det ikke kan være aktuelt at det 
fremmes en egen sak for fylkesnemnda kun om 
varsling. Bufdir påpeker at fylkesnemnda må 
foreta en bevisvurdering av om barnet har vist 
alvorlig atferdsvansker ved alvorlig og gjentatt kri-
minalitet for at varsling kan bli aktuelt. Det kan 
ikke være tilstrekkelig at nemnda har kommet til 
at dette vilkåret er oppfylt tidligere, og at det er 
årsaken til at barnet er plassert. 

Stine Sofies Stiftelse er enig i at personkretsen 
omfatter avdødes søsken som etterlatte da de 
alvorlige kriminelle handlingene ofte er rettet mot 
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andre unge personer, og uttaler «Søgne-saken viser 
at også mindreårige etterlatte søsken kan ha et 
behov for varsel for å kunne føle trygghet og forutsig-
barhet i sin hverdag, slik varsel bør som nevnt gis 
gjennom den mindreårige etterlattes verger».

Barneombudet påpeker at personkretsen som 
kan motta varsel omtales som etterlatte eller for-
nærmede, men at dette ikke er en ensartet gruppe 
som kun består av ofre. Barneombudet viser til at i 
noen tilfeller kan handlingen ha funnet sted som 
del av et oppgjør mellom rivaliserende grupper og 
spør om det skal skilles mellom ulike grupper for-
nærmede, eller om det samme hensynene veier 
like tungt i alle saker.

Oslo kommune mener det er av største viktig-
het at personkretsen som skal varsles begrenses 
til et absolutt minimum og mener begrepet ikke 
nødvendigvis skal være sammenfallende med for-
nærmede- og etterlattebegrepet i strafferetten 
eller i helseretten. 

Barnets medvirkning, klageadgang og taushetsplikt

Fem instanser uttalte seg om departementets for-
slag om barnets rett til å klage på avgjørelser om 
varsling som treffes av institusjonens leder og bar-
nets rett til medvirkning. Dette omfatter Justis- og 
beredskapsdepartementet, Oslo kommune, Stine 
Sofies Stiftelse, NIM og Advokatforeningen. 

Stine Sofies Stiftelse støtter forslaget om at gjer-
ningspersonen skal høres før varsel gis, og at gjer-
ningspersonen skal ha mulighet til å klage på vars-
lingsvedtak. 

NIM mener barnets klageadgang er en sentral 
side av forslaget. 

Advokatforeningen understreker viktigheten av 
å involvere barnet i så stor grad som mulig i de 
beslutninger som tas.

Justis- og beredskapsdepartementet påpeker at 
beslutninger om å gi informasjon ikke er vedtak, 
men at loven i alle tilfeller kan fastsette klagerett 
over beslutningen om å informere fornærmede 
eller etterlatte. 

Departementets forslag om ileggelse av taus-
hetsplikt for fornærmede og etterlatte om infor-
masjonen de mottar om barnet, støttes av Oslo 
kommune, NIM og Stine Sofies Stiftelse, mens Den 
norske legeforening  er negativ.

Oslo kommune mener taushetsplikt bøter noe 
på ulempen varslingen fører til for gjerningsperso-
nen.

Den norske legeforening mener imidlertid at 
taushetsplikt for fornærmede og etterlatte «er 
uhensiktsmessig og vil bli svært krevende for etter-
latte/pårørende å forholde seg til. Vi har stor forstå-

else for formålet bak departementets forslag, men 
tror likevel dette vil være krevende å praktisere og 
skape stor usikkerhet». 

12.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag

12.2.4.1 Vurdering av relevante hensyn

Hensynet til fornærmede og etterlatte

Varslingsregler skal ivareta fornærmede og etter-
lattes behov for informasjon om hva som skjer 
med gjerningspersonen, og forutberegnelighet 
med hensyn til om de kan påtreffe vedkommende. 

De som utsettes for alvorlige lovbrudd begått 
av personer under den kriminelle lavalder kan opp-
leve det som en vilkårlig forskjellsbehandling at de 
ikke får informasjon på samme måte som de som 
utsettes for lovbrudd av personer over den krimi-
nelle lavalder eller av personer som er utilregnelig 
av andre årsaker enn lav alder, jf. straffeloven § 20. 
Sistnevnte grupper ivaretas ved de rettighetene 
som følger med rollen som fornærmet eller etter-
latt etter straffelovgivningen, mens førstnevnte 
gruppe kan oppleve et «informasjonstomrom» etter 
at saken blir overført til barnevernet. Dette kan 
gjøre det svært vanskelig å bearbeide lovbruddet. 
Vissheten om at den unge lovbryteren ikke vil 
møte noen straffereaksjon på grunn av sin unge 
alder, samtidig som fornærmede eller etterlatte 
ikke får noen informasjon om hva som skjer med 
vedkommende, kan bidra til at de opplever at ivare-
takelse av lovbryteren er overordnet den belastnin-
gen som fornærmede eller etterlatte er påført. Ube-
haget ved å påtreffe gjerningspersonen kan være 
like stort, uavhengig av gjerningspersonens tilreg-
nelighet eller alder. Blant de fornærmede eller 
etterlatte kan det være barn, som vil kunne slite 
med konsekvensene av lovbruddet. Også disse 
barna har rett på å bli ivaretatt og beskyttet. 

Hensynet til barnets beste og personvernet

Hensynet til barnets beste skal være et grunnleg-
gende hensyn ved alle handlinger og beslutninger 
som vedrører barn, både på individ- og grup-
penivå. Dette følger av Grunnloven § 104 og BK 
artikkel 3, og gjelder også for beslutninger etter 
barnevernsloven, jf. lovforslaget § 1-3. 

Barn under den kriminelle lavalderen begår 
sjelden svært alvorlige lovbrudd, men det fore-
kommer. Det skjer unntaksvis at barn under 15 år 
blir plassert i barnevernsinstitusjon på grunn av 
alvorlige lovbrudd, jf. gjeldende § 4-24. Per 31. 
oktober 2019 var det totalt 13 barn plassert i bar-
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nevernsinstitusjon med hjemmel i § 4-24 som var 
under 15 år på tidspunktet for tiltakets oppstart. 
Av disse var 10 personer 14 år på tidspunkt for 
oppstart, 2 personer var 13 år og 1 person var 12 
år. I løpet av 2020 var det 27 barn under 15 år som 
var plassert i barnevernsinstitusjon med hjemmel 
i § 4-24. Plasseringer med hjemmel i gjeldende 
§ 4-24 gjøres på bakgrunn av atferdsproblemer 
utvist ved kriminalitet, rus eller «på annen måte». 
I Bufdirs statistikk er det ikke mulig å differensi-
ere på de ulike plasseringsgrunnlagene etter § 4-
24, og det er derfor vanskelig å fastslå hvor mange 
av disse barna som har begått slik alvorlig krimi-
nalitet som vil kunne gi grunnlag for varsling etter 
departementets forslag.

Innføring av varslingsregler vil etter departe-
mentets anslag gjelde for et svært begrenset 
antall saker. Varslingsregler vil dermed ha 
begrenset betydning for barn på gruppenivå. For 
det enkelte barn, vil derimot varslingsregler 
kunne få negative konsekvenser, blant annet når 
det gjelder retten til privatliv. 

Departementet ser at varsling kan være stig-
matiserende for barnet det gjelder, men mener 
det må tas i betraktning at lovens system legger 
opp til at barn som begår alvorlige straffbare 
handlinger blir tatt hånd om av barnevernet. I de 
mest alvorlige tilfellene kan barnet tvangsplasse-
res i barnevernsinstitusjon for behandling. Det 
kan på generelt grunnlag legges til grunn at bar-
nevernet følger opp barnet etter at vedkommende 
har begått et alvorlig lovbrudd. 

Selv om det er kjent at barnet er fulgt opp av 
barnevernet, mener departementet at barnet har 
et berettiget behov for vern mot at mer private og 
personlige opplysninger spres, eksempelvis opp-
lysninger om helse, behandlingsbehov, planlagt 
behandlingsforløp, familierelasjoner osv. Selv om 
barnet har begått et alvorlig lovbrudd, er det 
påregnelig at barn i den aktuelle målgruppen er 
særlig sårbare. Barn som er plassert i barneverns-
institusjon, har ofte sammensatte vansker og fore-
komst av psykisk lidelse er høyere enn i normal-
befolkningen. Sårbarheten kan forsterke den 
negative effekten av spredningen av personsensi-
tive opplysninger. Varslingen kan medføre at bar-
net utvikler angst for å møte andre mennesker, 
isolerer seg, utvikler skolevegring eller depresjon. 
Varslingen kan også oppleves som straff, og den 
kan forringe muligheten for effektiv behandling 
av atferdsvanskene. Det kan også være at barnet 
mister tilliten til det offentlige hjelpeapparatet. 
Departementet ser at dette kan være en uheldig 
konsekvens av varslingsreglene. Departementet 
mener derfor at et varsel til fornærmede eller 

etterlatte kan og bør begrenses til et minimum av 
informasjon, av hensyn til barnets privatliv. Dette 
er begrunnet med kravet til forholdsmessighet, 
som følger av EMK artikkel 8 for inngrep i retten 
til privatliv.

Departementet vil likevel peke på at varslings-
reglene i straffegjennomføringsloven og psykisk 
helsevernloven, åpner for at det kan gis varsel 
også om mindreårige straffedømte. Det har de 
senere årene vært flere alvorlige straffbare 
handlinger som er begått av barn mellom 15 og 18 
år, og der barnet er idømt fengselsstraff eller for-
varing. Selv om barna er over den strafferettslige 
lavalder er de fremdeles mindreårige som må 
antas å være særlig sårbare. I disse sakene har 
fornærmede eller etterlatte fullt innsyn i saken og 
får med det tilgang til svært personlig informa-
sjon. Fornærmede eller etterlatte har i tillegg rett 
til varsel når ungdommen skal ut av fengsel eller 
psykiatrisk institusjon. Departementet kan ikke se 
at det i forarbeidene til disse bestemmelsene er 
vurdert at varsling vil ha en særlig uheldig virk-
ning for disse ungdommene. Hensynet til barnets 
sårbarhet kan derfor heller ikke utelukke innfø-
ring av varslingsregler i de aller mest alvorlige lov-
bruddene for ungdom under 15 år. 

Spredning av personsensitive opplysninger 
kan medføre at man kommer i konflikt med 
grunnleggende prinsipper i barnevernsretten, og 
isolert sett taler de negative konsekvensene vars-
ling kan ha for barnet imot innføring av varslings-
regler. Departementet mener likevel at bildet er 
mer nyansert. 

Ved å innføre en bestemmelse som åpner for 
informasjonsutveksling mellom barnevernet og 
fornærmede eller etterlatte om hva som skjer med 
barnet og når de kan vente å treffe på hverandre, 
kan man forhindre spekulasjoner og ryktespred-
ning i lokalmiljøet. Dette vil kunne være i barnets 
interesse ved at det kan bidra til å minske risikoen 
for stigmatisering og utenforskap. Det kan også 
tenkes at kjennskap til plasseringen kan motvirke 
uønsket privat rettshåndheving, og bidra til at for-
nærmede eller etterlatte får bearbeidet lovbrud-
det. Dette kan medføre at det blir lettere for bar-
net å returnere til sitt lokalmiljø etter oppholdet i 
barnevernsinstitusjonen. 

At fornærmede eller etterlatte kan gis varsel 
også om visse typer fravær mener departementet 
kan ha en viss beskyttende effekt for barnet. For-
nærmede eller etterlatte blir da forberedt på et 
mulig møte, og barnet vet dette. På den måten vil 
risikoen for at det oppstår uheldige episoder ved 
et møte kunne reduseres. Det vil gå en grense 
mot de tilfeller der det er risiko for hevnaksjoner 
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mot barnet, og departementet mener at i slike til-
feller skal ikke varsel gis, se kapittel 12.2.4.4. og 
12.2.4.5. 

Departementet mener på denne bakgrunn at 
det ikke utelukkende kan sies at varsling strider 
mot hensynet til barnets beste. Selv om varsling 
kan oppleves som et inngrep i privatlivet, kan det 
også ha en beskyttende effekt for det enkelte barn. 
Departementet legger til grunn at hensynet til 
barnets beste og personvernet ikke er til hinder for 
at det innføres varslingsregler i barnevernsloven.

Barnevernslovens formålsbestemmelse 

Hensynet til samfunnsvern er ikke en del av det 
samfunnsoppdraget som beskrives i barneverns-
lovens formålsbestemmelse. Barnevernet skal iva-
reta hensynet til og beskyttelse av barn på 
gruppe- og individnivå. Formålet med tiltak etter 
barnevernsloven er vesensforskjellig fra formålet 
med straff. Strafferettspleien skal ivareta andre 
samfunnshensyn, som allmennpreventive hensyn 
og hensynet til å verne samfunnet. Formålet med 
alle barnevernstiltak, også tiltak som retter seg 
mot barn som utøver kriminalitet, skal være å gi 
det enkelte barnet forsvarlig hjelp, omsorg og 
behandling. Departementet viser likevel til 
uttalelser i forarbeidene til straffeprosessloven, 
der det er uttalt følgende: «Gjennom overføring til 
barneverntjenesten får samfunnet i større grad 
markert alvoret ved lovbruddet, i tråd med de 
hensyn som begrunner utvidelsen av etterfors-
kningsplikten.»20 

Departementet mener at dagens formålsbe-
stemmelse ikke utelukker at det gis en bestem-
melse som gir mulighet for å gi begrenset infor-
masjon til fornærmede eller etterlatte om oppføl-
gingen av barnet. Departementet viser til at det er 
andre bestemmelser i barnevernsloven som 
bærer preg av samfunnsvern. Barnevernet kan for 
eksempel etter forslaget i § 13-1 tredje ledd, som 
vidererfører dagens § 6-7 tredje ledd, uten hinder 
av taushetsplikt gi opplysninger til andre forvalt-
ningsorganer når det er for å «forebygge vesentlig 
fare for liv eller alvorlig skade for noens helse». I 
disse tilfellene er det ikke krav om at unntaket fra 
taushetsplikten må være for å fremme barnever-
nets oppgaver. En varslingsregel vil ikke på 
samme måte kunne sies å være begrunnet i 
nødrett eller akutt fare, men lovforslaget i § 13-1 
tredje ledd, viser allikevel at det er et visst hand-
lingsrom med hensyn til unntak fra taushetsplik-
ten i særlige tilfeller. 

Forholdet til menneskerettslige forpliktelser og avvei-
ning av de ulike hensynene

Å gi informasjon om barnet til fornærmede eller 
etterlatte vil utgjøre et inngrep i barnets rett til 
privatliv, som følger av både Grunnloven § 102, 
EMK artikkel 8 og BK artikkel 16. Når det gjøres 
inngrep i retten til privatliv, må inngrepet ha hjem-
mel i lov. De foreslåtte varslingsreglene vil opp-
fylle kravet om lovhjemmel. Videre må inngrepet 
være basert på grunnlag som EMK artikkel 8 
anerkjenner, eksempelvis «for å beskytte helse 
eller moral» og/eller «for å beskytte andres rettig-
heter og friheter», noe fornærmede og etterlatte 
vil kunne ha krav på. Det avgjørende spørsmålet 
er om inngrepet framstår som forholdsmessig. 

Det inngrepet som varsling utgjør i barnets 
privatliv, må sies å være forholdsmessig vurdert 
opp mot fornærmede eller etterlattes behov for 
begrenset informasjon, jf. EMK artikkel 8. Så 
lenge det foreligger en rimelig balanse mellom 
hensynet til barnets rett til privatliv mot fornær-
mede og etterlattes behov for informasjon, antas 
det å ligge innenfor myndighetenes menneske-
rettslige skjønnsmargin å avgjøre hvilke hensyn 
som skal tillegges avgjørende vekt. 

Når lovgiver avveier tydelig motstridende hen-
syn gjennom en åpen lovgivningsprosess, vil sta-
ten vanligvis tillegges en viss skjønnsmargin 
(«margin of appreciation») med hensyn til avvei-
ningen mellom de relevante og beskyttede rettig-
heter. Det vil være tilfelle så lenge dette skjer etter 
en åpen prosess der de ulike hensyn er tydelig-
gjort ved avveiningen.

Det er særlig barnets behov for beskyttelse av 
sitt privatliv som taler mot innføring av varslings-
regler. Departementet ser at spredning av infor-
masjon om barnet kan være uheldig, men legger 
til grunn at den informasjonen som gis til fornær-
mede eller etterlatte skal være sterkt begrenset 
og sjeldent vil være av veldig personlig karakter. 

Selv om det kan virke stigmatiserende for 
barnet at andre får informasjon om hvor barnet er 
plassert og om visse typer fravær, legger departe-
mentet vekt på at det også kan ha en viss beskyt-
tende effekt. Å forhindre rykter og spredning av 
feilaktig informasjon om barnet, og hindre at det 
oppstår uheldige, uforutsette møter, kan være i 
barnets egen interesse. Dette kan virke beskyt-
tende både for barnet og for de fornærmede eller 
etterlatte.

Departementet er av den oppfatning at hensy-
net til barnets unge alder ikke alene kan tale mot 
innføring av varslingsregler. I saker der mindreå-
rige straffedømte gjennomfører fengselsstraff, for-20  Ot.prp. nr. 106 (2001–2002), kapittel 3.3.3.
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varing eller tvungent psykisk helsevern vil vars-
ling kunne finne sted for langt mindre alvorlige 
lovbrudd enn det varslingsreglene i lovforslaget 
er ment å omfatte.

Hensynet til fornærmede eller etterlatte og 
deres behov for forutsigbarhet er tungtveiende 
hensyn. De har blitt utsatt for et alvorlig lovbrudd 
og kan oppleve det som vilkårlig forskjellsbehand-
ling at de i dag ikke får noen informasjon om hva 
som skjer med gjerningspersonen som har begått 
et alvorlig lovbrudd mot dem eller deres nærmeste.

Departementet legger til grunn at den inte-
resseavveiningen som foretas mellom fornærmede 
eller etterlattes behov for informasjon og barnets 
behov for respekt for sitt privatliv ikke avskjærer 
lovfesting av en varslingsregel innenfor gjeldende 
formålsbestemmelse, som foreslås videreført i ny 
barnevernslov § 1-1. Selv om barnevernet ikke skal 
ivareta hensynet til samfunnsvern når de vurderer 
om det skal iverksettes tiltak etter loven, viser 
departementet til at det allerede kan gjøres unntak 
fra taushetsplikten for å ivareta andres interesser, 
jf. lovforslaget i § 13-1 tredje ledd. 

Departementet viser til at etter BK artikkel 37 
stilles det et krav om at barn som er berøvet sin 
frihet skal behandles med «medmenneskelighet 
og med respekt for dets verdighet». Forslaget til 
varslingsregler legger opp til en prosess hvor 
barnet kan fremme sitt syn på saken og hvor dets 
mening skal tillegges vekt. Barnet har også klage-
adgang på de beslutninger som treffes. Den infor-
masjonen som kan gis til fornærmede eller etter-
latte skal være av begrenset art og de skal ikke få 
kjennskap til sensitiv informasjon om barnet. At 
barnet plasseres i en barnevernsinstitusjon følger 
i stor grad av lovens system hvor barn under den 
kriminelle lavalder begår alvorlig kriminalitet. 

Departementet legger vekt på at det ikke skal 
innføres varslingsregler som er mer inngripende 
overfor barnet enn det som er strengt nødvendig 
for i rimelig grad å ivareta fornærmede eller etter-
lattes behov. 

Departementet legger til grunn at det ikke vil 
være i motstrid med Grunnloven § 102, EMK 
artikkel 8 og BK artikkel 16 å innføre en lovbe-
stemmelse som avveier hensynet til barnets rett 
til privatliv mot samfunnsvernsinteresser og hen-
synet til andre personers rett til privatliv og inte-
gritetsvern, på denne måten.

Departementet har kommet til at det av disse 
grunner kan gjøres unntak fra taushetsplikten, 
slik at barnevernet kan gi fornærmede eller etter-
latte begrenset informasjon om barn som er plas-
sert i barnevernsinstitusjon som følge av alvorlig 
lovbrudd, se lovforslaget § 6-4 og § 6-5. 

12.2.4.2 Vilkår for varsling 

Avgrensning etter barnets alder

Departementet mener varslingsregler etter 
barnevernsloven bør avgrenses til å gjelde for 
barn under 15 år, som har begått alvorlige lov-
brudd, og som følge av dette blir plassert i barne-
vernsinstitusjon med hjemmel i lovforslaget § 6-2. 
Denne avgrensningen har også fått støtte i hørin-
gen. Departementet viser til at i de tilfellene der 
gjerningspersonen er under 15 år, og saken er 
overført til barnevernet, er det barnevernet som 
er nærmest til å varsle fornærmede eller etterlatte 
i tilfeller der barnet er plassert i en barnevernsin-
stitusjon som følge av den kriminelle handlingen, 
jf. lovforslaget § 6-2.

Også straffedømte mindreårige mellom 15 og 
18 år kan bo på barnevernsinstitusjon, enten som 
et tiltak etter straffegjennomføringsloven § 12 
eller fordi de allerede hadde tiltak i barnevernet 
da kriminaliteten ble begått. Departementet 
mener at ved behov for varsling i tilfeller der bar-
net har fått en straffereaksjon, er det aktører 
innen strafferettspleien som er nærmest til å ha 
ansvar for det, selv om barnet er plassert på bar-
nevernsinstitusjon. 

Avgrensning etter type barnevernstiltak 

Departementet mener at varslingsregler bare bør 
gjelde for barn som blir plassert i barnevernsinsti-
tusjon helt eller delvis på grunn av det straffbare 
forholdet, jf. lovforslaget § 6-2 første ledd, bokstav 
a. I tilfeller der barnet er i en barnevernsinstitu-
sjon på frivillig grunnlag, jf. lovforslaget § 6-1, 
mener departementet at varslingsregler ikke bør 
komme til anvendelse. I slike saker har barne-
verns- og helsenemnda ikke tatt stilling til hvor-
vidt barnet har begått et alvorlig lovbrudd. Depar-
tementet mener at det bør foreligge et vedtak fra 
nemnda om plassering i barnevernsinstitusjon på 
grunn av at barnet har utvist alvorlige atferds-
vansker i form av et alvorlig lovbrudd for at vars-
lingsregler skal komme til anvendelse. Dette er av 
hensyn til barnets rettssikkerhet.

I høringsnotatet foreslo departementet at vars-
lingsreglene kunne gjelde for barn som plasseres 
med hjemmel i dagens § 4-24 første ledd etter 
alternativene «ved alvorlig eller gjentatt kriminali-
tet» eller «på annen måte». At også alternativet 
«på annen måte» ble foreslått hang sammen med 
at dette alternativet i praksis ofte blir brukt der 
kriminalitet er en del av mer sammensatte atferds-
vansker. 
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Etter innspill fra høringen har departementet 
kommet til at varslingsreglene kun bør gjelde 
barn som plasseres etter vilkåret «alvorlige eller 
gjentatte lovbrudd» i lovforslaget § 6-2 første ledd, 
bokstav a. Dette har sammenheng med at nemnda 
for lovbruddsalternativet skal legge til grunn det 
strafferettslige beviskravet om at gjerningen skal 
være bevist ut over enhver rimelig tvil. Etter vur-
deringen «annen form for utpreget normløs 
atferd» gjelder kun et krav om alminnelig 
sannsynlighetsovervekt. Det kreves følgelig en 
særlig grundig prosess i nemdene og domstolene 
for å plassere et barn i institusjon med hjemmel i 
lovbruddsalternativet. Departementet er enig 
med de høringsinstansene som påpekte at det bør 
gjelde en tilsvarende bevisvurdering for nemndas 
vedtak om varsling som det gjelder i en alminnelig 
straffesak for barn over 15 år. 

Departementet er kjent med at lovbrudds-
alternativet sjeldent anføres i forbindelse med 
plasseringsvedtak for nemnda. Dette skyldes at 
barna det handler om ofte har sammensatte og 
komplekse atferdsutfordringer som medfører at 
alternativet «på annen måte» velges. Det er i lov-
forslaget § 6-2 foreslått en endring slik at de ulike 
plasseringsgrunnlagene kan benyttes sammen. 
Departementet forutsetter at i de tilfeller hvor 
barn under 15 år har begått slike alvorlige lov-
brudd som varslingsreglene er ment å omfatte, 
skal lovbruddsalternativet vurderes som grunnlag 
for plasseringen, enten alene eller i kombinasjon 
med de andre plasseringsgrunnlagene. 

Nemnda skal i slike saker også ta stilling til om 
saken er av en slik karakter at det vil antas å ha 
betydning for fornærmede eller etterlatte å få 
informasjon fra barnevernet om barnet. 

I tilfeller der barnet allerede er plassert i 
barnevernsinstitusjon på tidspunktet når det 
alvorlige lovbruddet blir begått, må spørsmålet 
om det er aktuelt med varsling til fornærmede 
eller etterlatte bringes inn for nemnda i en sær-
skilt begjæring. Med mindre barneverns-
tjenesten i forbindelse med oppfølging av lov-
bruddet fremmer ny sak om plassering, vil ikke 
varsling bli vurdert av nemnda. I og med at det 
foreslås et vilkår om at nemnda tar stilling til om 
sakens art tilsier varsling, blir det nødvendig å 
fremme egen sak om dette. Nemnda skal i sin 
vurdering foreta en fullstendig vurdering av om 
vilkårene for plassering av barnet etter lovfor-
slaget § 6-2 og lovbruddsvilkåret er oppfylt. Det 
kan ikke vedtas at varsling skal finne sted uten at 
det er foretatt en bevisvurdering av om barnet 
har foretatt det alvorlige lovbruddet og hvorvidt 
denne kvalifiserer til plassering i barneverns-

institusjon med hjemmel i lovforslaget § 6-2 og 
lovbruddsvilkåret. 

Når tiltaket avsluttes, opphører varslingen av 
fornærmede og etterlatte. Dette gjelder selv om 
barnet overføres til andre barnevernstiltak. 

Definisjon av fornærmede og etterlatte

I en straffesak menes det med «fornærmede» den 
som har vært utsatt for en straffbar handling. Hvis 
den straffbare handlingen har medført noens død, 
gjelder betegnelsen «etterlatte» for den avdødes 
ektefelle eller samboer, barn og foreldre, jf. 
straffeprosessloven § 93 a andre ledd. I Helsedi-
rektoratets rundskriv til psykisk helsevernloven21

skal «etterlatte» forstås som avdødes ektefelle 
eller samboer, barn, foreldre og søsken. Sammen-
lignet med straffeprosessloven, er personkretsen 
utvidet med avdødes søsken. Departementet 
mener Helsedirektoratets forståelse bør ligge til 
grunn også for varslingsregler etter barneverns-
loven. Departementet begrunner dette med at 
varsling vil være aktuelt i saker der unge personer 
begår alvorlige lovbrudd, og at slike lovbrudd ofte 
er rettet mot andre unge personer. I tilfeller der 
det har blitt begått drap, kan gruppen etterlatte 
også omfatte mindreårige søsken, og søsken bør 
derfor også omfattes av varslingsreglene. 

Varsel skal være «av betydning» for fornærmede eller 
etterlatte

Hensikten med innføring av varslingsregler er at 
fornærmede eller etterlatte skal kunne forberede 
seg på muligheten for å påtreffe barnet som har 
begått en alvorlig straffbar handling mot dem, og 
at de vet hva som skjer med barnet etter at straf-
fesaken blir overført fra politiet for oppfølging i 
barnevernet. 

Etter straffegjennomføringsloven og psykisk 
helsevernloven skal det varsles når det «antas å 
være av betydning» for fornærmede eller etter-
latte, jf. nærmere omtale i kapittel 12.2.1.3. Lov-
bruddets art og alvorlighet inngår i den vurderin-
gen. 

Departementet har vurdert om det for vars-
lingsregler etter barnevernsloven også bør 
avgrenses uttrykkelig i lovteksten til de mer alvor-
lige lovbruddene, men har kommet til at det vil 
være vanskelig å lage en klar avgrensning for 
hvilke typer saker det vil gjelde. Siden det i disse 
tilfellene ikke er noen dom for straffbart forhold, 

21 Rundskriv – Psykisk helsevernlov og psykisk helsevernforskrif-
ten med kommentarer, kommentar til § 5-6 c.
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vil det være vanskelig å knytte en varslingsregel 
opp mot overtredelse av bestemte straffebud etter 
straffeloven, noe som eventuelt kunne vært en 
mer konkret avgrensningsmåte. Departementet 
legger derfor til grunn at det også etter 
barnevernsloven må vurderes konkret om saken 
er av en slik karakter at det antas å ha betydning 
for fornærmede eller etterlatte å få informasjon fra 
barnevernet. Sakens alvorlighetsgrad inngår som 
en del av denne vurderingen. 

I vurderingen av om det antas å være «av 
betydning» for fornærmede eller etterlatte med 
varsling, skal det legges stor vekt på lovbruddets 
art og alvorlighet. Departementet mener at vars-
ling vil være mest nærliggende i de aller mest 
alvorlige sakene, som drap, drapsforsøk, og alvor-
lige volds- og overgrepssaker. Dette utelukker 
ikke at varslingsreglene kan være aktuelle ved 
andre typer lovbrudd enn de som nevnes her. 
Kjernen i vurderingen vil være om handlingen 
objektivt sett kan ha påført fornærmede eller 
etterlatte store traumer som kan gi dem et behov 
for informasjon om hva som skjer med gjernings-
personen. 

Det skal også legges vekt på hvilket behov for-
nærmede eller etterlatte antas å ha for å kunne 
forberede seg på at gjerningspersonen kan påtref-
fes. Fornærmede og etterlattes opplevelser, reak-
sjoner og måter å bearbeide krenkelser og over-
grep på er svært forskjellige. For noen kan vars-
ling være svært viktig og ønskelig, mens for andre 
kan det gjøre vondt verre. I den konkrete vurde-
ringen må det blant annet ses hen til relasjonen 
mellom barnet og fornærmede eller etterlatte. 

Personer under 18 år kan ha et særlig behov 
for varsel. Dersom fornærmede eller etterlatte er 
under 18 år når varsling er aktuelt, skal varsling 
vurderes særlig nøye. Departementet begrunner 
dette med at den unge gjerningspersonen i større 
grad kan tenkes å oppholde seg på samme are-
naer i nærmiljøet som en ung fornærmet eller et 
etterlatt barn eller søsken. På mindre steder vil et 
møte mellom barn/ungdommer kunne fore-
komme også i forbindelse med korte opphold, 
ettersom møtestedene er få og miljøene kompri-
merte. Å varsle berørte barn/ungdom vil kunne 
være særlig viktig for å unngå traumatiserende 
møter eller at møtene medfører uheldige konfron-
tasjoner. 

Dersom beslutningstaker er kjent med at for-
nærmede eller etterlatte ikke ønsker varsel, er 
ikke vilkåret om at det antas å ha betydning for 
dem oppfylt. Beslutningstaker kan ha mottatt slik 
informasjon gjennom saksbehandlingen dersom 
påtalemyndigheten har fått informasjon fra for-

nærmede eller etterlatte og overbrakt denne til 
barnevernstjenesten. Departementet finner at det 
ikke er mulig å legge opp til en løsning i loven 
hvor fornærmede eller etterlattes synspunkt som 
hovedregel skal innhentes før behandling i barne-
verns- og helsenemnda. Det er på det tidspunktet 
ikke foretatt en vurdering av hvorvidt lovbruddet 
kvalifiserer til varsling. Uten en slik avgjørelse 
mener departementet at det ikke skal utveksles 
informasjon med fornærmede eller etterlatte som 
kan gi indikasjoner på at det vil finne sted en bar-
nevernssak som følge av lovbruddet. 

Krav om at det er sannsynlig at de involverte personene 
kan treffe hverandre

Departementet foreslår en to-delt varslingsord-
ning, der barneverns- og helsenemnda først kan 
vedta at det skal gis informasjon om plassering i 
institusjon, se forslag til § 6-4, og deretter at bar-
nevernsinstitusjonens leder kan beslutte at det 
skal gis varsel ved visse typer fravær fra institusjo-
nen, se forslag til § 6-5. Sistnevnte type varsling vil 
måtte vurderes konkret fra gang til gang. For 
disse tilfellene, har departementet vurdert at det i 
tillegg til at det antas å ha betydning for fornær-
mede eller etterlatte med varsling, også må stilles 
krav om at det vurderes som sannsynlig at de 
involverte personene kan treffe hverandre. Hen-
sikten med varsling er at fornærmede eller etter-
latte skal kunne forberede seg på et møte. I de til-
feller der det er lite sannsynlig at de treffer på 
hverandre, for eksempel på grunn av stor geo-
grafisk avstand, tilsier hensynet til barnets privat-
liv at det ikke skal gis varsel om fravær fra institu-
sjonen. 

En slik sannsynlighetsvurdering følger også 
av reglene i straffegjennomføringsloven og psy-
kisk helsevernloven, men er da innfortolket i vur-
deringen av om det «antas å være av betydning». 
Departementet mener at sannsynlighetsvurderin-
gen bør fremkomme mer eksplisitt i barneverns-
loven, for å synliggjøre at varsling skal begrenses 
til de tilfeller hvor det er mest nødvendig. 

I mange tilfeller vil ikke det at barnet opphol-
der seg utenfor institusjonen innebære at det er 
sannsynlig at fornærmede eller etterlatte møter 
barnet. Sannsynligheten vil blant annet avhenge 
av hvor institusjonen befinner seg i forhold til for-
nærmede eller etterlattes bosted. I tilfeller der 
institusjonen befinner seg langt fra stedet der for-
nærmede eller etterlatte bor, vil et moment i sann-
synlighetsvurderingen være om det kan forventes 
at barnet reiser dit. Det bør foretas en konkret 
vurdering, sett hen til blant annet geografiske 
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avstander, tidsperspektivet og formålet med fra-
været. I vurderingen bør det tas utgangspunkt i 
fornærmede eller etterlattes vanlige bosted, etter-
som det ikke kan forventes at barnevernet har 
oversikt over noe mer. 

For noen fornærmede og etterlatte vil situasjo-
nen være at de bor i nærheten av institusjonen 
barnet bor på. Den geografiske nærheten vil i seg 
selv bety at det er sannsynlig at de kan påtreffe 
hverandre i hverdagen. I barnevernsinstitusjoner 
er det som den klare hovedregel ingen restriksjo-
ner på når barnet kan oppholde seg utenfor insti-
tusjonen. Det er normalt ikke låste dører, slik som 
i et fengsel eller en psykiatrisk institusjon. Barnet 
skal i utgangspunktet ha vanlig skolegang og fri-
tidsaktiviteter, og mulighet for et sosialt liv utenfor 
institusjonen. Det vil være en praktisk umulig opp-
gave å informere fornærmede eller etterlatte om 
alle slike fravær fra institusjonen, og hensynet til 
barnet trekker i samme retning. De skisserte 
bestemmelsene legger derfor opp til at fravær fra 
institusjonen på grunn av skolegang eller fritids-
aktiviteter ikke er å regne som fravær som det 
skal varsles om. Informasjon til fornærmede eller 
etterlatte som bor i nærheten av institusjonen vil 
derfor typisk begrense seg til å omfatte informa-
sjon om plassering i institusjonen, annen nødven-
dig informasjon om institusjonsoppholdet og 
informasjon om avslutning av tiltaket. 

Barnets rett til medvirkning 

I alle forhold som vedrører barn, skal barn som er 
i stand til å danne seg egne synspunkter ha rett til 
å medvirke. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpas-
set informasjon og har rett til å fritt gi uttrykk for 
sine synspunkter, jf. BK artikkel 12 og lovforslaget 
§ 1-4. 

De barna som vil være i en situasjon der vars-
ling kan være aktuelt, vil mest sannsynlig ha nådd 
en alder der deres mening skal tillegges stor vekt 
for de beslutninger som treffes. Barnets rett til 
medvirkning blir ivaretatt i vurderingen av om det 
skal gis varsel ved at barnet må høres før varsel 
gis til fornærmede eller etterlatte. Barnets 
mening vil være et moment i vurderingen av om 
varsel skal gis. Barnets rettssikkerhet ivaretas 
ved en klageadgang. 

12.2.4.3 Vedtak om informasjon til fornærmede 
eller etterlatte utsatt for et alvorlig 
lovbrudd 

I saker hvor en ung lovbryter blir plassert i en 
barnevernsinstitusjon med hjemmel i lovforslaget 

§ 6-2, har saken blitt prøvd i barneverns- og helse-
nemnda. Departementet foreslår at nemnda i for-
lengelsen av sin vurdering av om vilkårene i lov-
forslaget § 6-2 er oppfylt, også vurderer om lov-
bruddet som er begått er av en slik karakter og 
alvorlighet at varsling er aktuelt, jf. forslag til ny 
barnevernslov § 6-4. I tilfeller der barnet allerede 
er plassert i barnevernsinstitusjon på tidspunktet 
når det alvorlige lovbruddet blir begått, må spørs-
målet om det er aktuelt med varsling til fornær-
mede eller etterlatte bringes inn for nemnda i en 
særskilt begjæring, se kapittel 12.2.4.2. 

Vurderingen vil være om det på generelt 
grunnlag antas å ha betydning for fornærmede 
eller etterlatte med informasjon om plasseringen, 
se kapittel 12.2.4.2. Verken nemnda eller barne-
vernstjenesten vil være kjent med fornærmede 
eller etterlattes faktiske ønske om informasjon, 
ettersom disse ikke er part i saken. Fornærmede 
eller etterlatte vil på dette tidspunktet heller ikke 
kunne gjøres kjent med at det fremmes en barne-
vernssak for nemnda, da dette er taushetsbelagt 
informasjon. Det vil derfor bare kunne foretas en 
generell vurdering på dette tidspunktet. Dersom 
nemnda finner at vilkårene er oppfylt, skal nem-
nda treffe vedtak om at det skal gis informasjon til 
fornærmede eller etterlatte om at barnet blir plas-
sert i barnevernsinstitusjon. Vedtaket fra nemnda 
kan bringes inn for tingretten for rettslig prøving 
etter reglene i tvisteloven kapittel 36, jf. forslag til 
ny barnevernslov § 14-25.

At nemnda skal ta stilling til om saken tilsier at 
varsling er aktuelt, forutsetter at barnevernstje-
nesten i forbindelse med sin saksforberedelse for 
nemnda også gjør rede for om det er fornærmede 
eller etterlatte som er berørt av lovbruddet. Etter 
straffeprosessloven § 71 b overfører påtalemyn-
digheten saken til barnevernstjenesten, men 
loven er taus om hva som rent faktisk skal overfø-
res. Det er nærliggende å oppfatte loven slik at 
påtalemyndigheten overfører sakens dokumenter, 
men begrenset til opplysninger som gjelder det 
konkrete barnet. I en nylig avgitt doktoravhand-
ling22 fremgår det at opplysninger som ikke har 
betydning for barnevernstjenestens oppfølging av 
saken bør tas ut. Det gjelder særlig opplysninger 
om eventuelle fornærmede og deres forhold. Der-
som varslingsregler i barnevernet skal fungere 
etter sin hensikt, er barnevernet avhengig av å få 
informasjon om hvem som er fornærmet eller 
etterlatt. Departementet foreslår derfor en egen 

22 Karsten Brynildsrud, Barnevern på strafferettens område – 
barnevernets ansvar for barn i konflikt med loven, Universi-
tetet i Oslo (2019).
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bestemmelse om at lovbestemt taushetsplikt ikke 
er til hinder for at barnevernet og påtalemyndig-
heten utveksler opplysninger av betydning for 
varsling, se kapittel 12.2.4.6.

12.2.4.4 Informasjon om plassering i institusjon til 
fornærmede eller etterlatte 

I saker der barneverns- og helsenemnda med 
hjemmel i lovforslaget § 6-4 har vedtatt at varsling 
er aktuelt, foreslår departementet at det er institu-
sjonen som skal gi informasjon til fornærmede 
eller etterlatte om plasseringen, jf. forslag til ny 
barnevernslov § 6-5 første ledd. Barnevernstje-
nesten må formidle vedtaket til institusjonen ved 
plasseringen. Institusjonen må likevel vurdere 
konkret om det vil være sikkerhetsmessig forsvar-
lig av hensyn til barnet å gi slik informasjon på 
tidspunktet barnet kommer til institusjonen. Der-
som det er fare for barnets sikkerhet, skal det 
ikke gis informasjon. Institusjonen kan kontakte 
politiet eller andre aktører for å få informasjon 
knyttet til barnets sikkerhet. Dette kan eksempel-
vis være nødvendig hvis barnet har begått alvor-
lige lovbrudd mot personer i en rivaliserende 
gjeng og disse er å regne som fornærmede eller 
etterlatte.

I og med at det skal gjøres en konkret vurde-
ring, blant annet av hensyn til barnets sikkerhet, 
kan resultatet bli at fornærmede eller etterlatte 
ikke får informasjon om at barnet er plassert på 
barnevernsinstitusjon. 

Første gang institusjonen tar kontakt med for-
nærmede eller etterlatte, må institusjonen infor-
mere om at fornærmede eller etterlatte kan reser-
vere seg mot varsling. Informasjon om hvorvidt 
det ønskes varsel, eller eventuelt bare i gitte situa-
sjoner, må nedtegnes og følge saken. 

Dersom den fornærmede eller etterlatte er 
under 18 år, skal institusjonen varsle foreldrene. 

Departementet mener at fornærmede eller 
etterlatte i første omgang skal få informasjon om 
at barnet er plassert i barnevernsinstitusjon, hvor 
institusjonen ligger og om vedtatt varighet på 
institusjonsoppholdet. Når det gjelder informasjon 
om hvor institusjonen ligger, må det foretas en 
konkret vurdering med hensyn til hvilken infor-
masjon som skal gis. Det skal ikke oppgis navn 
eller adresse på institusjonen. Dersom institusjo-
nen ligger i en liten by eller tettsted vil det kunne 
være enkelt å lokalisere institusjonen. I disse tilfel-
lene må det vurderes om det oppfyller hensikten 
med varslingsreglene å oppgi hvilken kommune 
eller fylke institusjonen ligger i. Dersom fornær-
mede eller etterlatte bor i samme nærområde som 

institusjonen, må det informeres om at barnet er 
plassert i slik nærhet at barnet kan påtreffes i 
lokalmiljøet. 

Det skal også gis annen nødvendig informa-
sjon slik at fornærmede eller etterlatte kan ivareta 
sine interesser. Med annen nødvendig informa-
sjon menes for eksempel generell informasjon om 
barnets hverdag ved institusjonen, herunder 
muligheter for skolegang, fritidsaktiviteter og 
andre typer fravær fra den aktuelle institusjonen. 
Informasjonen skal gi fornærmede eller etterlatte 
mulighet til å ivareta sine interesser, for eksempel 
ved å tilpasse sin hverdag slik at de ikke behøver å 
uforvarende møte på barnet. Hva slags informa-
sjon som gis må tilpasses sett hen til hvor fornær-
mede eller etterlatte bor og hvor barnet er plas-
sert. Dersom det er stor geografisk avstand mel-
lom fornærmede eller etterlattes bopel og institu-
sjonen, bør informasjonen begrenses til et mini-
mum sett hen til avveiningen mellom hensynet til 
fornærmede eller etterlattes behov for forutsig-
barhet og hensynet til barnets behov for beskyt-
telse av sitt privatliv. 

Det bør også gis informasjon om at plasserin-
gens varighet kan endres underveis, jf. lovforsla-
get § 6-2 annet og tredje ledd. 

12.2.4.5 Informasjon om fravær fra institusjonen til 
fornærmede eller etterlatte 

Departementet foreslår at institusjonens leder, 
eller stedfortredende leder, skal vurdere om det 
skal gis varsel ved visse typer fravær fra barne-
vernsinstitusjonen, jf. forslag til § 6-5 annet ledd. 
Flere av høringsinstansene mener at barne-
vernstjenesten bør vurdere og foreta varslingen 
av fornærmede og etterlatte, da barnevernstje-
nesten har det overordnede ansvaret for barnet. 
Departementet ser at varslingsoppgaven naturlig 
hører under barnevernstjenestens ansvarsom-
råde, men mener at reglene for varsling må være 
så praktiske som mulig. Institusjonen må imidler-
tid informere barnevernstjenesten som har ansvar 
for barnet om varslingsvedtak som treffes. Ved 
avgjørelsen av om varsel skal gis, må institusjo-
nens leder vurdere om det er sannsynlig at barnet 
og fornærmede eller etterlatte vil kunne møte 
hverandre, og om det antas å ha betydning for for-
nærmede eller etterlatte å få informasjon, se nær-
mere om disse vilkårene i kapittel 12.2.4.2. Ved-
kommende må også vurdere om det vil være fare 
for barnets sikkerhet dersom varsel gis. I vurde-
ringen av om det skal gis varsel, har det ikke 
betydning om institusjonspersonalet følger barnet 
eller ikke. Barnet skal høres før det fattes vedtak, 
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jf. lovforslaget § 1-4 om barnets rett til med-
virkning. 

Institusjonens leder er også ansvarlig for at det 
gis varsel til fornærmede eller etterlatte, men kan 
delegere selve gjennomføringen til andre ansatte. 
Dette ligner ordningen etter psykisk helsevernlo-
ven, der det er den faglig ansvarlige ved institusjo-
nen som gir varsel. 

Det skal ikke gis informasjon om dagligdags 
fravær fra institusjonen, eksempelvis i forbindelse 
med barnets skolegang, fritidsaktiviteter og lig-
nende. Barnet skal få leve et så normalt liv som 
mulig på institusjonen. Fravær det skal gis infor-
masjon om kan være fravær ved ferie, samvær 
eller besøk utenfor institusjonen, eller lignende 
fravær. Det skal også gis varsel ved avslutning av 
oppholdet og ved eventuelle rømninger. Institusjo-
nen bør ved første gangs kontakt informere for-
nærmede eller etterlatte om at det ikke vil bli gitt 
varsel om dagligdags fravær, selv om det kan ten-
kes at de kan påtreffe barnet i slike tilfeller. Dette 
vil særlig være viktig informasjon for fornærmede 
eller etterlatte som bor i nærheten av der institu-
sjonen ligger. 

Det institusjonen skal informere om i forbin-
delse med fravær er at barnet for en angitt periode 
vil oppholde seg utenfor institusjonen, og at det er 
vurdert som sannsynlig at de kan påtreffe hver-
andre i nærheten av der fornærmede bor. 

At fornærmede eller etterlatte får informasjon 
om tidspunkt, sted og antatt varighet for visse 
typer fravær, vil kunne gi dem nok informasjon til 
at de får en viss forutsigbarhet. For dette formålet, 
trenger de ikke å få detaljert informasjon om hva 
barnet skal gjøre, hvem han eller hun skal være 
sammen med osv. De trenger heller ikke informa-
sjon om helsemessige forhold eller om barnets 
relasjon til andre personer. Det skal imidlertid gis 
tilstrekkelig informasjon om hvor barnet vil opp-
holde seg slik at fornærmede eller etterlatte kan 
ivareta sine interesser. Informasjonen til fornær-
mede eller etterlatte skal gis så snart som mulig, 
slik at de kan innrette seg etter den. 

Institusjonens leder må ved hver beslutning 
om varsling i forbindelse med fravær vurdere bar-
nets sikkerhet. Om nødvendig skal politi eller 
påtalemyndighet kontaktes. I tilfeller der disse har 
kjennskap til forhold som gjør det utilrådelig å 
gjennomføre varsling, må de informere om dette. 
Hvis det er fare for barnets sikkerhet, skal det 
ikke gis varsel. Den konkrete vurderingen i slike 
tilfeller skal nedtegnes og følge saken, slik at det 
sikres etterprøvbarhet. 

Når det treffes en beslutning om at fornær-
mede eller etterlatte skal varsles om fravær, skal 

barnet informeres skriftlig om beslutningen så 
raskt det lar seg gjøre. Beslutningen kan påklages 
til statsforvalteren innen én uke etter at barnet 
fikk informasjon om beslutningen. Institusjonen 
skal bistå med utforming av klage ved behov. Det 
er etter departementets vurdering mest nærlig-
gende at det er statsforvalteren som behandler 
disse klagene, ettersom det også er statsforvalte-
ren som behandler klager og påståtte brudd etter 
rettighetsforskriften. 

Varsel til fornærmede eller etterlatte skal skje 
før barnet forlater institusjonen for å gjennomføre 
fraværet, og i så god tid som mulig slik at fornær-
mede eller etterlatte kan innrette seg etter infor-
masjonen. Dersom barnet påklager varslingsbe-
slutningen og ber om at varsel skal utsettes inntil 
klagebehandlingen er gjennomført, kan ikke fra-
været gjennomføres. Dette betyr at dersom det er 
lang saksbehandlingstid hos statsforvalteren, kan 
barnet risikere å ikke få gjennomført det planlagte 
fraværet. 

Dersom barnet ikke ber om utsatt varsling, vil 
klagebehandlingen hos statsforvalteren i praksis 
kunne skje etter varsling og fravær er gjennom-
ført. Resultatet av klagen vil da gi barnevernsinsti-
tusjonen og barnet en indikasjon på hvilket resul-
tat fremtidige klager kan antas å få. 

Det gjelder ingen klageadgang dersom barnet 
rømmer fra institusjonen. Dersom institusjonens 
leder vurderer det sannsynlig at barnet kan møte 
på fornærmede eller etterlatte i forbindelse med 
rømningen, kan varsling skje uten at barnet får 
informasjon om beslutningen. Av hensyn til bar-
nets rett til medvirkning, skal institusjonen så 
langt det lar seg gjøre forsøke å komme i kontakt 
med barnet før varslingen skjer. Barnet vil da ha 
mulighet til å returnere til institusjonen for å 
unngå at varsel gis. 

I og med at det skal gjøres en konkret vurde-
ring, blant annet av hensyn til barnets sikkerhet, 
kan resultatet bli at fornærmede eller etterlatte 
ikke får varsel om fravær fra barnevernsinstitusjo-
nen. Dersom institusjonens leder etter en konkret 
vurdering kommer til at varsel ikke skal gis, skal 
vurderingen nedtegnes og følge saken, slik at 
etterprøvbarhet sikres. I slike tilfeller mener 
departementet at fornærmede eller etterlatte hel-
ler ikke skal få informasjon om beslutningen, 
ettersom vilkårene for å gi dem informasjon ikke 
er oppfylt. Informasjon til fornærmede eller etter-
latte om en slik beslutning ville også kunne virke 
mot sin hensikt, da vedkommende ville få beskjed 
om at noe skjer, men ikke hva. Det kan tenkes å 
føre til mer ubehag. Dette er i tråd med ordningen 
etter straffegjennomføringsloven, der fornær-
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mede eller etterlatte heller ikke får informasjon 
om at det er besluttet å ikke gi varsel. 

12.2.4.6 Unntak fra reglene om taushetsplikt 

Dersom varslingsregler i barnevernet skal fun-
gere etter sin hensikt, er barnevernet og institu-
sjonen avhengig av å få informasjon om hvem som 
er fornærmet eller etterlatt, og om de ønsker 
informasjon. Departementet antar at det kan være 
nødvendig at barnevernstjenesten og institusjo-
nens leder diskuterer spørsmål om varsling med 
politiet og påtalemyndigheten. Dette kan være 
nødvendig for å få informasjon om hvem som er 
fornærmet eller etterlatt i saken, eller for å 
avklare situasjoner rundt barnets sikkerhet. 

Departementet foreslår å lovfeste i § 6-5 
syvende og åttende ledd at lovbestemt taushets-
plikt ikke skal være til hinder for at institusjonen 
gir opplysninger til fornærmede eller etterlatte, og 
at institusjonens leder utveksler opplysninger av 
betydning for varsling med barnevernstjenesten, 
politi eller påtalemyndighet. En tilsvarende bestem-
melse finnes i psykisk helsevernloven § 5-6 c fjerde 
ledd. Departementet mener at det bør være 
begrensninger i adgangen fornærmede eller etter-
latte har til å videreformidle informasjon de mottar. 

Etter forvaltningsloven § 13 b første ledd nr. 1 
er taushetsplikt etter § 13 ikke til hinder for at 
opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens par-
ter eller deres representanter. Det er her i praksis 
snakk om taushetsbelagte opplysninger om andre 
personer. Det følger av § 13 b andre ledd at parten 
eller representanten i slike tilfeller bare kan bruke 
opplysningene i den utstrekning det er nødvendig 
for å ivareta partens tarv i saken. Forvaltningsor-
ganet skal gjøre oppmerksom på dette. Også vit-
ner o.l. kan etter samme bestemmelse pålegges 
taushetsplikt når de får opplysninger undergitt 
taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til 
organet. Overtredelse av slik taushetsplikt kan 
straffes etter straffeloven § 209, dersom vedkom-
mende er gjort oppmerksom på det. 

På samme måte som etter forvaltningsloven 
§ 13 b andre ledd, mener departementet det bør 
være lovregulert i forslaget til ny barnevernslov at 
fornærmede eller etterlatte bare kan bruke opp-
lysningene om barnet i den utstrekning det er 
nødvendig for å ivareta egne interesser. Departe-
mentet foreslår en egen bestemmelse om dette. 
Denne begrensningen er likevel ikke til hinder for 
at de kan dele informasjonen med andre som er 
fornærmede eller etterlatte i samme sak, eller 
med sine nærmeste, for å kunne innrette seg etter 
informasjonen. Informasjonen kan ikke deles 

offentlig eller med utenforstående, dette inne-
bærer at informasjonen ikke kan publiseres på 
internett. Barnevernsinstitusjonen må informere 
fornærmede eller etterlatte om begrensningen i å 
videreformidle taushetsbelagte opplysninger, og 
at overtredelse av taushetsplikten kan straffes 
etter straffeloven § 209. 

12.3 Tvangsplassering i institusjon ved 
fare for utnyttelse til 
menneskehandel

12.3.1 Gjeldende rett 

Barnevernloven § 4-29 åpner for tvangsplassering 
av barn i institusjon dersom det er fare for men-
neskehandel. Bestemmelsen regulerer både ordi-
nære vedtak og midlertidige akuttvedtak.

Det er et vilkår for plassering at politiet finner 
at det er en nærliggende og alvorlig fare for at bar-
net utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehan-
del, og at vedtak om plassering er nødvendig for å 
beskytte barnet, jf. første ledd bokstav a. Det er 
derfor en forutsetning for plassering at politiet er 
involvert i saken og har foretatt en trusselvurde-
ring ut fra sitt ansvar og faglige ståsted. For det 
andre skal også fylkesnemnda foreta en selvsten-
dig vurdering av om vilkårene er oppfylt, jf. annet 
ledd bokstav b. Dette innebærer at nemnda, 
basert på politiets trusselvurdering og de øvrige 
opplysningene i saken, må finne det sannsynlig at 
det foreligger en slik nærliggende og alvorlig fare, 
og at plasseringen er nødvendig for å beskytte 
barnet. 

12.3.2 Bakgrunnen for forslaget 

12.3.2.1 Barnevernslovutvalgets forslag 

Utvalget foreslo å videreføre adgangen til å treffe 
tvangsvedtak ved fare for menneskehandel, men 
med enkelte språklige og strukturelle endringer. 
Formålet var å forenkle og tydeliggjøre innholdet 
i bestemmelsen. 

12.3.2.2 Forslaget i høringsnotatet

I likhet med utvalget foreslo departementet å vide-
reføre hjemmelen til å treffe tvangsvedtak ved 
fare for menneskehandel, men med enkelte språk-
lige og strukturelle endringer. Adgangen til å fatte 
vedtak i akuttsituasjoner ble foreslått flyttet til 
kapittelet om akuttvedtak. Videre ble det foreslått 
å fjerne kravet om at politiet må ha funnet vilkå-
rene for plassering oppfylt, slik at det kun vil være 
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fylkesnemnda som må finne at vilkårene er opp-
fylt. Etter departementets vurdering var det til-
strekkelig at fylkesnemnda gis myndighet til å 
treffe vedtak om plassering i institusjon dersom 
nemnda – på bakgrunn av politiets vurdering og 
sakens øvrige opplysninger – finner at det er nær-
liggende og alvorlig fare for at barnet utnyttes 
eller kan bli utnyttet til menneskehandel. 

12.3.3 Høringsinstansenes syn 

Flere instanser har ulike innspill av strukturell 
karakter til bestemmelsene om plassering av barn 
i institusjon ved fare for menneskehandel. 

Bufetat region øst, Barnevernvakten Romerike,
Norsk Barnevernssamband og VID vitenskapelige 
høgskole mener at bestemmelsen ikke hører 
hjemme i atferdskapittelet. 

Redd Barna og Norges Røde Kors støtter på sin 
side forslaget om å dele opp bestemmelsene om 
plassering i institusjon ved fare for menneskehan-
del mellom ulike kapitler, mens Bufdir, Bufetat 
region øst, Sandnes kommune, Gjesdal kommune, 
Time kommune og Barnevernvakten Romerike
mener det kan virke fragmentert og uoversiktlig. 

Få instanser uttalte seg om departementets 
forslag om det er fylkesnemnda som skal prøve 
vilkårene og ikke politiet. Bufetat region øst og 
Redd Barna støtter forslaget. 

12.3.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet opprettholder forslaget om å vide-
reføre bestemmelsen om adgangen til å treffe 
tvangsvedtak om midlertidig plassering av barn i 
institusjon ved fare for menneskehandel, se for-
slag til ny barnevernslov § 6-6. Adgangen til å 
treffe akuttvedtak om plassering av barn i institu-
sjon ved fare for menneskehandel videreføres i 
lovforslaget § 4-5. Departementet mener at det 
fremdeles er behov for slike bestemmelser. 

Departementet opprettholder også forslagene 
til forenkling og omstrukturering av bestemmel-
sene. Noen instanser mener det virker fragmen-
tert og uoversiktlig at bestemmelsene om men-
neskehandel er plassert i tre ulike kapitler. Depar-
tementet har forståelse for dette, men er imidler-

tid av den oppfatning at å samle alle akuttbestem-
melsene i et kapittel i loven er et viktig grep for å 
gjøre regelverket mer oversiktlig og enklere å 
anvende. 

Enkelte instanser mener også at bestemmel-
sen om menneskehandel ikke hører hjemme i 
kapittelet om atferd. Departementet har vurdert 
at antall lovkapitler bør begrenses og enkeltstå-
ende bestemmelser plasseres under de mest nær-
liggende kapitler. Departementet vurderer at det 
ikke er hensiktsmessig med et eget kapittel om 
menneskehandel. Bestemmelsene om menneske-
handel handler i likhet med atferdsbestemmel-
sene om plassering av barn i institusjon dersom 
nærmere bestemte vilkår er oppfylt, og gir hjem-
mel for bruk av tvang og andre inngrep i personlig 
integritet. Departementet mener derfor at 
bestemmelsen hører best hjemme under atferds-
kapittelet. 

Departementet fastholder videre forslaget om 
at det er overflødig å stille et eksplisitt krav om at 
politiet må ha funnet at vilkårene for plassering er 
oppfylt. Etter departementets vurdering er det til-
strekkelig at barneverns- og helsenemnda gis 
myndighet til å treffe vedtak om plassering i insti-
tusjon dersom nemnda – på bakgrunn at av politi-
ets vurdering og de øvrige opplysningene i saken 
– finner at det er en nærliggende og alvorlig fare 
for at barnet utnyttes eller kan bli utnyttet til men-
neskehandel og at plassering er nødvendig for å 
ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse 
og omsorg. I de ordinære sakene vil det fremdeles 
måtte foreligge en trusselvurdering fra politiets 
side, og som skal inngå som en sentral del av nem-
ndas beslutningsgrunnlag. Etter departementets 
vurdering vil endringen ha liten praktisk betyd-
ning for nemndas behandling av saken og vurde-
ring av om vilkårene for plassering er oppfylt.

Departementet fastholder også at det er unød-
vendig å presisere i lovbestemmelsen at nemnda 
bare kan fatte vedtak dersom den etter en helhets-
vurdering finner at plassering er den beste løsnin-
gen for barnet. Dette vil fanges opp av de øvrige 
vilkårene i bestemmelsen og av det grunnleg-
gende kravet i lovforslaget § 1-3 om barnets beste. 
Adgangen til å fastsette beskyttelsestiltak foreslås 
videreført i bestemmelsens annet ledd.
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13  Samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse

13.1 Gjeldende rett

13.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

13.1.1.1 Grunnloven

Den grunnleggende retten til familieliv er vernet i 
Grunnloven § 102. Denne verner både barns og 
foreldres rett til familieliv. Barns rett til familieliv 
er også gitt et særskilt vern etter Grunnloven 
§ 104 tredje ledd. Her er det nedfelt en forpliktelse 
for staten til å legge til rette for barnets utvikling, 
herunder sikre at barnet får den nødvendige øko-
nomiske, sosiale og helsemessige trygghet, for-
trinnsvis i egen familie. I bestemmelsens annet 
ledd er prinsippet om barnets beste nedfelt, og av 
første ledd fremgår barnets rett til å bli hørt. I 
Grunnloven § 95 første ledd er det nedfelt en rett 
til rettferdig rettergang.

13.1.1.2 FNs barnekonvensjon 

I FNs barnekonvensjon (BK) artikkel 3 nr. 1 kon-
stateres at barnets beste skal være et grunnleg-
gende hensyn ved alle handlinger som berører 
barn. Det følger av artikkel 3 nr. 2 at staten skal 
sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er 
nødvendig for barnets trivsel.

Barns rett til familieliv er gitt et vern i BK 
artikkel 16. Etter BK artikkel 9 er dessuten staten 
forpliktet til å sikre at et barn ikke blir skilt fra 
sine foreldre mot deres vilje, unntatt når kompe-
tente myndigheter, som er underlagt rettslig 
prøving, i samsvar med gjeldende lover og saksbe-
handlingsregler, beslutter at slik atskillelse er 
nødvendig av hensyn til barnets beste. Ved en 
atskillelse, eksempelvis omsorgsovertakelse, har 
barnet rett til å opprettholde personlig forbindelse 
og direkte kontakt med begge foreldre regelmes-
sig, med mindre det er i strid med barnets beste, 
jf. artikkel 9 nr. 3. Barnets rett til å bli hørt og til 
fritt å gi uttrykk for sine synspunkter følger av BK 
artikkel 12.

13.1.1.3 Den europeiske 
menneskerettskonvensjon

Artikkel 8

Barn og foreldres rett til vern om sitt familieliv føl-
ger også av den europeiske menneskerettskon-
vensjon (EMK) artikkel 8.1 Den europeiske men-
neskerettsdomstol (EMD) har i en rekke avgjørel-
ser fremholdt at omsorgsovertakelser av barn i 
utgangspunktet skal være midlertidig, og at målet 
er gjenforening mellom barn og foreldre.2 Tiltak 
etter omsorgovertakelsen skal være i overens-
stemmelse med dette formålet. Samvær med for-
eldre og andre familiemedlemmer vil kunne legge 
til rette for gjenforeningen og være en forutset-
ning for at den blir vellykket. 

EMD har, blant annet i storkammeravgjørel-
sen Strand Lobben m.fl. mot Norge fra 10. septem-
ber 2019, uttalt at målsettingen om gjenforening 
av foreldre og barn kan oppgis i visse tilfeller.3

Domstolen peker på at dette vil kunne være tilfelle 
dersom de biologiske foreldre er «particularly 
unfit» eller hvis tiltaket vil skade barnet («harm 
the child’s health and development»). Gjen-
forening kan også være utelukket om det har gått 
betydelig tid («a considerable period of time has 
passed»), slik at barnets behov for stabilitet kan 
veie tyngre enn hensynet til familielivet med de 
biologiske foreldrene. Det uttales også at hensy-
net til familiens enhet, og familiegjenforening ved 
adskillelse av barn og foreldre, også er hensyn 
som inngår i retten til familieliv. Det må foretas en 
balansert avveining hvor det tas hensyn til dette i 
den konkrete sak. Domstolen stadfester at bar-
nets beste er det overordnede hensyn («of 
paramount importance») også i saker om 
begrensning av kontakt.4 EMDs praksis viser at 

1 Retten til familieliv beskyttes også av FNs konvensjon om 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) artik-
kel 10 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 
(SP) artikkel 17 og 23. Begge konvensjonene er inkorpo-
rert i norsk rett gjennom menneskerettsloven.

2 Se blant annet Strand Lobben m.fl. mot Norge, avsnitt 208
3 Strand Lobben m.fl. mot Norge er også omtalt i kapittel 

3.4.2.
4 Strand Lobben m.fl. mot Norge, avsnitt 204.
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statenes skjønnsmargin for ytterligere begrens-
ninger etter en omsorgsovertakelse, for eksempel 
begrensninger i samværsretten, ikke er like vid 
som skjønnsmarginen som gjelder for omsorgs-
overtakelsen.5

Uttalelser om samværets betydning for fami-
liebåndene fremgår også blant annet i saken J. mot 
Norge (2018). Domstolen understreket at den 
overordnede målsettingen med samvær er å tilret-
telegge for å styrke familiebåndene. Domstolen 
har i sakene A.S. mot Norge (2019) og K.O. og 
V.M. mot Norge (2019) uttalt at forhold som sjel-
dent samvær, som kan skape avstand mellom for-
eldre og barn, og samvær uten den nødvendige 
kvalitet, kan føre til at situasjonen festner seg og 
vanskeliggjør gjenforening («cementing the situa-
tion»). 

I saken K.O. og V.M. mot Norge uttalte domsto-
len videre at samværet skal fastsettes slik at bån-
dene mellom foreldre og barn kan styrkes og utvi-
kles, og at myndighetene har en plikt til å tilrette-
legge for at samværene har god kvalitet. I den 
konkrete vurderingen av saken uttalte domstolen 
at det ikke ville være tilstrekkelig tilrettelagt for 
gjenforening dersom det er intervaller med uker 
eller måneder mellom hvert samvær. Dette ble 
gjentatt av domstolen i M.L mot Norge (2020). 
Samvær kan også styrke målsettingen om gjen-
forening ved at barnet får opprettholde kjennskap 
til sin kultur, religion og språk.6 

Myndighetene kan likevel ikke fastsette et sam-
vær som utsetter barnet for urimelig belastning 
(«undue hardship»).7 Myndighetene må i sin 
begrunnelse konkret vise hvorfor dette er en 
belastning for barnet. Domstolen viste i K.O. og 
V.M.-dommen til at fylkesnemnda og tingretten 
hadde konkludert med at barnet fungerte aldersa-
dekvat og at samværene var gode. Likevel ga hver-
ken fylkesnemnda eller tingretten noen konkret 
begrunnelse for hvorfor det ville være til barnets 
beste å ha et begrenset samvær, utover en generell 
henvisning til barnets behov for stabilitet.8 

Samvær mellom foreldre og barn skal ikke 
bare skje fordi det tilrettelegger for gjenforening. 
Også i de tilfeller hvor målsettingen om gjen-
forening er oppgitt, vil samvær kunne ha en egen-
verdi som det må tas betydelig hensyn til. Dette 
har kommet til uttrykk i Pedersen m.fl. mot 
Norge.9 

EMK artikkel 8 verner ikke bare barn og forel-
dres rett til familieliv, men også familielivet til 
andre personer som barnet har nære personlige 
bånd til, for eksempel søsken og besteforeldre. Se 
nærmere omtale av hvilke relasjoner som er ver-
net i kapittel 3.4.2.

Det følger ingen uttrykkelige prosessuelle krav 
av ordlyden i EMK artikkel 8, men det er langvarig 
praksis for at EMD i barnevernssaker vurderer 
saksbehandlingen ved avgjørelsen av om det fore-
ligger krenkelse av artikkel 8 om retten til respekt 
for familieliv.10 Konvensjonspraksis har oppstilt 
flere prosessuelle krav i sine avgjørelser som er 
helt sentrale for tolkningen av artikkel 8. Om disse 
kravene er oppfylt beror på en konkret vurdering.11

Det kan derfor også foreligge et inngrep i 
familielivet dersom berørte personer ikke har blitt 
involvert i tilstrekkelig grad til å kunne ivareta 
sine interesser i prosessen hvor spørsmålet om 
samvær avgjøres.12 

I dommer avsagt av EMD i saker mot Norge i 
den senere tid har kritikken fra EMD i hovedsak 
vært rettet mot barnevernmyndighetenes og dom-
stolenes avgjørelsesgrunnlag og begrunnelser, se 
også omtale i kapittel 3. 

I sine vurderinger av om et inngrep i familieli-
vet er tillatt, legger EMD blant annet vekt på at 
myndighetene jevnlig vurderer situasjonen hos 
barnet og foreldrene etter en omsorgsovertakelse 
for å se om det har skjedd en utvikling og om det 
er behov for justeringer («examen the situation 
anew from time to time»).13 EMD legger dessuten 
også vekt på at foreldrene med hjemmel i barne-
vernloven § 4-21 har adgang til å begjære opphe-
ving av omsorgsovertakelsesvedtaket 12 måneder 
etter domstolen hadde truffet sin avgjørelse, se 
K.O og V.M mot Norge. Den nasjonale prosedyren 
sørget derfor for nødvendig beskyttelse av forel-
drenes interesser i tilbakeføringsspørsmålet.14

EMD gjorde tilsvarende vurderinger av samværs-
spørsmålet i avvisningsavgjørelsene J.M.N. og 
C.H. mot Norge og I.D. mot Norge.15

De prosessuelle rettighetene som følger av 
praksis om artikkel 8, grenser mot og til dels over-
lapper rettighetene etter EMK artikkel 6 og 13. 
EMK artikkel 8 rekker imidlertid lenger ved at 

5 Se blant annet Strand Lobben m.fl. mot Norge, avsnitt 211.
6 Se eksempelvis Hernehult mot Norge (2020), avsnitt 73
7 K.O. og V.M mot Norge, avsnitt 69.
8 Se dommens avsnitt 70.
9 Se dommens avsnitt 70.

10 Strand Lobben m.fl. mot Norge avsnitt 212 og 213.
11 HR-2020-661 S avsnitt 154. 
12 Se Strand Lobben m.fl. mot Norge, avsnitt 212, W. mot UK

(1987), avsnitt 64.
13 K. og T. mot Finland (2001), avsnitt 179. 
14 K.O og V.M mot Norge (2019), avsnitt 62.
15 J.M.N. og C.H. mot Norge (2016) avsnitt 29 og I.D. mot 

Norge (2017), avsnitt 65.
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den også stiller krav til barnevernstjenestens 
saksbehandling, ikke bare «rettergangen» i fylkes-
nemnd og domstol slik som artikkel 6.16 

Artikkel 6

EMK artikkel 6 gjelder retten til rettferdig retter-
gang. Bestemmelsen fastslår en rett til domstols-
adgang («tribunal») som omfatter de tradisjonelle 
domstolene. Også organer utenfor det tradisjo-
nelle domstolshierarkiet kan anses å være et «tri-
bunal» som ivaretar kravene etter artikkel 6 nr. 1, 
for eksempel forvaltningsorganer. Det stilles imid-
lertid krav til organets uavhengighet og upartisk-
het. Retten til rettferdig rettergang innebærer en 
rekke ulike rettssikkerhetsgarantier, hvor særlig 
retten til kontradiksjon er sentral. Retten til dom-
stolsprøving er ikke absolutt, og begrensninger er 
mulig så lenge ikke selve essensen av retten for-
svinner.17 Den kan begrenses når det er legitime 
behov for det og forholdsmessighet mellom mål 
og middel.18 Hvert enkelt tilfelle må vurderes 
konkret. Domstolen har blant annet akseptert 
begrensninger i forhold til mindreårige.19 

Artikkel 13 

Artikkel 13 gjelder en rett til å få prøvd tvister om 
konvensjonskrenkelser for en nasjonal 
prøvingsinstans («national authority»). Det avgjø-
rende er at det foreligger en nasjonal myndighet 
som tilbyr effektiv prøving. Det er ikke krav om at 
prøvingen skal skje ved en domstol eller ved retts-
lig prøving, en administrativ prøvelse kan være til-
strekkelig.

13.1.1.4 Andre menneskerettslige kilder

Europarådets konvensjon om forebygging og 
bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære 
relasjoner (Istanbul-konvensjonen) artikkel 31 
omhandler spesifikt samvær i saker om vold. Par-
tene i konvensjonen er forpliktet til å sikre at det 
blir tatt hensyn til voldshendelser ved avgjørelser 
om samværsrett for barn. Det skal også treffes 
nødvendige tiltak slik at utøving av samværsrett 
ikke setter tryggheten til barn i fare.

FNs Guidelines for the Alternative Care for 
children er ikke direkte rettslig bindene. I ret-
ningslinjenes punkt 51 omtales samvær og kon-
takt: «Regular and appropriate contact between 
the child and his/her family specifically for the 
purpose of reintegration should be developed, 
supported and monitored by the competent 
body.» 

13.1.2 Barnevernloven

13.1.2.1 Samvær og kontakt mellom barn og 
foreldre

Ved en omsorgsovertakelse har barn og foreldre 
en rett til samvær med hverandre, jf. barnevernlo-
ven § 4-19 første ledd. Dette gjelder bare så lenge 
ikke «noe annet er bestemt». Når det treffes ved-
tak om omsorgsovertakelse skal fylkesnemnda ta 
standpunkt til omfanget av samværsretten, men 
kan også bestemme at det av hensyn til barnet 
ikke skal være samvær, jf. annet ledd. Fylkesnem-
nda kan også bestemme at foreldrene ikke skal ha 
rett til å vite hvor barnet er, såkalt skjult 
adresse.20 Videre er det adgang for nemnda til å 
sette vilkår for samværene. Det er strenge krav til 
rettssikkerhet for fylkesnemndas virksomhet. 
Disse skal ivareta både foreldrenes og barnas 
interesser.

Hvor omfattende samværet skal være, må fast-
settes konkret ut fra omstendighetene i den 
enkelte sak. Det skal legges avgjørende vekt på å 
fastsette et samvær som er til det beste for barnet, 
jf. barnevernloven § 4-1. Som utgangspunkt er det 
best for barn å ha et samvær med foreldrene som 
styrker og utvikler båndene mellom dem. Ved fast-
settelsen av samvær skal det tas utgangspunkt i at 
en omsorgsovertakelse er midlertidig, og samvær 
skal fastsettes for å støtte opp om gjenforenings-
målsettingen, jf. også barnevernloven § 4-16.

Adgangen for foreldre og barn til å ha kontakt 
på andre måter enn gjennom fysisk samvær, for 
eksempel per telefon eller sosiale medier, er ikke 
direkte uttrykt i barnevernloven. I Høyesteretts 
praksis er det lagt til grunn at begrensninger i 
kontakt (som telefon- og nettkontakt) utgjør 

16 Sørensen, NOU 2016: 16, Barnevern og menneskerettighe-
tene, punkt 4.5.4.3, Christoffersen (2009) s. 468, jf. s. 464, 
og Kjøbro (2010) s. 652.

17 Se Golder mot Storbritannia (1975), avsnitt 38.
18 Se K.T. mot Norge (2008), avsnitt 96.
19 Se Golder mot Storbritannia (1975), avsnitt 39.

20 Muligheten for å skjule barnets adresse etter barnevernlo-
ven suppleres av folkeregisterlovens bestemmelser om gra-
dering av opplysninger i barnevernssaker. Se kapittel 7 i 
Prop. 84 L (2019–2020). Med virkning fra 1. januar 2021 
trådte en ny bestemmelse i barnevernloven § 6-7 b i kraft, 
som gir barneverntjenesten plikt til å gi informasjon til poli-
tiet dersom det er truffet vedtak om å holde barnet på 
skjult adresse. Denne bestemmelsen foreslås videreført i 
lovforslagets § 13-5 annet ledd.
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tvangsinngrep som fylkesnemnda må ta stilling 
til.21 

Både barnevernstjenesten og foreldrene kan 
ta initiativ til at samværsspørsmålet vurderes på 
nytt av fylkesnemnda. Adgangen for de private 
parter er imidlertid begrenset slik at ny sak ikke 
kan kreves behandlet dersom saken har vært 
behandlet av fylkesnemnda eller domstolene de 
siste tolv månedene, jf. barnevernloven § 4-19 
femte ledd. 

Fylkesnemndas vedtak er et minimumsvedtak 
for samvær. Dersom det er til barnets beste kan 
barnevernstjenesten tilrettelegge for mer samvær, 
med mindre nemnda har bestemt noe annet. 
Adgangen til å gi mer samvær følger av at barne-
vernstjenesten har omsorgsansvaret for barnet. 
Barnevernstjenesten har ansvar for å følge opp 
både barn og foreldre etter en omsorgs-
overtakelse, jf. § 4-16.

Det følger av barnevernloven § 4-15 tredje 
ledd at barnevernstjenesten ved omsorgs-
overtakelsen skal utarbeide en plan for barnets 
omsorgssituasjon. En del av planen skal vedrøre 
kontakt og samvær. 

13.1.2.2 Samvær og kontakt med søsken og andre 
nærstående

Søsken har ikke en lovfestet rett til samvær etter 
barnevernloven. Det følger imidlertid av barne-
vernloven § 4-16 at barnevernstjenesten som ledd 
i oppfølgingsansvaret skal legge til rette for sam-
vær med søsken der hensynet til barnet ikke taler 
imot det. 

I tillegg til foreldre er det to grupper av andre 
nærstående som kan kreve at fylkesnemnda tar 
stilling til en rett til samvær. Etter dagens § 4-19 
tredje ledd kan «andre som har ivaretatt den dag-
lige omsorgen for barnet i foreldrenes sted forut 
for omsorgsovertakelsen» kreve at fylkesnemnda 
tar stilling til samvær for dem. Bestemmelsen vil 
omfatte steforeldre eller andre personer barnet 
har bodd sammen med, og som i tillegg har fun-
gert som barnets omsorgspersoner før omsorgs-
overtakelsen. Videre følger det av § 4-19 fjerde 
ledd at «barnets slektninger, eller andre som bar-
net har en nær tilknytning til» kan kreve at fylkes-
nemnda tar stilling til om de skal ha rett til sam-
vær» i to situasjoner: Enten når en eller begge for-
eldre er døde, eller når fylkesnemnda har bestemt 
at en eller begge foreldre ikke har rett, eller en 
svært begrenset rett til samvær. Etter praksis fra 

Høyesterett skal spørsmål om samvær gis en sam-
let vurdering, slik at saken omfatter alle personer 
som har rett til samvær.22

Barnevernstjenesten kan i kraft av sitt 
omsorgsansvar tilrettelegge for uformelt samvær 
mellom barn og andre personer som barnet har 
tilknytning til, så fremt det er til barnets beste og 
det er innenfor rammene av fylkesnemndas ved-
tak. Disse øvrige personene vil imidlertid ikke ha 
de samme prosessuelle rettighetene til å få fast-
satt en samværsrett, påklage et vedtak eller kreve 
ny sak om samvær. 

13.1.3 Nyere praksis fra Høyesterett

Høyesteretts storkammer avgjorde tre barne-
vernssaker i mars 2020 hvor blant annet samvær 
mellom foreldre og barn var tema.23 Høyesterett 
har i avgjørelsene oppsummert de rettslige 
utgangspunktene i praksis fra Den europeiske 
menneskerettsdomstol (EMD). Etter dette har 
Høyesterett behandlet flere saker om samvær. I 
tre dommer avsagt i mars 2021, ble retningslin-
jene for fastsettelse av samvær ytterligere presi-
sert.24 

Høyesterett tar som et utgangspunkt at sam-
værsomfanget må vurderes konkret ut fra forhol-
dene i den enkelte sak. Ved denne vurderingen 
skal barnets beste være det overordnede hensyn. 
Også barnets rett til å bli hørt er et førende prin-
sipp. Utgangspunktet for den konkrete vurderin-
gen er at en omsorgsovertakelse skal være av 
midlertidig karakter, og at det er best for barn å 
bo sammen med sine foreldre. Målsettingen må 
være at omsorgen skal føres tilbake til foreldrene 
så snart omstendighetene gir grunnlag for det, og 
samværet må fastsettes slik at dette formålet iva-
retas best mulig.25 I tilfeller der barnets og forel-
drenes interesser er motstridende, må myndighe-
tene avveie interessene mot hverandre, med sær-
lig vekt på barnets beste.26 

Høyesterett har tolket EMDs praksis slik at 
den ikke oppstiller noe minstenivå for samvær. 
EMD uttalte, både i K.O og V.M mot Norge (2019) 
og i M.L mot Norge (2020), at «family reunification 
cannot normally be expected to be sufficiently 

21 Se nærmere om Høyesteretts praksis om begrensninger i 
kontakt i kapittel 13.1.3.

22 Se eksempelvis Rt. 2004 s. 1300, avsnitt 21.
23 De tre avgjørelsen er alle avsagt 27. mars 2020, HR-2020-

661 S, HR-2020-662 S, HR-2020-663 S. 
24 De tre avgjørelsene er avsagt 2. mars, HR-2021-474-A, HR-

2021-475-A, HR-2021-476-A.
25 HR-2020-662-S avsnitt 125, og HR 2021-474-A avsnitt 37 og 

38. 
26 HR-2020-662-S avsnitt 53.
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supported if there are intervals of weeks, or even 
months, between each contact session».27

Høyesterett uttaler at de oppfatter EMD slik at 
domstolen ved disse uttalelsene løfter frem «det 
generelle utgangspunktet om at løpende og hyppig 
samvær er sentralt for å sikre gjenforening. Samti-
dig holder EMD fast ved at barnets beste skal legges 
til grunn ved fastsettelsen av det konkrete samværet 
og har avgjørende betydning».28

Både EMD og Høyesterett har understreket at 
samvær ikke må utsette barnet for urimelig 
belastning «undue hardship». Høyesterett har 
uttalt at samværsomfanget heller ikke skal legges 
nært opp til denne grensen. Under ingen omsten-
dighet kan det gis et samvær som vil skade bar-
nets helse eller utvikling.29 Høyesterett legger til 
grunn at bare der det foreligger «spesielle og sterke 
grunner, kan formålet om gjenforening oppgis og 
samværet på det grunnlag begrenses sterkt eller falle 
helt bort».30 Høyesterett har videre uttalt at i saker 
hvor gjenforeningsmålsettingen ligger fast, må 
samværet fastsettes «slik at båndene mellom for-
eldre og barn kan styrkes og utvikles».31

Høyesterett har vist til EMDs praksis for 
hvilke tilfeller gjenforening av familien ikke len-
ger er aktuelt. Det kan skje der fylkesnemnda 
eller domstolen etter en grundig vurdering finner 
at de biologiske foreldre er særlig uegnet «parti-
cularly unfit» eller hvis tiltaket vil skade barnet 
«harm the child’s health and development». Gjen-
forening kan også være utelukket om det har gått 
betydelig tid «a considerable period of time has 
passed», slik at barnets behov for stabilitet kan 
veie tyngre.32 Men også i de saker formålet om 
gjenforening er falt bort, kan samvær ha en egen-
verdi.

Om myndighetenes adgang til å sette begrens-
ninger i retten til familieliv og samvær som barn 
og foreldrene har, uttaler Høyesterett:

«Både barnets behov for stabilitet og kontinui-
tet i omsorgssituasjonen og foreldrenes man-
gelfulle samværskompetanse kan etter en kon-
kret vurdering (…) tilsi at samværet begren-
ses. Men myndighetene må – uavhengig av 
den antatte lengden på omsorgsovertakelsen – 
med jevne mellomrom undersøke om omsten-

dighetene har endret seg, og vurdere hvilken 
betydning dette i tilfelle skal få for samvæ-
ret.»33

Høyesterett påpeker at det ikke er tilstrekkelig 
kun å gi barn og foreldre adgang til å møtes, men 
at myndighetene har en aktiv plikt til å tilrette-
legge for at samværene skal oppfattes som gode:

«Myndighetene har så langt det er mulig en 
plikt til å sørge for at samværene har god kvali-
tet. Fungerer ikke samværene, må man prøve 
ut justeringer eller alternativer, som for eksem-
pel samvær et annet sted, eller med veiledning. 
Så lenge gjenforening er målet, skal samvær 
ikke bare sikre at barnet vet hvem foreldrene 
er, men også bevare muligheten for gjen-
forening. Dette stiller krav både til sam-
værenes hyppighet og kvalitet. Og selv når 
gjenforening ikke er mulig, har det en egen-
verdi å bevare familiebånd dersom dette ikke 
er til skade for barnet.»34 

En beslutning om «permanent tilsyn under samvær 
må være begrunnet konkret («justified on special 
grounds») i den enkelte sak, siden formålet med 
samvær er å styrke familiebåndene mellom barn og 
foreldre».35

Høyesterett har også avsagt to avgjørelser om 
adgangen til å begrense telefon- og nettkontakt 
mellom barn og tidligere omsorgspersoner.36

Domstolen vurderte om barnevernloven § 4-19 gir 
fylkesnemnda adgang (hjemmel) til å begrense 
telefon- og nettkontakt. Domstolen viste blant 
annet til legalitetsprinsippet nedfelt i Grunnloven 
§ 113 som går ut på at inngrep overfor borgerne 
må ha grunnlag i lov. Det ble også vist til retten til 
familieliv etter EMK artikkel 8, og at inngrep i 
denne retten bare kan skje i samsvar med lov. 

Høyesterett konstaterte at fylkesnemnda har 
kompetanse etter § 4-19 til å regulere samvær 
mellom barn og foreldre. Høyesterett viste til at 
ordlyden isolert sett ikke tyder på at den gjelder 
regulering av telefon- og nettkontakt. Ettersom 
fylkesnemnda har adgang til å plassere barn på 
skjult adresse uten kontakt med foreldre, mente 
domstolen imidlertid at det også må være adgang 
til det mindre, nemlig kun å begrense telefon- og 
nettkontakt. Det ble henvist til tidligere rettsprak-

27 M.L mot Norge avsnitt 79. 
28 HR-2021-474-A avsnitt 40.
29 HR-2021-474-A, avsnitt 45, hvor det vises til Strand-Lobben 

dommens avsnitt 207.
30 HR-2020-662-S, avsnitt 137 og 138.
31 HR-2020-662 avsnitt 128 og HR-2020-663-S avsnitt 137.
32 HR-2020-661-S avsnitt 146 og 147.

33 Høyesteretts dom HR-2020-662-S, avsnitt 129.
34 Høyesteretts kjennelse HR-2020-661-S, avsnitt 143 og 144.
35 Høyesteretts kjennelse HR-2020-661-S, avsnitt 156.
36 Høyesteretts dom HR-2020-1967-A, og kjennelse HR-2020-

1968-A, begge avsagt 15. oktober 2020.
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sis, som støtter opp om denne forståelsen. Dom-
stolen uttaler at når loven regulerer «samvær», 
kan det derfor i våre dager mer presist forstås 
som det å ha kontakt. Begrepet samvær må tolkes 
i lys av samfunnsutviklingen, hvor møter mellom 
mennesker i stadig større grad også skjer «digi-
talt». Høyesterett ga samtidig uttrykk for at loven 
med fordel kunne hatt en klarere hjemmel for 
begrensning av kontakt, og hva som skal til for å 
begrense dette. Domstolen uttrykker også at det i 
praksis er vanskelig å sette grenser for digital 
kontakt. Eventuelle begrensninger «må tilpasses 
dette og hva det ellers er rimelig og mulig å kontrol-
lere, også sett hen til barnets alder, behov og 
ønsker».37

13.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette 

13.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

13.2.1.1 Barnevernslovutvalgets forslag

Barnevernslovutvalget foreslo i sin utredning 
NOU 2016: 16 betydelige endringer i gjeldende 
regler om samvær, under henvisning til mennes-
kerettslige forpliktelser. 

Utvalget foreslo at barnet som utgangspunkt 
skal ha rett til kontakt med foreldre, søsken og 
andre nærstående. Av rettssikkerhetsmessige 
grunner foreslo utvalget at fylkesnemnda burde 
fastsette begrensninger i kontakt mellom foreldre 
og barnet, men at barnevernstjenesten kunne 
treffe avgjørelser om kontakten med andre enn 
foreldre. 

Utvalget viste blant annet i sin utredning til at 
det er vanlig at samvær fastsettes fra tre til seks 
ganger i året dersom det anses som mest sannsyn-
lig at en omsorgsovertakelse blir langvarig. Det 
ble i utredningen påpekt at samværsfastsettelsen i 
norsk barnevernsrett kan være tvilsom etter 
EMK, og fremhevet at det er viktig at samværs-
fastsettelsen skjer ut fra en reell vurdering av hva 
som er det konkrete barnets behov, og at det bør 
være rom for å endre samværsomfanget ved 
behov.38 Utvalget foreslo ikke å endre reglene om 
samvær mellom barn og foreldre.

Utvalget foreslo å lovfeste en plikt for barne-
vernstjenesten til aktivt å legge til rette for kon-
takt, samt å utarbeide en plan for kontakten, i sam-

arbeid med barnet, foreldre og nærstående. Det 
ble også foreslått lovfestet at planen skal evalue-
res regelmessig.

Hovedinntrykket fra høringen av NOU 2016: 
16 er at det ble oppfattet som positivt å gi barnets 
behov for samvær et utvidet vern, samt at kretsen 
med samværsberettigede utvides. Men i høringen 
ble det også pekt på en rekke problemstillinger 
som utvalgets forslag reiser. Flere høringsinstan-
ser påpeker at den foreslåtte utvidelsen av perso-
ner med partsrettigheter kan virke uheldig og 
være i strid med barnets beste. Blant annet kan en 
utvidelse av kretsen av personer som kan kreve 
samvær, medføre et økt antall tvister som barnet 
dras inn i. Det ble også påpekt at disse sidene ved 
forslaget ikke var godt nok vurdert.

13.2.1.2 Utredning om samvær 

Blant annet på bakgrunn av høringsinstansenes 
kritikk av Barnevernslovutvalgets forslag til sam-
værsregler, satte departementet ut et oppdrag til 
OsloMet for en nærmere vurdering av de barne-
faglige og juridiske sidene av spørsmålet om sam-
vær og kontakt.39 Utredningen inneholder en 
omfattende gjennomgang av nyere forskningslitte-
ratur. OsloMet fant blant annet at det ikke fore-
ligger tilstrekkelig kunnskap om hva som utgjør 
barnets beste i samværssaker. Det ble også 
påpekt at det ved langvarige fosterhjemsplasserin-
ger kan se ut som om det har vært en standardi-
sert vurdering av samværets omfang ved utmåling 
av fire til seks samvær i året.40 OsloMet viste til at 
det ikke finnes grunnlag i forskning for å anbefale 
denne «normen» på fire til seks ganger i året. 

OsloMet viste til at søsken ofte spiller en viktig 
rolle når det gjelder ulike former for støtte, trygg-
het og omsorg. Det store flertallet av separerte 
søsken ønsker å ha kontakt med hverandre og 
kontakt og samvær med søsken hjelper ofte barn 
som er flyttet fra sitt opphavshjem til å opprett-
holde en følelse av samhold med familien og 
beskytte mot stressituasjonen en separasjon påfø-
rer et barn. Det vises imidlertid også til forskning 
som viser at søskenkontakt kan være noe barnet 
ikke ønsker, eller at slik kontakt kan være skade-
lig for enkelte barn. Likevel mente OsloMet at 
samvær med søsken er så grunnleggende at de 

37 HR-2020-1967-A, avsnitt 54.
38 Se NOU 2016: 16, kapittel 13.4 og Sørensen, «Barnevern og 

menneskerettighetene», vedlegg 4 til NOU 2016: 16, kapittel 
5.7.2.

39 «Samvær etter omsorgsovertakelse, en barnefaglig og juridisk 
utredning» av professor i rettsvitenskap Elisabeth Gording 
Stang og førsteamanuensis i barnevern Gunn-Astrid Bau-
gerud, OsloMet Rapport 2018 nr. 10.

40 Hvorvidt barneverntjenesten i disse sakene likevel kan ha 
åpnet opp for praktisering av samvær i større omfang, er 
det ingen statistisk oversikt over.
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anbefaler å gi søsken en rett til samvær på lik linje 
med foreldre.

For noen barn som må leve med pågående 
konflikter i lang tid og stadige prosesser, kan det 
resultere i store belastninger for barnet. OsloMet 
konkluderte derfor med at forskningsfunn taler 
for å begrense antall parter i saker om samvær, for 
på denne måten å begrense antall rettslige proses-
ser barnet dras inn i. I tillegg viste OsloMet til at 
systemet bør være så fleksibelt og lite konfliktska-
pende som mulig.

OsloMet vurderte også om barn burde ha en 
eksplisitt rett til å nekte samvær. I utredningen ble 
det lagt til grunn at dersom barnet ikke bruker en 
slik adgang, kan foreldrene bruke det som et 
argument for samvær. Det kan hende barnet kan-
skje ikke ønsker samvær, men ikke klarer å gi 
uttrykk for dette. På denne bakgrunnen anbefalte 
OsloMet ikke å innføre en rett til å nekte samvær. 
Det understrekes imidlertid i utredningen at 
ingen barn fysisk kan tvinges til samvær mot sin 
vilje, og at dersom barnet uttrykker sterk mot-
stand, vil det være en sterk presumpsjon for at 
samværet ikke er til barnets beste.

Det indikeres også i utredningen at det totale 
omfanget av samvær må vurderes i lys av den 
samlede belastningen for barnet. Det kan være 
stressende for barn å ha samvær med mange 
ulike personer, eller å ha hyppige samvær, og sam-
tidig følges opp av for eksempel helsetjenesten, i 
tillegg til skole og fritidsaktiviteter.

13.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet la i høringsnotatet til grunn at nye 
familiemønstre, sammen med økt fokus på men-
neskerettslige forpliktelser, tilsa at det er behov 
for å endre reglene om samvær etter omsorgs-
overtakelse. Departementet la videre til grunn at 
det er to hovedhensyn som gjør seg gjeldende i 
vurderingen av hvordan samværsreglene bør 
utformes, barnets beste og retten til familieliv. Et 
forslag til nye regler for kontakt og samvær må 
balanseres slik at retten til familieliv for både barn 
og foreldre blir ivaretatt, men uten at barnet dras 
inn i mange og belastende prosesser. Hensynet til 
barnets beste er avgjørende når det treffes beslut-
ninger om samvær. 

Departementet foreslo ikke å gjøre endringer i 
foreldre og barns rett til samvær med hverandre. 
Departementet vurderte, men valgte å ikke fore-
slå, en rett for barnet til å nekte samvær. Bakgrun-
nen for dette var blant annet anbefalingen i utred-
ningen fra OsloMet som redegjort for foran.

Det ble imidlertid foreslått presisert i loven at 
utmålingen av samvær skal baseres på en konkret 
vurdering av det enkelte barnets behov. Departe-
mentet anså det nødvendig å gi en slik presisering 
da det hadde utviklet seg en praksis for norme-
ring hvor utmåling av samvær ofte var fire til seks 
ganger i året ved langvarige plasseringer.

Departementet foreslo en ny bestemmelse 
som ga barnevernstjenesten en plikt til å utar-
beide en plan for gjennomføring av samvær og 
kontakt. Det ble foreslått å tydeliggjøre i loven at 
barnevernstjenesten kan legge til rette for mer 
samvær med personer som allerede er gitt en 
begrenset rett til samvær av fylkesnemnda, og at 
fylkesnemnda gjennom sitt vedtak setter et mini-
mumssamvær. Det ble ikke foreslått noen rett til å 
påklage barnevernstjenestens plan om samvær. 

For å skjerme barnet mot stadige prosesser 
om samvær, foreslo departementet en innsnev-
ring i adgangen til å ta opp en samværssak på nytt. 
Det ble foreslått at sperrefristen for å kreve ny 
samværssak behandlet utvides fra ett til to år, men 
slik at ny sak likevel kan kreves dersom det fore-
ligger opplysninger om vesentlige endringer som 
kan ha betydning for samværsspørsmålet.

Departementet foreslo videre at søsken som 
barnet har et etablert familieliv med, skulle ha rett 
til samvær og kontakt med hverandre etter en 
omsorgsovertakelse. Det ble foreslått at fylkes-
nemnda skulle gis kompetanse til å utmåle slikt 
samvær. Det ble samtidig foreslått å gi søsken 
partsrettigheter fra fylte 15 år, og at søsken skulle 
gis en rett til innsyn i opplysninger som er nød-
vendige for at de skal kunne ivareta egne interes-
ser i samværssaken. 

Det ble foreslått videreført at også andre nær-
stående i visse situasjoner kan kreve en rett til å få 
samvær fastsatt av fylkesnemnda, jf. dagens § 4-19 
tredje og fjerde ledd. For øvrig ble det foreslått at 
samværsplanen også kunne omfatte samvær og 
kontakt med andre personer enn samværet som 
fylkesnemnda har fastslått, dersom det ble ansett 
å være til barnets beste.

13.3 Høringsinstansenes syn

13.3.1 Generelle innspill

Om lag 60 høringsinstanser har merknader til 
høringsnotatets forslag om endringer i regler for 
kontakt og samvær etter omsorgsovertakelse. 
Generelt sett er det oppslutning om forslaget. Inn-
spillene gjaldt i all hovedsak søskens rett til sam-
vær. Disse uttalelsene beskrives nærmere neden-
for i punkt 13.3.3. 
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Landsforeningen for barnevernsbarn mener at 
rettighetsperspektivet for barn bør mer frem i lov-
teksten.

Forandringsfabrikken skriver blant annet at det 
er grunnleggende at barna får være med å 
bestemme kontakt med familie og nettverk. Videre 
skriver de at hvis barn og unge skal ha tillit til bar-
nevernet, må det stå tydelig i loven at begrensnin-
ger i kontakt mellom barnet og foreldre må ta 
utgangspunkt i barnets ønsker. 

Norges institusjon for menneskerettigheter 
(NIM) mener overordnet at forslaget er godt. 
Samtidig savner NIM at departementet synliggjør 
og vurderer de enkelte lovforslagenes forhold til 
menneskerettighetene. NIM er enig med departe-
mentet i at det grunnleggende utgangspunktet for 
nye regler for kontakt og samvær må balanseres 
slik at retten til familieliv for både barn og foreldre 
blir ivaretatt, men uten at barnet dras inn i mange 
og belastende prosesser. 

Den Norske Advokatforening (Advokatforenin-
gen) skriver: 

«I lys av den betydelige og omfangsrike utvik-
lingen av praksis i EMD som har funnet sted de 
siste årene og særlig innenfor barnevernret-
tens område, savner Advokatforeningen en 
mer utførlig, konkret og gjennomgående drøf-
telse av dette i hele høringsnotatet.»

Flere påpeker at det er behov for mer forskning 
på feltet om samvær og kontakt. Disse er blant 
annet Stavanger kommune, Advokatforeningen og
Kirkens bymisjon.

13.3.2 Samvær mellom barn og foreldre

Det er om lag ti instanser som eksplisitt støtter 
forslaget om å presisere i lovteksten at fylkesnem-
ndas vedtak om samvær skal baseres på en kon-
kret vurdering av barnets behov. Disse er blant 
annet Bufdir, Barneombudet, Organisasjonen for 
barnevernsforeldre (OBF), Redd Barna, Horten 
kommune, NIM, Stine Sofies Stiftelse og Kirkens 
bymisjon.

Barneombudet mener en praksis der samvær 
utmåles etter en standard er uheldig, og at både 
antall samvær og hvordan samvær gjennomføres 
må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Bufdir er enig i at det er behov for å tydelig-
gjøre at beslutninger om samvær ikke skal base-
res på ensartede eller generelle vurderingsnor-
mer, som for eksempel et bestemt omfang eller en 
standard når det gjelder årlige samvær. 

OBF støtter forslaget og uttaler blant annet: 

«Vi ønsker også at loven skal tydeliggjøre at 
samvær og kontakt mellom barn og foreldre i 
utgangspunktet skal være månedlige som 
hovedregel og at begrensinger kun skal fore-
komme når det er helt nødvendig. Ikke alle 
barn har behov for beskyttelse fra sine for-
eldre. Dersom foreldre ble tildelt langt mer 
samvær enn i dag, hadde antall og hyppighet av 
saker om samvær redusert seg selv.»

Stine Sofies Stiftelse er svært positive til den fore-
slåtte presiseringen, og uttaler:

«I saker hvor omsorgen er fratatt på bakgrunn 
av at barnet har vært utsatt grov vold, mishand-
ling eller seksuelle overgrep er det spesielt vik-
tig at hensynet til barnets beste har forrang for 
hensynet til foreldrenes rett til familieliv, og at 
fylkesnemnda ikke baserer seg på etablerte 
tålegrenser for samværsomfang.»

Landsforeningen for barnevernsbarn er også skep-
tiske til standardiseringen av samværsomfanget, 
og håper departementet tar med seg det videre i 
arbeidet. 

Bærum kommune mener på sin side at det ikke 
er grunnlag for å si at dagens praksis er uheldig. 
Det vises til at begrunnelsen for praksisen er at 
samværet med biologiske foreldre ikke skal 
komme i veien for å etablere en trygg tilknytning 
og et normalt familieliv i fosterhjemmet. Etter 
kommunens syn er dette en forstandig begrun-
nelse. Kommunen viser til at dette er utslag av det 
grunnleggende hensynet til barnets beste, som er 
det sentrale hensynet en fosterhjemsplassering 
skal ivareta.

Få instanser uttaler seg om forslaget om å ta 
inn i loven en formulering om at fylkesnemnda 
skal fastsette et minimumssamvær. Bergen ting-
rett, Asker kommune og Fredrikstad kommune støt-
ter uttrykkelig departementets forslag. 

Fylkesnemndene støtter imidlertid ikke forsla-
get og viser til at fylkesnemnda skal fastsette det 
samvær som vurderes å være riktig på vedtaks-
tidspunktet og i tiden fremover.

I underkant av ti instanser tar opp spørsmålet 
om barnet bør ha en rett til å nekte samvær. Blant 
disse er Drammen kommune, Kirkens bymisjon, 
Landsforeningen for barnevernsbarn, Redd Barna 
og Stine Sofies Stiftelse. 

Landsforeningen for barnevernsbarn skriver at 
mange av deres medlemmer forteller at de har 
blitt tvunget til å delta på samvær: 
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«Vi ber derfor sterk om at det i dette kapittelet 
tar med at barn aldri skal tvinges til samvær». 

Landsforeningen understreker at det kan oppleves 
svært traumatisk for noen barn å møte sine opp-
rinnelige foreldre igjen, særlig hvis relasjonen har 
vært for eksempel voldelig, og de uttaler: 

«I lovteksten som den fremgår i forslaget vil 
foreldrenes rett kunne tolkes å stå sterkere enn 
barnets, og vi er bekymret for at konsekven-
sene av dette for noen vil kunne være nye trau-
mer.»

Forandringsfabrikken skriver: 

«Fagfolk må være forsiktige med å «tolke og 
synse» om reaksjonene vi kan få etter vi har 
møtt foreldre, søsken eller andre i familie eller 
nettverk. Reaksjoner kan være sinne, at vi er 
lukket, tristhet – eller at vi er oppgira eller vel-
dig glade. Alt dette kan være sunne reaksjoner 
etter å ha møtt noen vi er glade i – eller sterkt 
knytta til.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken mener på sin side 
at departementet bør utrede nærmere hvordan 
barnevernstjenesten skal forholde seg til situasjo-
ner der barnet ikke ønsker samvær med sine for-
eldre. Statsforvalteren uttaler:

«Dersom et barn nekter å ha samvær med sine 
foreldre mener vi dette er et ekstremt sterkt 
uttrykk for et selvbeskyttelsesbehov, noe som 
bør tas på alvor. Sannsynligheten for at et barn 
uttrykker dette på «feil» grunnlag er svært lav. 
Det er etter vårt syn større fare for at barn pres-
ses til potensielt skadelige eller utviklingshem-
mende samvær.»

Departementet viste i høringsnotatet til at det må 
foreligge «sterke og spesielle grunner» for å 
nekte samvær. Det ble ikke foreslått å ta dette inn 
i lovteksten. Barneombudet skriver om dette i sin 
uttalelse:

«Som departementet viser til har Høyesterett 
og EMD lagt til grunn at det skal foreligge 
«sterke og spesielle grunner» for å nekte sam-
vær. Barneombudet mener det vil være fornuf-
tig å innta disse vilkårene i ny lov.» 

Også NIM etterlyser en lovfesting av disse vilkå-
rene i ny barnevernslov. De skriver: 

«NIM mener menneskerettighetene sikres 
bedre dersom de strenge vilkårene for å nekte 
samvær synliggjøres i lovteksten, da dette kan 
bidra til å hindre vilkårlig praktisering av regel-
verket. Ved å innta vilkåret i lovteksten «tvin-
ges» også fylkesnemnder og domstoler til å 
synliggjøre at de har foretatt de påkrevde men-
neskerettslige vurderingene i vedtak og dom-
mer.»

OsloMet mener på sin side at det er fornuftig å 
ikke ta dette inn som vilkår i loven. De henviser til 
at en lovfesting vil være lite dynamisk dersom 
EMDs praksis utvikler seg.

For øvrig har enkelte instanser påpekt at det 
bør lovreguleres en adgang til å begrense kontakt 
på telefon og sosiale medier. Dette er Høgskulen i 
Volda, NIM og Bergen tingrett.

To instanser har kommentert departementets 
forslag om å presisere i lovteksten en henvisning 
til straffeloven og straffeprosesslovens bestem-
melser om kontakt- og besøksforbud. Bergen ting-
rett støtter presiseringen, og mener dette styrker 
beskyttelsen av barnet. Politidirektoratet støtter 
også en slik lovfesting, men mener ordlyden er for 
snever. Politidirektoratet mener at også hensynet 
til bevisforspillelsesfare må omfattes som et rele-
vant moment for å nekte samvær. 

13.3.3 Søskens rett til samvær

Over 30 høringsinstanser stilte seg uttalt positivt 
til forslaget om at barn og søsken som barnet har 
et etablert familieliv med, skal ha en rett til sam-
vær og kontakt med hverandre. De som støttet 
forslaget var blant annet Landsforeningen for bar-
nevernsbarn, Bufdir, Norsk Fosterhjemsforening, 
Redd Barna, Advokatforeningen. Også flere kom-
muner støtter forslaget, herunder Kristiansand, 
Porsgrunn, Horten, og Drammen kommune. 

Landsforeningen for barnevernsbarn skriver: 

«Det er stor jubel i Landsforeningen for barne-
vernsbarn for forslaget om at samvær nå også 
skal gjelde for andre barnet har nær tilknytning 
til. Dette er noe vi har løftet i mange år, og det 
er fint å se at departementet endelig har tatt det 
på alvor.»

Forandringsfabrikken støtter at søsken skal få rett 
til samvær, men mener at retten bør gjelde alle 
søsken, ikke bare de som har et etablert familieliv 
med barnet. 

Barneombudet støtter forslaget, men foreslår 
også at vilkåret om et etablert familieliv tas bort. 
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Ombudet minner om at vurderingen av samvær 
uansett skal være til barnets beste. 

Bergen tingrett skriver: 

«Tingretten er videre enig i at det i en del tilfel-
ler vil være viktig også å kunne fastsette søs-
kensamvær, men vil påpeke de åpenbare 
avgrensningstilfelle som bestemmelsen legger 
opp til. Med dagens ulike familiestrukturer vil 
det kunne medføre en del vanskelige grense-
dragningstilfeller å avgjøre hvem barnet «har 
et etablert familieliv med.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken er generelt posi-
tive til en rett til samvær for søsken. Men skriver 
deretter: 

«Samtidig er det slik at søskenrelasjoner kan 
være skadelig å opprettholde for enkelte barn. 
Ved å lovfeste søskens rett til samvær mener vi 
at fokuset dreies vekk fra barnet, og over på 
barnets pårørende søsken. Vi mener at barnets 
rett til samvær med søsken kan ivaretas uten at 
søsken gis en rett til dette. Vi mener at en 
bestemmelse om søskensamvær bør formule-
res slik at den tydeligere presiserer at sam-
værsretten må vurderes opp mot hensynet til 
barnets beste.»

Tre høringsinstanser er skeptiske til forslaget. 
Bærum kommune mener «dagens regulering av 
søskensamvær i barnevernloven § 4-16 bør opprett-
holdes». Kommunen mener at dagens ordning fun-
gerer tilfredsstillende og fleksibelt. Bergen kom-
mune mener mer utredning er nødvendig før et 
slikt forslag vedtas. Dommerforeningens fagutvalg 
for offentlig rett skriver:

«I departementets redegjørelse for Oslo Mets 
gjennomgang av relevant forskningslitteratur 
er det særlig to funn som trekkes fram. Oslo 
Met framhever barnets behov for kontakt med 
biologiske søsken. Oslo Met peker samtidig på 
at forskningsfunn taler for å begrense antall 
parter i saker om samvær fordi slike prosesser 
er belastende for barnet. Disse behovene trek-
ker i hver sin retning, i hvert fall hvis søsken 
gis rettskrav på samvær.» (…) «Det kan videre 
få uheldige konsekvenser at departementet 
innfører et skjønnsmessig kriterium for 
avgrensningen av hvilke søsken det skal fast-
settes samvær med. Usikkerhet om hvem som 
har partsrettigheter vil føre til ytterligere pro-
sesser ved at fylkesnemnda, og eventuelt dom-
stolene, først må ta stilling til om barnet har «et 

etablert familieliv med» aktuelle søsken, for 
deretter å ta stilling til samværets omfang.»

Bergen tingrett skriver: 

«Tingrettens inntrykk er at søskensamvær 
sjelden skaper problemer i praksis (…) i tilfel-
ler hvor barneverntjenestene ikke har lagt til 
rette for søskensamvær fordi en har vurdert 
dette å ikke være til barnets beste, er det mye 
som tilsier at tingretten vil vurdere dette på 
samme måte. Tingretten vil påpeke at denne 
typen vurderinger ofte passer best i forvalt-
ningsorganet, som er tett på partene. Dette gir 
også en større fleksibilitet slik at barnets behov 
og ønsker kan ivaretas til enhver tid.»

I underkant av 20 høringsinstanser har uttalt seg 
om forslaget om søskens partsrettigheter fra 15 
år. Noen få instanser er positive til forslaget, her-
under Advokatforeningen, Redd Barna, VID viten-
skapelige høgskole og Bufetat region sør.

Øvrige instanser er mot forslaget. Dette omfat-
ter blant annet fylkesnemndene, Bergen tingrett, 
Helsetilsynet, Bufdir, Forandringsfabrikken og Kris-
tiansand tingrett. Hovedinnvendingene er at parts-
rettigheter kan stille både søsken og barnet i en 
pressituasjon, og at barnevernstjenesten kan få en 
problematisk rolle som ivaretaker av både barnet 
og søskens interesser. 

Barneombudet mener at det ikke er nødvendig 
med partsrettigheter. Landsforeningen for barne-
vernsbarn uttaler at de er svært skeptiske til parts-
rettigheter for søsken: 

«Vi forstår ikke helt hvorfor partsrettigheter 
skal være relevant for å kunne bestemme seg 
for om man vil ha samvær eller ikke. Det er av 
LFB sin mening at søsken skal kunne si noe om 
dette uten at man skal måtte blande inn sak og 
papir for å gjøre hele situasjonen enda mer juri-
disk enn den trenger å være. Videre forteller 
mange av våre medlemmer at de hadde vært 
skeptiske til å snakke med sin saksbehandler 
om andre i familien dersom man etter en viss 
tid får innsyn i dette. Vi ber derfor departemen-
tet fjerne forslaget om at søsken skal få parts-
rettigheter.»

Forandringsfabrikken skriver: 

«Vi tror ikke det er lurt at søsken får partsret-
tigheter. Søskenkontakt må kunne bestemmes 
på fleksible måter, den må enkelt kunne foran-
dres. Den beste måten å sikre at samvær mel-
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lom søsken i større grad blir fulgt opp, tror vi er 
at barn kan ta kontakt med barnevernledelsen 
om de ikke blir hørt av kontaktpersonen i bar-
nevernet.»

Bufdir skriver:

«Direktoratet mener forslaget skaper så mange 
vanskelige prosessuelle spørsmål og praktiske 
utfordringer at vi ikke kan støtte det. Etter vårt 
syn vil barnets rett til samvær med søsken bli 
betydelig styrket også uten at søsken gis parts-
rettigheter.» (…) Etter vår mening bør det 
reguleres i barnevernsloven at hovedregelen 
om partsstatus i forvaltningsloven § 2 e ikke 
skal gjelde for søsken når samværssaker er til 
behandling i fylkesnemnd eller domstol.»

Fylkesnemndene skriver:

«Fylkesnemndene er bekymret for at departe-
mentets forslag om fastsettelse av samvær for 
søsken og partsrettigheter for søsken vil med-
føre uforholdsmessige og vidløftige proses-
ser.»

I overkant av fem instanser er skeptiske til, eller 
stiller spørsmål ved, departementets forslag om 
begrenset innsynsrett for søsken i saker om sam-
vær. Dette gjelder blant annet Bufdir, Dommer-
foreningens fagutvalg for offentlig rett, fylkesnemn-
dene, Kristiansand tingrett og Bærum kommune. 
Disse instansene påpeker at ordlyden åpner for 
vanskelige avgrensningsspørsmål om hvilke opp-
lysninger som tilhører samværssaken, og hva som 
tilhører omsorgsovertakelsen. Det reiser også 
noen praktiske problemer blant annet med hen-
syn til utforming av begjæring til fylkesnemnda og 
gjennomføring av forhandlingene.

Fylkesnemndene skriver blant annet:

«Flere av fylkesnemndene har påpekt at forsla-
gene åpner for vanskelige grensedragninger 
og er praktisk vanskelige å håndtere.

Forslaget om begrenset innsynsrett for søs-
ken synes å nødvendiggjøre at det må fremmes 
en egen tiltaksbegjæring for samværsspørsmå-
let, og at samværsspørsmålet må skilles ut til 
egen behandling i forhandlingsmøte.»

13.3.4 Barnevernstjenestens plan om samvær 
og kontakt

Tretten instanser støttet forslaget om at barne-
vernstjenesten skal utarbeide en egen plan om 

samvær og kontakt. Disse var blant annet Bufdir,
Statsforvalteren i Oslo og Viken, KS, Redd Barna, 
NOBO og Fellesorganisasjonen. Også Universitetet 
i Agder støtter forslaget, og påpeker at planen må 
utarbeides i dialog med dem det gjelder. NIM
stilte spørsmål ved om det er et menneskerettslig 
problem at det ikke gis klagemuligheter på pla-
nen. Marker kommune er imot forslaget til plan, og 
mener samværet fortsatt bør være en del av bar-
nets omsorgsplan. 

Forandringsfabrikken uttaler:

«Det er og fint at det står at barnevernstje-
nesten har ansvaret for å legge til rette for kon-
takt. Samtidig er det viktig at dette må være 
med personer barnet ønsker å ha kontakt med. 
Men vi vet fra flere av FFs undersøkelser at en 
del barn som er flyttet, ikke har oversikt over 
søsken og familie. Derfor ber vi om at det leg-
ges til en setning for å sikre at barnevernstje-
nesten tar ansvar for dette.»

Organisasjon for barnevernsforeldre (OFB) mener 
at plan for samvær etter omsorgsovertakelse er 
«et svært godt og kjærkomment forslag».

Statsforvalteren i Innlandet uttaler:

«Departementet foreslår videre krav til at bar-
nevernstjenesten utarbeider en plan for sam-
vær og kontakt, basert på Fylkesnemndas ved-
tak. Fylkesmannen mener dette er et viktig til-
legg i loven. Vi mottar forholdsvis mange 
henvendelser fra sakens parter om barnevern-
tjenestens organisering av samvær, om retten 
til å gjøre endringer i hvordan ordningen prak-
tisk skal utføres. Fylkesmannen vil tro at en 
presisering av dette vil kunne forebygge uro og 
uklarheter.»

13.3.5 Sperrefrist i saker om samvær

Rundt 30 høringsinstanser uttalte seg om departe-
mentets forslag om å utvide sperrefristen i saker 
om samvær fra 12 måneder til to år. Tre av 
høringsinstansene, Advokatforeningen, Fokus på 
Barnevernet og Familiekanalen, er imot forslaget 
og ønsker å beholde en 12 måneders sperrefrist. 

Resterende høringsinstanser er i det store posi-
tive til forslaget om å utvide sperrefristen til to år, 
herunder blant annet Bufdir, Bufetat region øst, 
Barneombudet, Bergen tingrett, Follo tingrett, Dom-
merforeningens fagutvalg for offentlig rett, Statsfor-
valteren i Nordland, fylkesnemndene, Universitetet i 
Agder, Bærum kommune, Fredrikstad kommune, 
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Trondheim kommune, Forandringsfabrikken, KS, 
Stine Sofies Stiftelse og Kirkens bymisjon. 

De fleste av disse høringsinstansene begrun-
ner sin støtte med barnets behov for ro og stabili-
tet i en ny omsorgssituasjon. 

Fylkesnemndene er av den oppfatning at forsla-
get innebærer en hensiktsmessig avveining av 
hensynet til foreldrenes rettssikkerhet og barnets 
behov for ro.

Statsforvalteren i Nordland og Bergen tingrett
påpeker at foreldrenes rettssikkerhet er ivaretatt 
ved unntaket om at samværsspørsmålet kan prø-
ves på et tidligere tidspunkt dersom det foreligger 
opplysninger om vesentlige endringer i barnets 
eller partenes situasjon. 

Noen av høringsinstansene reiste spørsmål 
ved unntaksforslaget. Stine Sofies Stiftelse og
Trondheim kommune påpekte at unntaket kan 
virke mot hensikten å forsøke å skape ro og stabi-
litet for barnet. Dette unntaket åpner for flere 
rettslige prosesser som barnet må involveres i. 
Stine Sofies Stiftelse ønsket en presisering av hva 
departementet mener med «vesentlige endringer» 
for å unngå unødvendige prøvinger i nemnd og 
domstol. 

Dommerforeningens utvalg for offentlig rett
uttalte at unntaket ikke er nødvendig all den tid 
barnevernstjenesten skal tilrettelegge for mer 
samvær dersom forholdene ligger til rette for det i 
perioden sperrefristen løper. 

NOBO påpekte også at unntaket ikke måtte 
være til hinder for barnevernstjenestens ansvar 
for løpende å vurdere samværsordningen. 

Sandnes kommune og Forandringsfabrikken
ønsket begge en grense for hvor mange saker om 
samvær som kan fremmes for på denne måten å 
skape ro rundt barnet. 

Advokatforeningen og Familiekanalen argu-
menterer med at forslaget strider mot foreldrenes 
rett til familieliv og tilbakeføringshensynet. Videre 
påpeker Familiekanalen at forslaget vil medføre 
betydelig økning av konflikt mellom foreldrene og 
barnevernstjenesten. 

Fokus på Barnevernet påpekte at foreldre og 
barn som er adskilte ikke skal måtte vente i to år, 
noe som er «en evighet i et barns oppvekst». 

NIM anbefalte at departementet i det videre 
lovarbeidet foretar en vurdering av hvordan sper-
refristen i samværssaker forholder seg til de men-
neskerettslige forpliktelsene. NIM uttalte seg 
imidlertid også om forslaget sett hen til Norges 
menneskerettslige forpliktelser: 

«NIM legger til grunn at myndighetene har for-
holdsvis stor skjønnsmargin i måten de innret-

ter mulighetene for å få prøvet samværsbe-
grensninger. EMD legger likevel i sine vurde-
ringer vekt på at myndighetene jevnlig 
vurderer behovet for justeringer i samværsom-
fanget. For eksempel trakk EMD frem at mor 
hadde mulighet for å få en fornyet prøving av 
samværsspørsmålet etter 12 måneder i avvis-
ningsavgjørelsen J.M.N og C.H v. Norge. Så 
lenge det er en sikkerhetsventil, slik at forel-
drene kan kreve en ny vurdering av samværs-
spørsmålet dersom det foreligger vesentlige 
endringer, og barneverntjenesten også har en 
plikt til fortløpende å vurdere å legge til rette 
for mer samvær enn det fylkesnemnda har fast-
satt slik det er foreslått lovfestet i lovforslaget 
§ 7-3 annet ledd, antar NIM at den ordningen 
departementet foreslår vil ligge innenfor de 
menneskerettslige skrankene.»

13.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

13.4.1 Samvær og kontakt mellom foreldre og 
barn 

13.4.1.1 Innledning

En grunnleggende menneskerett er barn og forel-
dres rett til respekt for sitt familieliv. Det er et 
klart utgangspunkt at det er best for barn å vokse 
opp i sin egen familie. Omsorgsovertakelser skal 
derfor i utgangspunktet være midlertidige, og 
målet er gjenforening av barn og foreldre, se 
omtale av dette også i kapittel 7.3.1. I saker hvor 
gjenforeningsmålsettingen ligger fast, må samvæ-
ret fastsettes slik at båndene mellom foreldre og 
barn kan styrkes og utvikles. Samtidig er forutset-
ningen for en omsorgsovertakelse at hjemmefor-
holdene er uholdbare for barnet. Barn som er 
utsatt for omsorgssvikt kan ha et vanskelig for-
hold til sine foreldre, og det kan være årsaker til at 
de kanskje ikke har godt av å ha for mye samvær. 
Departementet viser til høringsuttalelsene fra 
Landsforeningen for barnevernsbarn og Forand-
ringsfabrikken som understreker dette. Det er der-
for avgjørende at det ikke fastsettes mer samvær 
enn hva som er riktig for barnet. Dette krever god 
og oppdatert kompetanse i alle ledd. Det krever 
også at det tilrettelegges godt for at barnet får til-
strekkelig informasjon, og får mulighet til å fritt si 
sin mening om samvær. Både barnets og foreldre-
nes situasjon kan endre seg over tid. Det er derfor 
også nødvendig å jevnlig revurdere om frekven-
sen for samvær bør endres enten til flere, eller i 
noen tilfeller kanskje også til færre samvær. Det 
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må jevnlig vurderes om det er nødvendig å gjøre 
andre endringer knyttet til gjennomføringen av 
samværene.

For noen omsorgsovertakelser vil det være 
avklart at gjenforeningsmålsettingen er forlatt. En 
slik beslutning skal bygge på et solid og oppdatert 
beslutningsgrunnlag. Den skal inneholde en kon-
kret avveining og ha en grundig begrunnelse, og 
være begrenset til visse tilfeller som beskrevet 
foran i kapittel 13.1.3, se også kapittel 20.7.3.4 om 
begrunnelser for vedtak. Også i slike saker der 
gjenforening ikke er mulig, har samvær som 
utgangspunkt en egenverdi for barnet og forel-
drene. Utgangspunktet vil da være et mål om å 
opprettholde et samvær som gjør det mulig for 
barnet å bevare familiebånd og relasjoner. Det 
grunnleggende premisset for samvær er imidler-
tid at dette skal være til barnets beste. 

Fastsetting av samvær mellom barn og for-
eldre etter omsorgsovertakelse har vært en tilba-
kevendende problemstilling i sakene mot Norge 
som har vært behandlet av Den europeiske men-
neskerettsdomstolen (EMD). Domstolen har 
eksempelvis påpekt at begrunnelsene fra norske 
beslutningsmyndigheter har gitt inntrykk av at 
målet om gjenforening var gitt opp i saker der det 
var utmålt sjeldent samvær, og at dette kan skape 
unødig avstand mellom foreldre og barn.41 I 
enkelte tilfeller har samværet vært uten den nød-
vendige kvalitet, slik at foreldrene ikke fikk vist 
sin omsorgsevne. 

I lys av EMDs praksis har Høyesterett behand-
let tre barnevernssaker i storkammer. Høyeste-
rett fant ikke motstrid mellom praksis fra EMD og 
de konkrete bestemmelsene Høyesterett vurderte 
i storkammersakene. Det ble imidlertid konsta-
tert et behov for å justere norsk barnevernsprak-
sis. Høyesterett stilte også opp generelle utgangs-
punkter for utmåling og saksbehandlingen i saker 
om samvær. Utgangspunktene fra storkammersa-
kene er ytterligere presisert i tre dommer fra 
mars 2021. Høyesteretts avgjørelser er nærmere 
omtalt foran under kapittel 13.1.3. 

På bakgrunn av utviklingen i rettspraksis og 
innspillene i høringen, foreslår departementet 
enkelte nye presiseringer i bestemmelsen om 
samvær og kontakt mellom barn og foreldre, som 
beskrives nærmere nedenfor. Samværsbestem-
melsen må ses i sammenheng med lovens innle-
dende bestemmelser, herunder særlig prinsippet 
om barnets beste i lovforslaget § 1-3, retten til 
medvirkning i § 1-4 og retten til familieliv i § 1-5. 

13.4.1.2 Barneverns- og helsenemnda skal 
fastsette samvær etter en konkret 
vurdering

Departementet viderefører ordningen med at det 
er barneverns- og helsenemnda som skal fastsette 
samværet mellom foreldre og barn. Nemndspro-
sessen ivaretar viktige rettssikkerhetsgarantier 
som vil bidra til at samværsspørsmålet behandles 
forsvarlig og betryggende. Nemndas vedtak kan 
også kreves rettslig overprøvd av tingretten. 

Departementet understreket i høringsnotatet 
at samvær skal baseres på en konkret vurdering 
av det enkelte barnets behov. Det ble ansett nød-
vendig å gi en slik presisering fordi det kunne 
synes å ha utviklet seg en praksis for normering 
hvor utmåling av samvær ofte var satt til fire til 
seks ganger i året ved langvarige plasseringer. 
Høringsnotatets forslag er nærmere beskrevet i 
kapittel 13.2.2. Også Høyesterett har tatt uttrykke-
lig avstand fra en praksis hvor samvær fastsettes 
ut fra standardiserte kriterier. Høyesterett har 
uttalt at det ikke er grunnlag i norsk rettspraksis 
for å oppstille en standardnorm eller et minstenivå 
for hvor mye samvær som skal fastsettes. Også 
EMDs praksis viser at det må foretas en konkret 
vurdering, rettspraksis er nærmere beskrevet i 
kapittel 13.1.3. 

Departementet fastholder forslaget om å presi-
sere i loven at samvær må fastsettes etter en kon-
kret vurdering i den enkelte sak, se lovutkastet 
§ 7-2. Det er en grunnleggende rettssikkerhetsga-
ranti for barnet at det gjøres en konkret og helhet-
lig vurdering av hva som er best for det aktuelle 
barnet, i den aktuelle situasjonen. Forskning på 
området tilsier at det ikke finnes grunnlag for å 
anbefale en norm for samvær.42 Forslaget om å 
presisere dette utgangspunktet i loven har også 
fått bred støtte i høringen. En spørreundersøkelse 
Forandringsfabrikken har foretatt, er et eksempel 
på at barn i barnevernet har svært ulike syns-
punkter på omfanget av samvær.43

Det styrende prinsipp for nemnda ved fastset-
telse av samværet skal være barnets beste. 
Utgangspunktet for vurderingen er at omsorgso-
vertakelsen er midlertidig, og at omsorgen skal 
føres tilbake til foreldrene så snart omstendighe-
tene gir grunnlag for det. Samværet skal derfor 
fastsettes slik at dette formålet ivaretas best 

41 Se eksempelvis K.O og V.M mot Norge (2019) og A.S mot 
Norge (2019).

42 Se nærmere om funnene i utredning fra OsloMet i kapittel 
13.2.1.2.

43 «100 barn 7-18 år om samvær i barnevernet – Det handler 
om oss», Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, publisert 
i januar 2021.
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mulig. Omfang og hyppighet må være bestemt ut 
fra omstendighetene i hvert enkelt tilfelle, og det 
enkelte barns beste, se mer om denne vurderin-
gen nedenfor i kapittel 13.4.1.3. 

Departementet foreslo i høringsnotatet å pre-
sisere i lovteksten at nemndas vedtak fastsetter et 
minimumsnivå for samvær. Hensikten med forsla-
get var å tydeliggjøre barnevernstjenestens 
adgang til å tilrettelegge for mer samvær mellom 
barn og foreldre, slik den også har i dag. Departe-
mentet ser imidlertid at forslaget kan misforstås. 
Departementet viser til høringsuttalelsen fra 
fylkesnemndene og er enig i at nemnda skal fast-
sette det samvær som vurderes å være riktig på 
vedtakstidspunktet, og i en tid fremover. 

Barnevernstjenesten er imidlertid i kontakt 
med barnet og foreldrene, og har helt andre forut-
setninger enn nemnda til å jevnlig vurdere om 
samværsomfanget bør justeres i takt med sakens 
og barnets utvikling. Barnevernstjenesten har 
også oppfølgingsansvaret for både barn og for-
eldre, og samvær henger tett sammen med oppføl-
ging, se kapittel 14. For å unngå misforståelse 
videreføres ikke forslaget om å ta inn ordet «mini-
mumssamvær» i lovteksten. Departementet 
understreker at dette likevel ikke endrer rettstil-
standen, og at nemndas vedtak ikke er til hinder 
for at barnevernstjenesten kan tilrettelegge for 
mer samvær, se nærmere om dette i kapittel 
13.4.2.1. Samvær utover nemndas vedtak kan bare 
gjennomføres der dette er til barnets beste.

13.4.1.3 Hovedhensyn ved fastsettelse av samvær 
til barnets beste

Departementet vurderer at det kan være behov 
for presiseringer i lovteksten om samvær.

Det gis i dagens lovtekst ikke noen holdepunk-
ter for hvilke vurderinger som skal gjøres ved 
samværsfastsettelse. Det vil være en fordel at lov-
bestemmelsen gir noen holdepunkter for denne 
vurderingen. Dette vil styrke rettssikkerheten og 
kan legge bedre til rette for gode vurderinger i 
fremtiden. Departementet foreslår derfor å synlig-
gjøre hvilke hovedhensyn som skal vurderes ved 
fastsettelse av samvær i lovutkastet § 7-2 annet 
ledd. Disse hovedhensynene er barnets behov for 
beskyttelse, barnets utvikling, samt barnets og 
foreldrenes mulighet til å opprettholde og styrke 
båndene mellom seg. Det understrekes at også 
andre hensyn kan spille inn. Ved fastsettelse av 
samvær skal det gjøres en helhetlig vurdering av 
hva som vil være til barnets beste. I denne vurde-
ringen vil flere momenter være relevante. Det skal 
legges særlig vekt på at barnet ikke må bli utsatt 

for vold eller andre forhold som kan skade bar-
nets helse og utvikling. Barnets eget syn på sam-
vær med foreldrene skal ha stor vekt, og må vur-
deres ut fra barnets alder og modenhet. Barnets 
sårbarhet og hvordan barnet påvirkes av samvær 
og kontakt med foreldre, vil være sentralt for sam-
værsomfanget. Videre vil barnets behov generelt, 
hvordan barnet klarer seg etter omsorgsoverta-
kelse, samt tilknytning til foreldre være av betyd-
ning. Også foreldrenes funksjon og livssituasjon 
før og etter omsorgsovertakelsen er relevant. Det 
er en viktig faktor om det på tidspunktet for nemn-
das avgjørelse vurderes som sannsynlig at plasse-
ringen vil være kortvarig eller mer langvarig. Kva-
liteten på samværene, og i hvilken grad foreldrene 
lar seg veilede eller ikke, vil være andre relevante 
faktorer. Også barnets alder, relasjon til søsken og 
andre personer som barnet ønsker samvær med, 
kan være av relevans. Videre vil barnets kultu-
relle, etniske, språklige og religiøse bakgrunn 
være relevante momenter i vurderingen. Hensy-
net til at barnet får en trygg og god relasjon til fos-
terhjemmet er også en relevant faktor. Departe-
mentet understreker at de ulike momentene vil 
kunne ha forskjellig vekt, avhengig av sakenes 
faktum. Også andre momenter kan være relevante 
eller avgjørende for vurderingen.44 Departemen-
tet viser i denne sammenheng til at Bufdir jobber 
med å utarbeide retningslinjer for fastsettelse av 
samvær etter omsorgsovertakelse. 

Departementet mener at en presisering av de 
foran nevnte hovedhensyn i ordlyden, sammen 
med en konstatering av at det skal foretas en kon-
kret vurdering i loven, kan bidra til å unngå en 
standardisert utmåling. 

Departementet viser til høringsuttalelsen fra 
Landsforeningen for barnevernsbarn hvor det 
uttrykkes bekymring for om den nye loven kan 
tolkes slik at foreldrenes rett står sterkere enn 
barnets, og at konsekvensene kan være at noen 
barn påføres nye traumer. Departementet under-
streker at samværet alltid skal være tilpasset det 
enkelte barnets behov, og at det er et vilkår at 
samvær som fastsettes skal være til barnets beste, 
jf. lovutkastet § 1-3 om barnets beste og § 7-2 
annet ledd om samvær. 

Som beskrevet foran i kapittel 13.1.3, har Høy-
esterett i storkammeravgjørelsene uttalt at sam-
vær ikke skal utsette barnet for «urimelig belast-
ning». Høyesterett baserer dette på EMDs 
uttalelser om at barnet ikke skal utsettes for 
«undue hardship» i K.O. og V.M. mot Norge 
(2019), som også er gjentatt i M.L mot Norge

44 Se nærmere om hensynet til barnets beste i kapittel 7.1.
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(2020). Departementet viser til at prinsippet om 
barnets beste gjelder generelt og at det ikke skal 
gjøres noe unntak ved utmåling av samvær. Å snu 
utgangspunktet for vurderingen til et spørsmål 
om hvor mye samvær barnet kan tåle, kan etter 
departementets oppfatning gi en risiko for at hen-
synet til barnets beste svekkes. Det er imidlertid 
gode grunner for at man må vurdere både hva 
som vil være barnets beste på utmålingstidspunk-
tet, og på lengre sikt. Uttalelsene om urimelig 
belastning kan forstås i en slik sammenheng, fordi 
det kan være til barnets beste på lang sikt å ha en 
samværsordning, selv om det kan følge en viss 
belastning ved samværet her og nå. Høyesterett 
uttrykker dette ved at «målsettingen om gjen-
forening forutsetter at det blir gitt så mye samvær 
som det er mulig å gi uten å tilsidesette hensynet til 
barnets beste».45 Høyesterett uttrykker også at det 
under ingen omstendighet skal gis et samvær som 
vil skade barnets helse eller utvikling.46 Departe-
mentet mener at EMDs uttalelser om «undue 
hardship» også må tolkes i lys av de overordnede 
uttalelsene i Strand Lobben-dommen om at bar-
nets interesser er av «paramount importance».47

At barnets beste skal være et grunnleggende hen-
syn følger også av Grunnloven § 104 annet ledd, 
og av BK artikkel 3 nr. 1. 

Barneverns- og helsenemnda bør unngå å 
treffe konklusjoner som låser utviklingen. Av hen-
syn til barnet kan det være nødvendig å la barnet 
falle til ro i en omsorgsbase, samtidig som det hol-
des åpent om det på et senere tidspunkt kan være 
ønskelig å utvide samværet. Dette er etter depar-
tementets vurdering i tråd med Høyesteretts 
uttalelse om at det kan være forskjell på barnets 
beste på kort og på lang sikt. Høyesterett viser til 
at «(h)ensynet til barnets beste kan gjøre at samvæ-
ret må begrenses ut fra situasjonen her og nå, selv 
om den langsiktige målsettingen er tilbakeføring».48 

I nemndas vedtak om samvær må det fremgå 
hvordan barnets beste og hensynet til familiebånd 
er vurdert. Dette innebærer at det må fremgå 
hvordan barnets behov for familiebånd er vektlagt 
i barnets beste-vurderingen. Dersom barn og for-
eldre har motstridende interesser skal det også 
fremgå av vedtaket at det er foretatt en reell avvei-
ning av interesser, herunder hvilken vekt hensy-
net til familiebånd for barn og foreldre er tillagt 
ved avveiningen, opp mot ivaretakelsen av barnets 

beste, jf. forslag til ny § 14-20 og kapittel 20.7.3 der 
kravene til begrunnelser for nemndas vedtak er 
presisert. 

På oppdrag fra departementet startet nemn-
dene i oktober 2019 å føre statistikk over fastset-
telse av førstegangssamvær. Departementet har 
derfor tilgjengelig statistikk fra oktober 2019 frem 
til årsskiftet 2020/2021. Dette tallgrunnlaget 
utgjør et lite antall saker, og en kort tidsperiode. 
Tallgrunnlaget fra nemndene må ses i lys av at 
barnevernstjenesten kan åpne for mer samvær 
med foreldre, dersom det er til barnets beste. Sta-
tistikken som oppgis fra barneverns- og helse-
nemndene gir dermed ikke et svar på hvor mye 
samvær som faktisk gjennomføres. Likevel kan 
tallene tyde på en utvikling i nemndenes fastset-
telse av samvær. I 2019 var hovedtyngden av sam-
vær fastsatt til mellom fire og seks ganger i året. I 
løpet av 2020 har dette bildet endret seg ved at det 
er en økning i saker hvor det fastsettes samvær en 
gang i måneden, og at det er større variasjon i 
antall samvær som fastsettes. Ut fra dette tallmate-
rialet kan det se ut til at det nå utmåles flere sam-
vær i nemndene. Departementet vil understreke 
at målet er å sikre rett samvær tilpasset det 
enkelte barns behov, ikke nødvendigvis at det skal 
fastsettes mer samvær. 

13.4.1.4 Barns rett til å medvirke 

Barn har en grunnleggende rett til å medvirke i 
alle saker som angår ham eller henne. Barnets 
mening skal tillegges vekt i overensstemmelse 
med deres alder og modenhet, jf. lovutkastet § 1-4. 
Se også en nærmere beskrivelse av retten til med-
virkning i kapittel 7.2. Både ved vedtak fra barne-
verns- og helsenemnda og i barnevernstjenestens 
planlegging av samvær, vil det være viktig å høre 
barnets tanker om samværsfrekvens og hvordan 
samværene skal gjennomføres.49 Å høre barnets 
mening vil være viktig for å finne frem til hva som 
er best for barnet. I samværssaker har Høyeste-
rett understreket at retten til å bli hørt er et 
førende prinsipp, jf. også BK artikkel 12 og 
Grunnloven § 104 annet ledd.50 For at barnet skal 
være i stand til å si sin mening om samvær, vil bar-
net være avhengig av å få informasjon. Informasjo-
nen må være konkret og tilpasset barnets moden-

45 HR-2020-662-S, avsnitt 134. Det samme er gjentatt i HR-
2021-474-A, avsnitt 43.

46 HR-2021-474-A, avsnitt 49.
47 Strand Lobben-dommen, avsnitt 204.
48 HR-2021-474-A, avsnitt 49.

49 En spørreundersøkelse i regi av Forandringsfabrikken 
viser blant annet at 60 av de 100 barna som var forespurt, 
ikke har fått være med på å bestemme hverken antall sam-
vær eller omfang på samværet. «100 barn 7-18 år om sam-
vær i barnevernet – Det handler om oss», Forandringsfabrik-
ken Kunnskapssenter, publisert i januar 2021. 

50 HR-2021-474-A, avsnitt 35 og 57 flg.
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het. Dette kan for eksempel innebære å forklare 
hva begrepet samvær betyr, og hva som vil skje 
med de opplysningene barnet gir. Retten til med-
virkning innebærer også at barnet fritt skal få gi 
uttrykk for sine synspunkter. Se mer om barns 
medvirkning i nemnda i kapittel 20.4.

Departementet viser til at enkelte høringsin-
stanser, blant annet Landsforeningen for barne-
vernsbarn, har tatt til orde for å gi barnet en rett til 
å nekte samvær. Departementet viser til at Oslo-
Met i sin utredning har vurdert spørsmålet og 
anbefalt at barn ikke gis rett til å nekte samvær, se 
omtalen av rapporten i kapittel 13.2.1.2 foran. 
Departementet mener at en fordel med en slik rett 
er at dette isolert sett vil styrke barnets rettighe-
ter. Ulempene med en rett til å nekte er imidlertid 
at barnet selv kan oppfatte å stå ansvarlig for sam-
været, og at en slik løsning vil kunne føre til uhel-
dig manipulering fra foreldrene eller andre. På 
denne bakgrunn mener departementet at ulem-
pene ved dette forslaget veier tyngre enn forde-
lene. Det foreslås ikke en rett for barnet til å nekte 
samvær. Selv om barnet ikke gis en prosessuell 
mulighet til å hindre at nemnda utmåler samvær, 
har barnet rett til å medvirke, jf. lovutkastet § 1-4. 
Barnet kan uttale seg direkte til nemnda, nemnda 
kan oppnevne en talsperson for barnet, eller opp-
nevne en sakkyndig til å snakke med barnet, jf lov-
utkastet § 14-13. Dersom nemnda etter en vurde-
ring faller ned på et annet resultat enn det sam-
værsomfanget barnet har gitt uttrykk for, bør 
nemnda i sitt vedtak begrunne hvorfor. Hva som 
var barnets mening og hvilken vekt barnets 
mening er tillagt skal fremgå av nemndas vedtak, 
jf. lovutkastet § 14-20.

Departementet vil understreke barnets rett til 
å medvirke også ved gjennomføringen av samvær, 
og at ingen barn fysisk kan tvinges til samvær mot 
sin vilje. Også dersom barnet viser ikke-verbale 
uttrykk i forbindelse med samvær vil dette være 
en del av barnets medvirkning som må vurderes i 
tråd med alder og modenhet. Dersom barnet 
uttrykker sterk motstand mot å gjennomføre sam-
været, vil dette kunne være en indikasjon på at 
samværet ikke er til barnets beste. Barnevernstje-
nesten må foreta en helhetsvurdering av hva som 
er til barnets beste, særlig med tanke på å unngå å 
utløse nye traumer hos barnet. Samvær kan være 
i barnets interesse på lang sikt for å bevare sine 
familierelasjoner, og for i fremtiden å kunne reali-
sere en gjenforening med sin biologiske familie. 
Departementet understreker at ved tvil om hva 
som er riktig avveining skal tvilen komme barnet 
til gode ved å ivareta barnets behov for beskyt-
telse og omsorg.

13.4.1.5 Krav om sterke og spesielle grunner for å 
nekte samvær

Begrensninger i retten til samvær utgjør et ytterli-
gere inngrep i retten til familieliv, i tillegg til 
omsorgsovertakelsen. Jo mer inngripende 
begrensninger det er snakk om i samværsretten, 
jo større krav stilles til et forsvarlig avgjørelses-
grunnlag og en grundig begrunnelse. Høyesterett 
har uttalt at det gjelder et skjerpet krav til begrun-
nelse der myndighetene har gitt opp målet om 
gjenforening. Videre har Høyesterett, på bak-
grunn av EMDs praksis, uttalt at bare der det fore-
ligger spesielle og sterke grunner, kan formålet 
om gjenforening oppgis og samværet på det 
grunnlag begrenses sterkt eller falle helt bort, se 
omtale i kapittel 13.1.3. 

Departementet mener at det kan tenkes tilfel-
ler hvor samværet i en periode må begrenses 
sterkt eller falle bort, selv om den overordnede 
målsettingen om gjenforening ikke er oppgitt.51

For eksempel kan barnet ha behov for en periode 
med ro og stabilitet som følge av omsorgssvikt i 
hjemmet, eller foreldrene kan være akutt syke på 
en slik måte at samvær ikke kan gjennomføres. 
Det kan også være tilfeller hvor barnet er trauma-
tisert som følge av omsorgssvikten, eller foreldre-
nes kapasitet til å gjennomføre samvær må styr-
kes for at samværene ikke skal medføre urimelig 
belastning for barnet. I slike tilfeller kan det fort-
satt være en målsetting at familien på sikt kan 
gjenforenes, men at situasjonen for øyeblikket er 
slik at samværet av hensyn til barnet må begren-
ses sterkt eller falle bort. I slike tilfeller kan det 
være grunn til å sette samværet lavt, uten at gjen-
foreningsmålsettingen oppgis, for deretter å vur-
dere om hyppigheten kan økes etter hvert. Også i 
slike situasjoner må barneverns- og helsenemnda 
i sin avgjørelse redegjøre for hvilke sterke og spe-
sielle grunner som foreligger, og eventuelt også 
vurdere hvorvidt en slik begrensning av samvær 
på sikt vil kunne føre til at båndene svekkes mel-
lom barnet og foreldrene. I tillegg må barne-
vernstjenesten parallelt vurdere hvilke tiltak som 
kan bidra til å avhjelpe situasjonen, for eksempel 
ved at foreldrene tilbys nødvendig veiledning. 
Videre må barnevernstjenesten jevnlig revurdere 
situasjonen og behovet for samvær, se nærmere i 
punkt 13.4.2. om barnevernstjenestens arbeid 
med plan for samvær.

51 Dette har ikke Høyesterett tatt konkret stilling til i de tre 
storkammerdommene, men se eksempelvis HR-2020-663-S, 
avsnitt 146.
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Departementet viser til NIM og Barneombu-
dets innspill i høringen, om at yttergrensen 
«sterke og spesielle grunner» som følger av 
EMDs og Høyesteretts praksis, bør synliggjøres i 
lovteksten. Departementet deler denne oppfatnin-
gen, og mener dette vil gi et viktig signal om at det 
bare er i spesielle tilfeller hvor samvær ikke skal 
utmåles. Departementet vurderer at dette er nyt-
tig og nødvendig informasjon for både rettsanven-
deren og sakens parter, og vil bidra til styrket 
rettssikkerhet. Departementet foreslår derfor å 
presisere i loven at bare der det foreligger spesi-
elle og sterke grunner, kan samvær begrenses 
sterkt eller falle helt bort, se lovutkastet § 7-2 
tredje ledd. 

Departementet mener at en beslutning fra 
nemnda om at foreldrene ikke skal vite hvor bar-
net er plassert, såkalt skjult adresse, kan være et 
like inngripende tiltak overfor foreldrene, som et 
sterkt begrenset samvær. Departementet mener 
derfor at også en slik beslutning bare kan treffes 
dersom det foreligger sterke og spesielle grunner. 
Departementet viser for øvrig til at barnevernstje-
nesten fra 1. januar 2021 har plikt til å melde fra til 
politiet når det er fattet vedtak om skjult adresse, 
se kapittel 19.1. Denne plikten videreføres i ny 
barnevernslov § 13-5 annet ledd.

13.4.1.6 Samvær med tilsyn

Departementet foreslår også å videreføre at bar-
neverns- og helsenemnda kan stille vilkår for sam-
været. Nemnda har i dag også adgang til å 
bestemme skjult adresse, det vil si at foreldrene 
ikke skal vite hvor barnet oppholder seg. Dette 
kan for eksempel være i saker hvor barnet kan bli 
utsatt for fare eller skade, eller det er fare for at 
barnet kan bli bortført. 

Dette kan også være eksempler på tilfeller 
hvor det kan være nødvendig med tilsyn under 
samvær. At nemnda også kan stille krav om at 
samværene skal utføres med tilsyn følger forutset-
ningsvis av bestemmelsen. Tilsyn kan oppleves 
som en belastning for foreldre, men kan være 
nødvendig av hensyn til barnets beste og behovet 
for sikkerhet. Basert på EMDs praksis har Høyes-
terett uttalt at en beslutning om «permanent tilsyn 
under samvær må være begrunnet konkret («justi-
fied on special grounds») i den enkelte sak».52 Et 
behov for tilsyn må også utredes grundig i for-
kant. Nemndas adgang til å stille vilkår om tilsyn 
er ikke uttrykt direkte i lovteksten. Departemen-

tet mener at lovteksten bør gi et klart uttrykk for 
hvilken kompetanse nemnda har, på et så inngri-
pende område som begrensninger i samvær. 
Departementet foreslår derfor å presisere i lov-
teksten at nemnda kan pålegge tilsyn ved samvær. 

13.4.1.7 Særlig om begrensning av annen type 
kontakt 

Selv om det settes begrensninger for samvær, har 
barn og foreldre i utgangspunktet rett til å opp-
rettholde kontakt etter en omsorgsovertakelse. 
Departementet definerer samvær som fysiske 
møter, mens annen type kontakt vil kunne skje 
gjennom elektroniske kommunikasjonsmidler 
som sosiale medier, mobiltelefon eller per post. 
Departementet viser til at den som utøver omsor-
gen for barnet på vegne av barnevernstjenesten, 
det vil si fosterforeldrene eller institusjonen, vil ha 
adgang til å sette visse grenser for barnets kon-
takt med andre, i kraft av sitt omsorgsansvar.53

Dersom ytterligere kontakt skal begrenses, kre-
ver det lovhjemmel og begrunnelse.

Kontakt etter omsorgsovertakelse kan ha 
både positive og negative sider.54 På denne måten 
kan barnet holde kontakt med sin familie uten å 
møtes fysisk. Dette kan hjelpe barnet å bli roli-
gere og tryggere i ny omsorgssituasjon, noe som 
kan gi en gunstig effekt. Særlig kan denne typen 
kontakt være viktig for barn som har lite samvær. 
Kontakt på sosiale medier eller liknende kan gi 
barnet informasjon de ellers ikke ville ha tilgang 
på. Dette kan igjen gi bedre kvalitet på samvær. På 
den annen side kan denne typen kontakt ha nega-
tive konsekvenser ved at det kan påføre barnet 
mer uro og være belastende for barnet. 

Høyesterett uttaler i sine avgjørelser gjengitt i 
punkt 13.1.3 foran at gjeldende barnevernlov § 4-
19 gir lovhjemmel til å begrense foreldres rett til 
kontakt med sitt barn etter omsorgsovertakelse. 
Likevel gir Høyesterett uttrykk for at lovhjemme-
len med fordel kunne vært klarere uttrykt. Depar-
tementet deler domstolens oppfatning om at lega-
litetsprinsippet tilsier at lovhjemmelen må være 
tilstrekkelig klar og tilgjengelig, og så presis som 
forholdene tillater. Det vises også til at enkelte 
høringsinstanser, blant annet NIM, anbefalte at 
regulering av kontakt lovfestes. Departementet 
foreslår derfor å innta i forslag til § 7-2 fjerde ledd 

52 Se HR-2020-661-S avsnitt 156, som viser til K.O og V.M. mot 
Norge, avsnitt 69.

53 Dette omtaler også Høyesterett i HR-2020-1967-A, avsnitt 
55.

54 «Kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn under 
offentlig omsorg», Norges barnevern nr. 02-03/2018 (volum 
95), Hilde Anette Aamodt og Svein Mossige, side 110.
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at barneverns- og helsenemnda også kan fastsette 
begrensninger i øvrig kontakt mellom barn og for-
eldre. Dette vil ikke endre rettstilstanden, men vil 
tydeliggjøre at nemnda også har kompetanse i 
samværssaker til å begrense kontakt. Departe-
mentet mener dette vil bidra til å styrke rettssik-
kerheten. Departementet mener det er naturlig at 
det er nemnda som har kompetanse til å fastsette 
slike begrensninger i barn og foreldres rett til 
kontakt. Nemndas vedtak utløser rettssikkerhets-
garantier, som gjør at partene blant annet kan 
påklage vedtaket. På samme måte som for sam-
vær har også barnevernstjenesten adgang til å 
åpne for at foreldre og barn kan ha mer kontakt 
enn hva nemnda har angitt, dersom dette er til 
barnets beste.

Begrensninger i kontakt kan være vanskelig å 
gjennomføre i praksis. Det vises blant annet til at 
barn over 13 år selv kan ta i bruk sosiale medier, 
jf. personopplysningsloven § 5. Dette vil fordre at 
barnevernstjenesten har et godt samarbeid med 
foreldre og andre som ønsker å ha kontakt med 
barnet. Begrensninger må tilpasses barnets alder, 
behov og ønsker. 

13.4.1.8 Kontakt og besøksforbud

Departementet viderefører forslaget om å innta en 
henvisning til straffeloven og straffeprosesslovens 
bestemmelser om kontakt- og besøksforbud i lov-
bestemmelsen om samvær, se lovutkastet § 7-2 
femte ledd. Forslaget tilsvarer barnelova § 43 b 
om samvær ved kontaktforbud eller besøksfor-
bud. Lovfestingen er en presisering av at en per-
son som er ilagt et forbud mot å kontakte barnet, 
heller ikke kan få rett til kontakt eller samvær 
etter barnevernsloven, med mindre forbudet gir 
adgang til samvær. Både domstolen og påtalemyn-
digheten kan bestemme at et kontakt- eller 
besøksforbud skal være begrenset. Et slikt 
begrenset forbud er en form for «unntak», slik at 
den forbudet retter seg mot bare kan kontakte 
eller besøke et sted eller en person som forbudet 
omfatter, på bestemte vilkår. Barneverns- og hel-
senemnda kan ikke fatte vedtak om samvær i strid 
med et slikt forbud. Barnevernstjenesten må på 
samme måte ta hensyn til et slikt forbud ved utar-
beidelsen av sin plan, og barnevernstjenestens 
leder må gjøre det ved fastsettelse av samvær i 
akuttvedtak. Dette medfører ingen endring fra 
gjeldende rett. Politidirektoratet har i sitt 
høringsinnspill bedt om at denne hjemmelen gjø-
res mer omfattende til også å omfatte fare for 
bevisforspillelse. Departementet ønsker ikke å 
foreslå en slik bestemmelse nå, da et slikt forslag 

ikke har vært på høring. Departementet viser 
også til at forslaget, slik det nå lyder, sammenfal-
ler med den tilsvarende reguleringen av samvær i 
barnelova. 

13.4.1.9 Sperrefrist i saker om samvær

Departementet foreslo i høringsnotatet en utvi-
delse av sperrefristen for private parter fra ett til 
to år i saker om samvær. Forslaget fikk bred støtte 
under høringen med den hovedbegrunnelse at 
hyppige rettsprosesser er belastende for barn. 

I den senere tids domfellelser i EMD har 
Norge imidlertid blitt kritisert for svakheter i den 
nasjonale beslutningsprosessen, herunder man-
glende fokus på gjenforening av foreldre og barn. 
Norge har blitt kritisert for å «låse» saken for tid-
lig i prosessen. EMD har likevel i noen avgjørel-
ser mot Norge påpekt foreldrenes mulighet til å få 
prøvd saken på nytt etter 12 måneder som posi-
tivt.55 

Departementet vurderer at barns behov for ro 
og stabilitet er av stor betydning i vurderingen av 
hvilken sperrefrist som skal fastsettes i saker om 
samvær, det vises til utredningen fra OsloMet som 
beskrives i punkt 13.2.1.2. Utredningen viser til at 
rettslige prosesser gjerne forsterker allerede 
eksisterende konflikter, noe som kan gå ut over 
kvaliteten av samvær og samarbeidet mellom bar-
nevernstjenesten, fosterforeldrene og foreldrene. 
Utredningen påpekte at prinsippet om barnets 
beste, slik det er tolket av FNs barnekomité i 
Generell kommentar nr. 14, tilsier at hensynet til 
barnets beste i vesentlig større grad implemente-
res i utformingen både av saksbehandlingsregler 
og adgangen til å åpne nye rettslige prosesser.56 

Departementet har på denne bakgrunn vur-
dert hensynet til barnets behov for ro og stabilitet 
og hensynet til foreldrenes rettssikkerhet og gjen-
foreningsmålsettingen. 

Barn har krav på å få medvirke i alle spørsmål 
som berører deres liv, noe som medfører at de blir 
involvert i forbindelse med saker om samvær for 
barneverns- og helsenemnda og domstolen. En 
hyppig prøvingsadgang vil derfor bety at barna 
involveres ofte. Det kan medføre at barn blir usi-
kre på fremtiden og kan motvirke at barn faller til 
ro i en ny omsorgsbase. 

55 Se K.O. og V.M. mot Norge, avsnitt 62, og avvisningsavgjø-
relsene J.M.N.og C.H. mot Norge, avsnitt 29, og I.D. mot 
Norge, avsnitt 65.

56 Samvær etter omsorgsovertakelse, en barnefaglig og juridisk 
utredning, 2018, OsloMet ved Elisabeth Gording Stang og 
Gunn-Astrid Baugerud, s.164.
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Et vedtak om omsorgsovertakelse er et av de 
mest alvorlige inngrepene i et etablert familieliv 
det offentlige kan foreta. Samværet som fastsettes 
i forbindelse med omsorgsovertakelsen har stor 
betydning for partene, både av hensyn til mulighe-
ten for å opprettholde en familierelasjon, men 
også med henblikk på muligheten for tilbakefø-
ring av barnet til foreldrene. Alvorligheten av 
disse inngrepene i familielivet gjør det særlig vik-
tig at rettssikkerheten til partene er godt ivaretatt, 
dette gjelder både for foreldrene og barnet selv. 

Departementet vurderer at flere av lovforsla-
gene, herunder barnevernstjenestens plikt til å 
vurdere samværsordningen jevnlig etter en 
omsorgsovertakelse, adgangen til å øke samværs-
mengden utover det som er fastsatt i nemndas 
vedtak, og presisering av barnevernstjenesten 
oppfølgingsplikt, vil medføre mindre behov for 
gjentatte rettslige prøvinger, og kan begrense 
behovet for å kreve rettslig prøving hver tolvte 
måned. Videre går departementet bort fra forsla-
get om at søskensamvær skal fastsettes i barne-
verns- og helsenemnda. Disse endringene vil sam-
let bety at barna involveres i færre prosesser enn 
det som ble forespeilet i forbindelse med 
høringsnotatet til ny barnevernslov. 

I høringsnotatet ble det foreslått en utvidelse 
av sperrefristen til to år i saker om samvær. I etter-
kant av høringsnotatet har imidlertid EMD tatt 
inn en rekke norske barnevernssaker til behand-
ling. Domstolen har i flere av sakene dømt norske 
myndigheter for å krenke retten til familieliv. 
Departementet mener at en så lang utvidelse av 
sperrefristen vil kunne være uheldig i lys av kritik-
ken Norge har møtt fra EMD med hensyn til gjen-
foreningsmålsettingen. En lang sperrefrist kan 
medføre risiko for at en begrenset samværsord-
ning mellom barnet og foreldrene praktiseres 
over lengre tid  enn det er grunnlag for, noe som 
kan øke muligheten for sementering av situasjo-
nen. Departementet må imidlertid også ta hensyn 
til den klare tilbakemeldingen fra høringsinstan-
sene hvor det er stor barnefaglig enighet om at 
man bør minimere antallet rettslige prosesser 
barna kan involveres i. Dette av hensyn til barnets 
behov for ro og stabilitet. 

På denne bakgrunn foreslår departementet en 
mindre utvidelse av sperrefristen for samværssa-
ker enn hva som ble foreslått i høringsnotatet, og 
foreslår en sperrefrist på 18 måneder. 

For å ivareta foreldrenes rettssikkerhet og 
minimere risikoen for at en begrenset samværs-

ordning blir gjeldende i lengre tid enn det er 
grunnlag for, foreslår departementet å opprett-
holde forslaget om at bestemmelsen utfylles med 
en adgang til å gi private parter rett til å kreve ny 
sak behandlet, dersom det foreligger opplysnin-
ger om vesentlige endringer av betydning for sam-
værsspørsmålet. Dersom foreldrene tar opp sam-
værsspørsmålet som en subsidiær påstand i saker 
om tilbakeføring, som har en kortere sperrefrist, 
må nemnda vurdere om spørsmålet skal behand-
les. 

Forslaget balanserer etter departementet syn 
barn og foreldres interesser på en god måte. 
Antallet prosesser begrenses, barnet får mer ro 
og stabilitet, samtidig som foreldrenes rettssik-
kerhet ivaretas ved at de har en rett til å få saken 
prøvd hvis det kan dokumenteres endringer som 
kan tilsi at samværet bør utvides.

Sperrefristen løper fra endelig eller rettskraf-
tig avgjørelse foreligger. I utgangspunktet gjelder 
dette realitetsavgjørelser. Nemndas vedtak i en 
sak er å anse som endelig når ingen av partene 
har krevet rettslig overprøving av vedtaket innen 
fristen i § 14-25. En dom er rettskraftig når den 
ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmid-
ler, jf. tvisteloven § 19-14 første ledd. Dersom pri-
vat part krever ny behandling av samværsspørs-
målet for nemnda, men trekker saken før nemnda 
avsier vedtak, løper sperrefristen fra det tidspunk-
tet saken heves. Dersom privat part krever retts-
lig overprøving av nemndas vedtak eller fremset-
ter anke over dom, men trekker saken før avgjø-
relse avsies, vil sperrefristen løpe fra hevingskjen-
nelsen er rettskraftig. Dette er en endring fra gjel-
dende rett og innebærer en faktisk utvidelse av 
sperrefristen for de sakene som avsluttes ved 
heving. Departementet mener imidlertid at hensy-
net til barnets behov for ro og stabilitet bør veie 
tyngst hvor foreldrene velger å trekke saken før 
det foreligger en ny realitetsavgjørelse. Foreldre-
nes rettssikkerhet er ivaretatt ved at det kan rei-
ses ny sak dersom det foreligger «vesentlige 
endringer». For de tilfeller hvor saken behandles 
ved samtaleprosess, vil sperrefristen regnes fra 
det tidspunktet det foreligger et vedtak i saken, 
enten vedtaket treffes etter forenklet behandling 
etter samtykke fra partene, eller etter ordinær 
behandling. Dersom saken trekkes i forbindelse 
med samtaleprosess, løper sperrefristen fra det 
tidspunktet saken heves. 
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13.4.2 Barnevernstjenestens arbeid med 
samværsplan og oppfølging av 
foreldre

13.4.2.1 Plan for samvær og kontakt

Barnevernstjenesten har allerede i dag et ansvar 
for å følge utviklingen til foreldre og barn, og vur-
dere om det er nødvendig med endringer. Det 
skal utarbeides en omsorgsplan, og samvær skal 
være en del av denne planen. 

Departementet opprettholder høringsnotatets 
forslag om at barnevernstjenesten skal være 
ansvarlig for å lage en egen plan for samvær og 
kontakt, se lovforslaget § 7-6. Hensikten med for-
slaget er å tydeliggjøre hvor viktig samvær og 
kontakt er for barnet, og at barnevernstjenesten 
skal ha en mer aktiv rolle i å kartlegge hvem bar-
net bør ha samvær med. Det vises til at forslaget 
har fått bred støtte i høringen. 

Barnet har rett til å medvirke når barne-
vernstjenesten utarbeider samværsplanen, jf. 
beskrivelsen foran i kapittel 13.4.1.4 og § 1-4. Det 
er viktig at barnevernstjenesten søker å opprette 
en relasjon til barnet som gir barnet rom for å 
kunne snakke fritt og ærlig om sine opplevelser 
og ønsker for samværet. Barnevernstjenesten bør 
også gi barnet informasjon om hva som skjer med 
opplysningene barnet gir, og hvem som har rett til 
å få innsyn. 

Både EMD og Høyesterett har fremhevet 
myndighetenes plikt til jevnlig å vurdere samvæ-
ret. På bakgrunn av de tydelige føringene i rett-
spraksis, og støtten fra høringsinstansene, fore-
slås å tydeliggjøre dette i loven. Når barneverns- 
og helsenemnda har fattet vedtak om samvær, 
skal barnevernstjenesten utarbeide en plan for 
gjennomføring av samvær og kontakt med for-
eldre og andre som har fått fastsatt samvær av 
nemnda. Videre skal barnevernstjenesten i planen 
også vurdere samvær og kontakt med søsken og 
andre nærstående som har et etablert familieliv 
med barnet, se mer om dette nedenfor.

Barnevernstjenesten må jevnlig vurdere om 
det er til barnets beste å ha mer samvær, eller om 
situasjonen tilsier at nemndas vedtak må korrige-
res, for eksempel fordi barnet viser sterke reak-
sjoner på samvær. Departementet foreslår at det 
presiseres i bestemmelsen at barnevernstjenesten 
med jevne mellomrom skal undersøke om 
omstendighetene har endret seg, og jevnlig vur-
dere om det er behov for å endre planen for sam-
været, se lovutkastet § 7-6 annet ledd. 

Departementet mener også det bør uttrykkes 
klarere i lovbestemmelsen at barnevernstjenesten 
kan åpne opp for mer samvær enn det nemnda har 

fastsatt. Samværsplanen vil være et viktig verktøy 
for å bidra til konkretisering av målsettingen om 
gjenforening mellom barn og foreldre, og vil der-
med også være viktig for gjennomføring av barn 
og foreldres rett til familieliv. Departementet 
understreker imidlertid at plan om samvær alltid 
skal være til barnets beste, og at barnevernstje-
nesten må sørge for dette. 

Barnevernstjenestens samværsplan og den 
jevnlige vurderingen av samværet vil bringe mer 
dynamikk til samværsfastsettelsen. For eksempel 
kan dette bety å på nytt vurdere saker som har lig-
get stille i lengre tid. Hva som utgjør en jevnlig 
vurdering, vil avhenge av sakens karakter og situ-
asjonen til barnet, foreldrene og andre personer 
som inngår i planen. Barnevernstjenesten må 
dokumentere og journalføre vurderinger av beho-
vet for endringer i samværet. Om vurderingen 
ikke har medført noen endringer må det også for-
klares hvorfor, jf. kapittel 18.1.5.2 og § 12-4 om 
journalplikt. Departementets forslag om en plan 
for samvær skal åpne for et mer fleksibelt ramme-
verk. Departementet mener en slik fleksibilitet 
gjør at barnevernstjenesten i større grad kan 
skreddersy en samværsplan som lett kan justeres 
i takt med det enkelte barns egen mening, ønsker 
og behov.

13.4.2.2  Samværsplanen er ikke et vedtak som kan 
påklages

Departementet viderefører at planen ikke er et 
enkeltvedtak som kan påklages. Foreldre har 
mulighet til å kreve rettslig prøving av samværet 
som barneverns- og helsenemnda fastsetter etter 
lovutkastets § 7-2, jf. § 14-25. Videre vil foreldre 
kunne kreve at nemnda behandler sak om sam-
vær når det er gått 18 måneder siden sist slik sak 
var behandlet av nemnda eller domstolene, jf. lov-
utkastets § 7-4. Se nærmere omtale av sperrefrist-
reglene foran i kapittel 13.4.1.9. I vurderingen av 
om nemnda skal beslutte endringer i samværet, 
vil det være relevant for nemnda å se hen til helhe-
ten i barnevernstjenestens arbeid med gjen-
foreningsmålsettingen, herunder innholdet i bar-
nevernstjenestens samværsplan og oppfølgings-
plan. 

Dersom foreldrene mener at barnevernstje-
nestens saksbehandling i forbindelse med utfor-
ming av planen er feil, eller at tilrettelegging for 
kvaliteten på samværene ikke er god nok, kan for-
eldrene ta dette opp med barnevernstjenesten, 
eller eventuelt sende en tilsynsklage til statsfor-
valteren hvis det er nødvendig. Statsforvalteren 
har et tilsynsansvar for kommunens oppfølging av 
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sine lovpålagte oppgaver. Hvorvidt barnevernstje-
nestens oppfølging av samværsplanen er forsvar-
lig, er dermed noe statsforvalteren vil kunne føre 
tilsyn med. 

13.4.2.3 Kvalitet i samvær

Høyesterett har i storkammerdommene fastslått 
at myndighetene, så langt det er mulig, har en 
«plikt til å sørge for at samværene har god kvalitet», 
og dersom samværene ikke fungerer, «må man 
prøve ut justeringer eller alternativer». Dette vil 
også være et ledd i arbeidet med samværsplanen. 
Barnevernstjenesten har en aktiv plikt til å tilrette-
legge for gode samvær og eventuelt tilby hjelp og 
veiledning til foreldre. Dette innebærer at barne-
vernstjenesten må være fleksibel og søke å tilret-
telegge for at foreldre og barn skal ha en god opp-
levelse sammen, i trygge omgivelser. Dette kan 
bety å endre sted, innhold eller omgivelser for 
samvær dersom det opprinnelige opplegget ikke 
fungerer tilfredsstillende. Tilpasningen må likevel 
skje innenfor rammen av hva som er til barnets 
beste. 

Barnevernstjenesten skal hjelpe foreldrene 
med å forberede og gjennomføre samvær med 
barna. Det kan gis veiledning i forbindelse med 
samværene, eller det kan settes inn hjelpetiltak 
som kan gi en bedre kvalitet i samværene. Forel-
drene må også vise evne til å endre seg der det er 
nødvendig. Samvær kan imidlertid være krevende 
for foreldre, og det bør være rom for samvær også 
om foreldre strever med å ta til seg veiledning, 
forutsatt at dette ikke er i strid med barnets 
beste.57 Familievernet har også en rolle når det 
gjelder å følge opp foreldre etter en omsorgs-
overtakelse. Foreldrene kan derfor søke om hjelp 
knyttet til samvær fra familievernet. 

Barnets rett til kjennskap til sin kultur må iva-
retas uavhengig av fosterforeldrenes og foreldres 
kulturbakgrunn.58 Barnet bør som hovedregel få 
snakke sitt morsmål under samvær. I enkelte til-
feller kan eksempelvis kidnappingsfare gjør dette 
vanskelig. Barnevernstjenesten bør i slike tilfeller 
vurdere om det kan være tolk til stede, slik at bar-
net får anledning til å holde sitt språk vedlike.59

Departementet viser i denne sammenheng til at 
Norge har påtatt seg særlige menneskerettslige 
forpliktelser overfor barn av urfolk og nasjonale 
minoriteter.60 Disse gruppene kan ha behov for 
tilrettelegging tilpasset sine tradisjoner og kultur, 

som barnevernstjenesten bør være oppmerksom 
på i forbindelse med gjennomføring av samvær. 
Det vises for øvrig til lovforslaget § 1-8 der det 
foreslås å lovfeste at barnevernet i sitt arbeid skal 
ta hensyn til barnets etniske, kulturelle, språklige 
og religiøse bakgrunn. Det vises til nærmere 
omtale i kapittel 7.4. 

13.4.3 Samvær med søsken 

13.4.3.1 Innledning

Søsken som har et familieliv med hverandre forut 
for en omsorgsovertakelse, har rett til å opprett-
holde familiebånd også etter omsorgs-
overtakelsen. Dette følger blant annet av Grunnlo-
ven § 102 og av EMK artikkel 8 slik bestemmel-
sen er tolket i EMDs praksis. Departementet vil 
presisere at den beste måten å sikre søskens rett 
til familieliv med hverandre er å ikke splitte søs-
ken, selv om en omsorgsovertakelse er nødven-
dig.61 Utgangspunktet bør derfor være å finne et 
fosterhjem som kan ta imot søsken samlet, i den 
grad det er mulig, og til det beste for hvert enkelt 
barn. Departementet viser til at også FNs barne-
komité, i sine avsluttende merknader til Norges 
rapportering om barnekonvensjonen, har anbefalt 
at norske myndigheter bør sikre at søsken ikke 
splittes ved plassering i alternativ omsorg.62 Der-
som det ikke kan la seg gjøre å plassere søsken 
sammen, vil samvær og kontakt for søsknene 
være en viktig måte å ivareta retten til familieliv. 
Enkelte barn kan imidlertid ha et særskilt behov 
for ro i en ny omsorgsbase, eller forholdet til søs-
ken kan være problematisk. Det er derfor nødven-
dig å gjøre en interesseavveining for samvær med 
søsken. Også for søskensamvær er det en forut-
setning at samværet er til barnets beste. Dersom 
det er snakk om flere barn, må hensyn til hva som 
utgjør alle barnas beste, veies mot hverandre for å 
komme frem til en løsning som på best måte ivare-
tar barnas interesser. Både barnets og søskens 
rett til opprettholdelse av familiebånd må veies 
mot barnets behov for beskyttelse og utvikling. Se 
nærmere i kapittel 13.4.1.3 om relevante momen-
ter i vurderingen av barnets beste. 

57 Jf. HR-2021-474-A avsnitt 54.
58 Jf. HR-2020-1967-A avsnitt 97.
59 Se EMDs dom i Hernehult mot Norge, avsnitt 73.

60 Norge har sluttet seg til ILO-konvensjonen nr. 169 om 
urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Se også Barne-
konvensjonen artikkel 20 og 30.

61 Se også kapittel 11.2.4.4 og omtale av valg av plasserings-
sted. 

62 Dette følger av komiteens avsluttende merknad til Norges 
femte og sjette rapportering om implementering av barne-
konvensjonen, punkt E, avsnitt 21 d.
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13.4.3.2 Søskenbegrepet 

Departementet foreslår å videreføre fra 
høringsnotatet hvilken gruppe søsken som skal 
ivaretas. Dette gjelder søsken med et etablert 
familieliv og nære personlige bånd til barnet, i 
tråd med EMDs tolkning av hva som kvalifiserer 
til et konvensjonsvernet familieliv etter EMK 
artikkel 8. Det legges vekt på barnets reelle til-
knytning, og søskenbegrepet omfatter derfor 
både ste- og halvsøsken og adoptivsøsken, i tillegg 
til biologiske helsøsken. Etter EMDs tolkning er 
imidlertid ikke søsken gitt en ubetinget rett til 
samvær. For å oppfylle kravet om et «etablert 
familieliv» kreves det at søsknene har bodd 
sammen en viss periode.63 Søsken må ikke nød-
vendigvis ha bodd sammen rett før omsorgs-
overtakelsen, det kan ha gått noe tid fra de har 
bodd sammen. Her vil en helhetsvurdering av per-
sonlige bånd mellom søsknene være avgjørende. 
Ved omsorgsovertakelse av nyfødte vil de nevnte 
forutsetningene ikke foreligge. Departementet 
mener helsøsken likevel som utgangspunkt skal 
anses for å ha et etablert familieliv med barnet. 
Det kan imidlertid være gode grunner til at halv-
søsken og stesøsken også skal ha kontakt og sam-
vær, og at dette vil være til barnets beste.

13.4.3.3 Barnevernstjenesten skal sørge for at 
barnet kan opprettholde og styrke bånd til 
søsken

Det var i høringen bred støtte til forslaget om å gi 
søsken rett til samvær. Departementet mener det 
er viktig å styrke og ivareta søskens rett til familie-
liv med hverandre, og foreslår endringer som styr-
ker søskens mulighet for samvær med hverandre. 
Departementet mener likevel det er nødvendig å 
gå bort fra den delen av forslaget som gjelder pro-
sessuelle rettigheter for søsken, og forslaget om 
at barneverns- og helsenemnda skal ta stilling til 
søskensamvær.64 

Praktiseringen av samværsregelverket har 
vært i utvikling etter høringsnotatet, særlig EMDs 
praksis som beskrives foran om foreldresamvær. 
Samvær mellom barn og foreldre er helt sentralt 
sett hen til gjenforeningsmålsettingen, og kan der-
med få betydning for samvær mellom søsken. 
Videre viser departementet til at et stort flertall av 

høringsinstansene mente at en gjennomføring av 
forslaget om prosessuelle rettigheter kan medføre 
uheldige konsekvenser for barnet. I tillegg ville 
det skape vesentlige prosessuelle utfordringer og 
administrative konsekvenser både for nemnda, 
domstolen og barnevernstjenesten, dersom nem-
nda skal fastsette søskensamvær. Innspillene fra 
høringen tilsier også at det ikke er et stort faktisk 
behov for en klageadgang ved fastsettelse av søs-
kensamvær, og at spørsmålet om tilrettelegging 
av søskensamvær kan håndteres uten å tilkjenne 
søsken prosessuelle rettigheter. 

Fordeler med å ikke ha en rettslig klagead-
gang for søsken er at dette i større grad vil ivareta 
barnets behov for ro og stabilitet. Blant annet 
påpekes i studien om samvær fra OsloMet hvor 
uheldig det er for barn under omsorg å utsettes 
for unødig prosess.65 

Ulemper med å ikke tilkjenne søsken en kla-
geadgang, er at det gir søsken et svakere rettsvern 
enn hva som er foreslått i høringsnotatet. Søsken 
vil da ikke ha partsrettigheter og vil dermed ikke 
ha rett til forhåndsvarsel, rett til innsyn i sakens 
dokumenter, rett til å klage eller rett til advokat. 

Departementet vurderer at det er tungtvei-
ende argumenter mot at nemnda bør avgjøre søs-
kensamvær. Særlig vektig er argumentet om å 
begrense prosess for barnet, og fordelene av et 
system som er så fleksibelt og lite konfliktska-
pende som mulig. Departementet vurderer at nyt-
ten søsken får med prosessuelle rettigheter ikke 
vil veie opp for ulempene det er for barnet å være 
involvert i flere prosesser. Departementet har i 
denne sammenheng blant annet lagt vekt på at 
Bufdir i sitt høringssvar mener at barnets rett til 
samvær med søsken vil bli betydelig styrket med 
forslaget, også uten at søsken gis partsrettigheter. 
Videre viser departementet til at flere instanser, 
som Landsforeningen for barnevernsbarn, har 
uttalt at forslaget om søskens rett til innsyn ville 
være vanskelig å forene med hensynet til å 
beskytte barnets og foreldrenes personvern og 
kan hindre barnet i å snakke fritt med barne-
vernstjenesten. Et tilleggsargument er de nega-
tive økonomiske og administrative konsekven-
sene en klageadgang vil gi. Departementet har i 
sin vurdering også tatt i betraktning om prosessu-
elle rettigheter for søsken kunne være mer 
begrenset, for å minske antallet prosesser. Depar-
tementet finner imidlertid også at en begrenset 
adgang vil resultere i mange av de samme proble-
mene som høringsinstansene har påpekt. Depar-
tementet har på denne bakgrunn gått bort fra for-

63 Se blant annet EMDs dommer Paradiso og Campanelli mot 
Italia (2017) avsnitt 140, K. og T. mot Finland (2001), 
avsnitt 150, og Kroon og andre mot Nederland (1994), 
avsnitt 30, for domstolens forståelse av «family life». 

64 Se punkt 13.2.2 for en oversikt over forslaget i høringsnota-
tet. 65 Se en nærmere omtale av utredningen i punkt 13.2.1.
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slaget om at nemnda skal fatte vedtak om søsken-
samvær, og at søsken skal gis prosessuelle rettig-
heter. Departementet mener at barnevernstje-
nesten står nærmere barnet enn nemnda, og vil 
kunne foreta fortløpende vurderinger og justerin-
ger av samværet. Departementet foreslår derfor 
at barnevernstjenesten pålegges å sørge for at 
barnet gjennom samvær og kontakt kan opprett-
holde og styrke bånd til søsken, i den grad det er 
til barnets beste, se lovutkastet § 7-5.

Departementet mener endringene vil tydelig-
gjøre viktigheten av søskensamvær og bidra til at 
søskens rett til familieliv ivaretas etter en 
omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten vil få 
en mer aktiv rolle i å kartlegge om barnet skal ha 
samvær med søsken. Barnevernstjenesten skal 
innlemme søskensamværet i den foran nevnte 
samværsplan. Samværsplanen skal være et dyna-
misk verktøy som kan justeres i takt med barnets 
utvikling og behov. Både barnet og søsken skal få 
medvirke til utarbeidelsen av planen, jf. lovutkas-
tets § 1-4. De skal uttale seg om de ønsker sam-
vær, hyppighet, og lengde på samvær. Det vises i 
den forbindelse til bestemmelsen om journalplikt, 
se kapittel 18.1.5.2. Departementet mener at dette 
vil være en smidigere og mer fleksibel løsning 
enn forslaget i høringsnotatet. Departementet 
mener at søskens rettsstilling i realiteten styrkes 
sammenliknet med dagens situasjon, uten at det 
vil medføre problemene som ble påpekt i hørin-
gen. Denne løsningen anses derfor å være best ut 
fra en helhetsvurdering av både barnets og søs-
kens interesser.

Det vises til at samværsplanen ikke utgjør et 
enkeltvedtak, og dermed ikke kan påklages. Dette 
begrunnes også i hovedhensynet om å skjerme 
barnet fra unødige prosesser. I kraft av omsorgs-
ansvaret for barnet må barnevernstjenesten 
kunne justere og endre planer fortløpende, uten at 
det skal utløse de prosessuelle rettighetene som 
følger av forvaltningsloven. Departementet legger 
til grunn at barnevernstjenesten innhenter infor-
masjon om søsken, og på denne bakgrunn vil 
foreta gode vurderinger av omfanget av søsken-
samvær. Tilbakemeldinger i høringen tyder på at 
mange kommuner i dag ivaretar søsken på en god 
måte. 

Konsekvensen av dette er at søsken ikke vil ha 
den samme prosessuelle klageadgangen som for-
eldre, ettersom barneverns- og helsenemnda kun 
fatter vedtak om samvær for foreldre. Dersom søs-
ken eller barnet er uenig i det samværet barne-
vernstjenesten har fastsatt, må uenigheten forsø-
kes løst i dialog mellom partene. Barnevernstje-
nesten kan eventuelt avholde møter mellom de 

berørte parter. Barnevernstjenesten tar den ende-
lige avgjørelsen, basert på hva de mener er det 
beste for barnet. Det utarbeides ingen avtale 
utover samværsplanen. Det stilles tydeligere krav 
til at barnevernstjenesten må dokumentere sine 
barnevernfaglige vurderinger i tilknytning til pla-
nen, jf. også forslag til § 12-4 om journalplikt som 
omtales i kapittel 18.1.5.2.

Ved å involvere de berørte ved utforming av 
samværsplanen, og ved jevnlig revisjon av denne, 
begrenses behovet for en formell klageadgang på 
planen. I de tilfeller hvor søsken eller nærstående 
mener at barnevernstjenesten ikke har oppfylt sin 
plikt til å vurdere samvær, vil disse ha mulighet til 
å fremme tilsynsklage til statsforvalteren. Det vil 
også være mulig å klage til Sivilombudsmannen i 
de tilfellene hvor barnevernstjenesten ikke oppfyl-
ler sin plikt.

13.4.4 Samvær med andre nærstående

Departementet foreslår å videreføre dagens regel 
om at andre, som i foreldrenes sted, har ivaretatt 
den daglige omsorgen for barnet forut for 
omsorgsovertakelsen, kan kreve at barneverns- 
og helsenemnda tar stilling til om de skal ha en 
rett til samvær med barnet, jf. lovforslagets § 7-3 
første ledd. Departementet presiserer at dette 
også omfatter personer som har ivaretatt omsor-
gen for barnet samtidig med foreldrene. Dette 
kan eksempelvis være steforelder eller bestefor-
eldre som har bodd med barnet i deler av tiden 
forut for omsorgsovertakelsen. 

Det foreslås også å videreføre dagens regel 
om at barnets slektninger eller andre som barnet 
har en nær tilknytning til kan kreve å få vurdert 
samvær med barnet, dersom den ene eller begge 
foreldrene er døde, eller den ene eller begge forel-
drene gis en rett til samvær som er svært begren-
set, jf. lovforslaget § 7-3 annet ledd. 

I tillegg til disse to gruppene, viderefører 
departementet forslaget fra høringsnotatet om at 
også nærstående skal tas inn i barnevernstje-
nestens plan for samvær jf. kapittel 13.2.2. Det er 
imidlertid behov for enkelte justeringer i dette for-
slaget, sett i lys av det endrede forslaget for sam-
vær med søsken. Det vil kun være andre nærstå-
ende som barnet har et etablert familieliv med og 
nær tilknytning til forut for omsorgsovertakelsen, 
som barnevernstjenesten har plikt til å vurdere i 
samværsplanen. På samme måte som for søsken 
skal barnevernstjenesten sørge for at barnet gjen-
nom samvær og kontakt kan opprettholde og 
styrke båndene til nærstående som har rett til 
familieliv etter EMK artikkel 8. Etter EMDs prak-
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sis kan dette omfatte eksempelvis besteforeldre, 
onkler og tanter, steforeldre og fosterforeldre, 
eller adoptivforeldre.66 Det kreves i utgangspunk-
tet at denne personen har bodd sammen med bar-
net en viss periode, og at de har nære personlige 
bånd. Barnet og den nærstående må ikke nødven-
digvis ha bodd sammen rett før omsorgs-
overtakelsen. Her vil en helhetsvurdering av per-
sonlige bånd være avgjørende. 

Departementet mener forslaget samlet sett vil 
styrke rettsstillingen til andre nærstående i bar-
nets nettverk. Ettersom andre nærstående kan 
henvende seg til barnevernstjenesten for å få vur-
dert om de skal omfattes av samværsplanen, får 
de en utvidet mulighet til samvær og kontakt med 
barnet sammenliknet med dagens regelverk. 
Samtidig vil forslaget ikke innebære noen økning i 
rettsprosesser ettersom det ikke gis klagerett på 
planen, se imidlertid beskrivelsen av klageadgang 
til Sivilombudsmannen eller statsforvalteren foran 
under kapittel 13.4.3. 

13.4.5 Samvær og kontakt med personer som 
ikke har et etablert familieliv med 
barnet

Barnevernstjenesten kan i kraft av sitt omsorgsan-
svar for barnet også åpne for at andre personer 

som ikke faller inn under kategoriene beskrevet 
foran, kan ha kontakt og samvær med barnet. Bar-
nevernstjenesten vil imidlertid ikke ha en plikt til 
å vurdere disse andre personene i samværspla-
nen. Slike personer kan eksempelvis være beste-
foreldre, tanter, onkler, eller andre familiemed-
lemmer som ikke har bodd sammen med barnet. 
Også eksempelvis naboer, venner, en trener, eller 
en lærer kan være viktige ressurspersoner for bar-
net, og som det er ønskelig å holde kontakt med. 
Dette forutsetter likevel at det er til det beste for 
barnet, særlig også sett hen til det totale samvæ-
ret barnet vil ha. Det bør utarbeides en samlet 
oversikt over hvilket samvær og kontakt barnet 
har, for å sikre at barnet ikke i sum har samvær 
som utgjør en belastning. 

En økt involvering av barnets nære nettverk 
kan bidra til å trygge overgangen for barnet i en 
ny omsorgssituasjon, og gjøre en tilbakeføring 
enklere for barn som returnerer til familien. Kon-
takt med andre nærstående kan også bidra til å 
opprettholde kontakt med egne kulturelle og reli-
giøse tradisjoner og eventuelt praktisere annet 
språk. Når barnevernstjenesten begjærer tiltak 
for nemnda må den redegjøre for barnets nære 
relasjoner og gi en vurdering av barnets behov for 
samvær med foreldre, søsken og eventuelt andre 
nærstående. Barnevernstjenesten må derfor, før 
begjæring om tiltak sendes nemnda, kartlegge 
hvilke nære relasjoner barnet har, og høre bar-
nets mening.

66 Se blant annet EMDs dommer Olsson mot Sverige (1988), 
Marckx mot Belgia (1979), Boyle mot Storbritannia (1994).
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14  Oppfølging av barn og foreldre

14.1 Gjeldende rett

14.1.1 Menneskerettslige forpliktelser 

Barns rett til omsorg og beskyttelse kan utledes av 
både Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon 
(BK) artikkel 3 og 19. Det kan legges til grunn at 
BK artikkel 19 pålegger staten å beskytte barn. 
Barns behov for omsorg og beskyttelse er også 
understreket av Den europeiske menneskeretts-
domstol i Strasbourg (EMD) i mange saker, og er 
anerkjent som et legitimt inngrepsformål ved inn-
grep i retten til familieliv etter den europeiske men-
neskerettskonvensjon (EMK) artikkel 8. 

Barns rett til omsorg må ses i sammenheng 
med barn og foreldres rett til familieliv. Barn har i 
utgangspunktet rett til å få omsorg i sin familie. 
Menneskerettighetene pålegger statene en for-
pliktelse til å legge til rette for at barn kan vokse 
opp med sine foreldre. Etter Grunnloven § 104 
tredje ledd fremgår det at staten skal legge til 
rette for barnets utvikling, «fortrinnsvis i egen 
familie». Etter BK er statene også pålagt en plikt 
til å hjelpe foreldre med deres omsorgsansvar, jf. 
blant annet artikkel 18 nr. 2, for eksempel ved å 
tilby hjelpetiltak. Videre følger det av fast og lang-
varig praksis fra EMD at det er familien som er 
barns primære omsorgsgiver. EMK artikkel 8 gir 
staten en positiv plikt til å legge til rette for et fami-
lieliv når barnet bor med foreldrene.

Tiltak som skiller barn og foreldre, som for 
eksempel akuttvedtak og vedtak om omsorgs-
overtakelse, er et inngrep i familielivet. Barn og 
foreldres familieliv er vernet gjennom både 
Grunnloven § 102, og flere internasjonale konven-
sjoner, som EMK artikkel 8. I de tilfellene staten 
overtar omsorgen for et barn, innebærer barns 
rett til omsorg og beskyttelse at staten må følge 
med på hvordan barnet har det, og iverksette nød-
vendige tiltak for at barnet skal få tilstrekkelig 
omsorg og beskyttelse. Etter BK artikkel 20 nr. 1 
har et barn som er fratatt sitt familiemiljø rett til 
særlig beskyttelse og bistand fra staten.

EMD har gjentatte ganger slått fast at omsorgs-
overtakelser i utgangspunktet skal være midlerti-
dige, og at gjenforening mellom barn og foreldre 

skal være det overordnete målet etter en omsorgs-
overtakelse.1 Gjenforeningsmålet er nært knyttet 
til retten til familieliv, og er ansett å følge av nødven-
dighetskravet i EMK artikkel 8 nr. 2. Hvis myndig-
hetene overtar omsorgen for et barn, påligger det 
dem derfor en positiv plikt til å sette inn tiltak for å 
tilrettelegge for gjenforening så snart det med 
rimelighet lar seg gjøre. Staten plikter å beskytte 
familielivet også etter en omsorgsovertakelse. Sam-
tidig må hensynet til målet om gjenforening avveies 
mot hensynet til barnets beste. 

I EMDs avgjørelse Strand Lobben m.fl. mot 
Norge (2019) avsnitt 208 uttalte domstolen om 
dette: 

«Another guiding principle is that a care order 
should be regarded as a temporary measure, to 
be discontinued as soon as circumstances per-
mit, and that any measures implementing tem-
porary care should be consistent with the ulti-
mate aim of reuniting the natural parents and 
the child (…) The above-mentioned positive 
duty to take measures to facilitate family reuni-
fication as soon as reasonably feasible will 
begin to weigh on the competent authorities 
with progressively increasing force as from the 
commencement of the period of care, subject 
always to its being balanced against the duty to 
consider the best interests of the child (…) .»

Det går imidlertid en grense hvor gjenforening av 
familien ikke lenger er aktuelt, og Høyesterett har 
med henvisning til Strand Lobben-dommen uttalt 
seg om i hvilke situasjoner det kan være grunnlag 
for å oppgi gjenforeningsmålsettingen,2 se neden-
for kapittel 14.1.3.

14.1.2 Barnevernloven 

Barnevernstjenesten har et ansvar for å følge opp 
barn og foreldre etter at vedtak om hjelpetiltak, 
akuttvedtak, vedtak om omsorgsovertakelse og ved-
tak om opphold i barneverninstitusjon på grunn av 

1 HR-2020-661-S, avsnitt 126-128. 
2 HR-2020-661-S, avsnitt 129.
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alvorlige atferdsvansker er iverksatt, jf. dagens lov 
§§ 4-5, 4-6 sjette ledd, 4-9 femte ledd, 4-16 og 4-28. 

Det følger av barnevernloven § 4-5 at når hjel-
petiltak vedtas, skal barnevernstjenesten utar-
beide en tidsavgrenset tiltaksplan for hjelpetiltak. 
Planen skal evalueres regelmessig. Videre frem-
går det at barnevernstjenesten skal følge nøye 
med på hvordan det går med barnet og foreldrene 
og vurdere om hjelpen er tjenlig, eller om det er 
grunnlag for nye tiltak eller omsorgsovertakelse. 
Bestemmelsen omfatter også oppfølging og pla-
ner ved ettervernstiltak. Departementet har uttalt 
i rundskriv om tiltak etter barnevernloven for 
ungdom over 18 år at oppfølging av tiltak og plan-
legging av hva som skal skje etter fylte 18 år skal 
gjøres i tiltaksplanen etter § 4-5.3 

I § 4-6 sjette ledd og § 4-9 femte ledd er barne-
vernstjenestens oppfølgingsplikt ved akuttvedtak 
regulert. Barnevernstjenesten skal løpende følge 
med på barnets omsorgssituasjon og utvikling. 
Barnevernstjenesten skal vurdere om det er nød-
vendig med endringer eller ytterligere tiltak for 
barnet. Barnevernstjenesten skal også følge med 
på foreldrenes situasjon. Barnevernstjenesten 
skal kort tid etter at vedtak er truffet, kontakte 
foreldrene med tilbud om veiledning og oppføl-
ging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barne-
vernstjenesten som en del av oppfølgingen for-
midle kontakt med øvrige hjelpeinstanser. Det er 
etter gjeldende barnevernlov ikke et krav om at 
det utarbeides planer ved akuttvedtak.

Barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn 
og foreldre etter vedtak om omsorgsovertakelse er 
regulert i § 4-16. Det fremgår her at barnevernstje-
nesten har et løpende og helhetlig ansvar for opp-
følgingen av barnet, herunder å følge utviklingen til 
barnet og foreldrene. Barnevernstjenesten skal 
vurdere om det er nødvendig med endringer eller 
ytterligere tiltak for barnet. Når det gjelder oppføl-
gingen av foreldre, skal barnevernstjenesten kort 
tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene 
med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom 
foreldrene ønsker det, skal barnevernstjenesten 
som en del av oppfølgingen formidle kontakt med 
øvrige hjelpeinstanser. Dersom hensynet til barnet 
ikke taler mot det, skal barnevernstjenesten også 
tilrettelegge for samvær med søsken. Det er presi-
sert i bestemmelsen at der hensynet til barnet ikke 
taler mot det, skal barnevernstjenesten legge til 
rette for at foreldrene kan få tilbake omsorgen for 

barnet, jf. § 4-21. Endringen kom inn i loven ved 
vedtakelse av Prop. 169 L (2016–2017). I forarbei-
dene er det slått fast at en omsorgsovertakelse som 
utgangspunkt er midlertidig, og at dette følger 
implisitt av både barnevernloven og av EMK artik-
kel 8.4 Dette innebærer at dersom hensynet til bar-
net ikke tilsier noe annet, er det overordnede målet 
at barnet tilbakeføres til foreldrene. I de tilfeller 
barnevernstjenesten mener at vilkårene for 
omsorgsovertakelse ikke lenger er til stede, har 
barnevernstjenesten en selvstendig plikt til å 
fremme forslag for fylkesnemnda om å oppheve 
vedtaket om omsorgsovertakelsen. I forbindelse 
med behandlingen av lovproposisjonen understre-
ket stortingskomiteen viktigheten av tett oppføl-
ging av barn og foreldre og støttet dette, men 
uttalte (med henvisning til høringsuttalelser fra 
blant annet Barnevernsproffene) at «Komiteen 
viser til uttalelser fra høringsinstanser som vil 
understreke at dette ikke må bety en dreining mot 
at økt tilbakeføring er et mål, da dette strider mot 
hva barn opplever som viktig.»5 Lovendringene 
trådte i kraft 1. juli 2018. 

Det fremgår av § 4-15 tredje ledd at allerede 
ved omsorgsovertakelsen skal barnevernstje-
nesten vedta en plan for barnets omsorgssitua-
sjon. Senest to år etter fylkesnemndas vedtak skal 
barnevernstjenesten vedta en plan for barnets 
fremtidige omsorgssituasjon. Planen skal ikke 
endres uten at forutsetningene for den er falt bort. 

Barnevernstjenestens oppfølgingsplikt når 
barn har opphold i institusjon på grunn av alvor-
lige atferdsvansker etter § 4-24, § 4-25 og § 4-26 
følger av § 4-28. Barnevernstjenesten skal løpende 
følge med på barnets omsorgssituasjon og utvik-
ling, og skal vurdere om det er nødvendig med 
endringer eller ytterligere tiltak for barnet. Barne-
vernstjenesten skal også kontakte foreldrene kort 
tid etter vedtaket og tilby foreldrene veiledning og 
oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, skal 
barnevernstjenesten formidle kontakt med øvrige 
hjelpetjenester. Barnevernstjenesten skal sørge 
for at det utarbeides en tiltaksplan ved vedtak om 
opphold i institusjon på grunn av alvorlige atferds-
vansker. Utkast til tiltaksplan skal foreligge når 
fylkesnemnda behandler saken. Endelig tiltaks-
plan skal utarbeides snarest mulig etter at fylkes-
nemndas vedtak foreligger. Tiltaksplanen må ikke 
være i strid med fylkesnemndas vedtak eller med 
forutsetningene for vedtaket.

3 Se rundskriv Q-13/2011 om tiltak etter barnevernloven for 
ungdom over 18 år: https://www.regjeringen.no/globalas-
sets/upload/bld/rundskriv/2011/
rundskriv_tiltak_barnevernsloven.pdf.

4 Se Prop. 169 L (2016–2017). Gjenforeningsmålsettingen er 
også fremhevet i tidligere forarbeider til barnevernloven, 
se blant annet Ot.prp. nr. 64 (2004–2005) punkt 4.1.

5 Innst. 151 L (2017–2018), kapittel 8.
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14.1.3 Nyere praksis fra Høyesterett

Den 27. mars 2020 ble tre avgjørelser avsagt av 
Høyesterett i storkammer.6 Avgjørelsene gjaldt 
ulike spørsmål knyttet til norsk barnevernlovgiv-
ning og forholdet til EMK artikkel 8 om retten til 
familieliv. Høyesterett konstaterte at målet om 
gjenforening følger uttrykkelig av barnevernloven 
og av Høyesteretts praksis, og at det ikke er noen 
motstrid mellom praksis fra EMD og de generelle 
materielle og prosessuelle prinsipper som skal føl-
ges ved adopsjon etter barnevernloven kapittel 4. 
Høyesterett konkluderte med at det dermed ikke 
er grunnlag for å sette til side bestemmelser i bar-
nevernloven eller å tolke dem innskrenkende.7

Høyesterett uttalte imidlertid at de norske lovbe-
stemmelsene må praktiseres innenfor de rammer 
som følger av EMDs praksis og at det er behov for 
justeringer i norsk barnevernspraksis. Høyesterett 
uttalte at det er særlig viktig å følge prinsippene om 
myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening, 
blant annet ved konkrete og grundige vurderinger 
om tilstrekkelig samvær og hjelpetiltak.8

Blant annet med henvisning til barnevernlo-
ven § 4-16 om oppfølging etter omsorgs-
overtakelse, uttalte Høyesterett at den overord-
nede målsettingen er å oppnå tilbakeføring – gjen-
forening – av barn og foreldre, og at dette inne-
bærer at alle omsorgsovertakelser i utgangspunk-
tet skal anses som midlertidige. Høyesterett 
uttaler blant annet at staten «har en positiv plikt til 
aktivt å arbeide for at relasjonen mellom barn og 
foreldre opprettholdes, og at de kan gjenforenes». 
Ifølge Høyesterett må dette «innebære at myndig-
hetene kontinuerlig følger utviklingen» og for dette 
er «[s]amvær og hjelpetiltak (…) viktig».9 

Høyesterett viser til at EMD i flere saker10 har 
konstatert krenkelse av EMK artikkel 8 fordi 
myndighetenes beslutningsgrunnlag eller 
begrunnelse ga inntrykk av at de hadde gitt opp 
gjenforeningsmålet, og at for eksempel sjeldent 

samvær uten den nødvendige kvalitet eller util-
strekkelige hjelpetiltak kan føre til at situasjonen 
festner seg («cementing the situation»).11

Etter Høyesteretts syn kan det i prinsippet, 
avhengig av de nærmere omstendighetene, ikke 
være noe til hinder for at barnevernstjenesten tid-
lig i prosessen, ved valg av hvor barnet skal plas-
seres og fastsettelse av omsorgsplan, tar utgangs-
punkt i at plasseringen etter all sannsynlighet vil 
være langvarig. Men omfanget av samvær må uan-
sett baseres på at barn og biologiske foreldre skal 
gjenforenes. Dette gjelder helt frem til en grundig 
og konkret vurdering på et senere tidspunkt even-
tuelt gir grunnlag for å oppgi dette målet. Det 
avgjørende er ifølge Høyesterett at myndighetene 
gjør det de kan for å oppnå tilbakeføring.12

Med henvisning til EMDs avgjørelse i Strand 
Lobben-dommen, peker Høyesterett imidlertid på 
at det går en grense hvor gjenforening av familien 
ikke lenger er aktuelt.13 Gjenforeningsmålsettin-
gen kan for det første oppgis der de biologiske for-
eldrene er særlig uegnet («particularly unfit»). 
For det andre kan foreldrene ikke kreve iverksatt 
tiltak som kan skade barnets helse og utvikling 
(«harm the child's health and development»). I til-
legg kan gjenforening være utelukket når det har 
gått betydelig tid («when a considerable period of 
time has passed») siden omsorgsovertakelsen, 
slik at barnets behov for stabilitet («not to have 
his og her de facto family situation changed 
again») veier tyngre enn hensynet til gjen-
forening.14

14.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette 

14.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo flere lovendringer 
for å styrke oppfølgingen av barn og foreldre når 
barnevernstiltak er iverksatt. Flere av utvalgets 
materielle forslag ble fulgt opp i Prop. 169 L (2016–
2017). Dette gjaldt presiseringen av barnevernstje-
nestens plikt til å følge opp barn og foreldre etter at 
akuttvedtak er iverksatt, og ved opphold i barne-
vernsinstitusjon på grunn av alvorlige atferds-
vansker. Videre ble det presisert i bestemmelsen 
om oppfølging etter vedtak om omsorgs-
overtakelse at der hensynet til barnet ikke taler 

6 HR-2020-661-S, HR-2020-662-S og HR-2020-663-S.
7 HR-2020-661-S Avsnitt 170. I avgjørelsen HR-2020-1788-A, 

uttalte Høyesterett følgende om dette i avsnitt 63: «Det 
fremgår av storkammeravgjørelsene at det ikke er noen 
motstrid mellom praksis fra EMD og de materielle og pro-
sessuelle prinsippene som følger av bestemmelsene i bar-
nevernloven om fratakelse av foreldreansvar, adopsjon og 
omsorgsovertakelse, jf. blant annet HR-2020-661-S 
avsnitt 170 og HR-2020-662-S avsnitt 56.»

8 HR-2020-661-S, avsnitt 112 og 170-171.
9 HR-2020-661-S, avsnitt 143.
10 K.O. og V.M. mot Norge (2019) avsnitt 68, A.S. mot Norge

(2019) avsnitt 62 og 63, Abdi Ibrahim mot Norge (2019) 
avsnitt 61, Pedersen m.fl. mot Norge (2020) avsnitt 68 og 
Hernehult mot Norge (2020) avsnitt 74.

11 HR-2020-661-S, avsnitt 131.
12 HR-2020-661-S, avsnitt 145-146.
13 Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 207-208.
14 HR-2020-661-S, avsnitt 129.
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mot det, skal barnevernstjenesten legge til rette for 
at foreldrene kan få tilbake omsorgen for barnet. 

I tillegg hadde utvalget flere strukturelle og 
språklige forslag til endringer i bestemmelsene 
om oppfølging og planer med sikte på økt tilgjen-
gelighet. Utvalget foreslo å samle alle bestemmel-
ser om planer og oppfølging av barn og foreldre 
ved tiltak i et eget kapittel. Oppfølging ved hjelpe-
tiltak ble foreslått videreført i hovedsak i samme 
form. Oppfølgingen ved tiltakene omsorgs-
overtakelse, akuttvedtak og institusjonsopphold 
ble foreslått regulert med egne bestemmelser for 
henholdsvis barn og foreldre. Videre anbefalte 
utvalgets flertall å innta et krav om at barne-
vernstjenesten skal tilby foreldrene en støtteper-
son etter en omsorgsovertakelse. 

En annen strukturell endring utvalget foreslo, 
var egne bestemmelser om planer for henholdsvis 
hjelpetiltak, omsorgsovertakelse og opphold i 
institusjon på grunn av barnets atferd. For 
omsorgsovertakelse, foreslo utvalget å innføre 
krav i loven om at planen skal angi tidsperspekti-
vet for omsorgsovertakelsen. 

Over 60 høringsinstanser hadde merknader til 
forslagene om oppfølging av barn og foreldre. 
Flere av høringsinstansene uttalte på generelt 
grunnlag at de var positive til å styrke oppfølgingen 
av barn og foreldre, og videre at de var positive til å 
ha et eget kapittel om oppfølging og planer. Mange 
instanser uttalte seg om forslaget om å etablere en 
ordning med støtteperson for foreldre. De fleste 
høringsinstansene var positive til forslaget, men det 
ble understreket at det er behov for å utdype nær-
mere hva forslaget innebærer. 

14.2.2 Forslaget i høringsnotatet

14.2.2.1 Oppfølging og planer etter tiltak – 
overordnet om lovstruktur

Departementet foreslo å samle alle bestemmel-
sene om barnevernstjenestens oppfølging av barn 
og foreldre etter at tiltak er iverksatt i et eget 
kapittel. Departementet foreslo videre at oppføl-
ging av barn og foreldre behandles samlet i egne 
bestemmelser knyttet til de ulike tiltakene. Depar-
tementet foreslo også egne bestemmelser om pla-
ner ved de ulike tiltakene, og at planbestemmel-
sene kommer fortløpende etter hver bestemmelse 
om oppfølging. 

Departementet foreslo ikke å opprettholde 
dagens skille mellom «tiltaksplaner» og 
«omsorgsplaner», men å benytte begrepet «pla-
ner» for alle tiltakene, da dagens skille kan være 
misvisende. 

Departementet foreslo ellers i hovedsak å 
videreføre innholdet i dagens bestemmelser om 
oppfølging og planer, med enkelte presiseringer 
og språklige endringer. 

14.2.2.2 Særlig om oppfølging og planer etter 
vedtak om hjelpetiltak 

Departementet foreslo i hovedsak å videreføre 
gjeldende § 4-5 om oppfølging etter vedtak om 
hjelpetiltak. I bestemmelsen om hjelpetiltak fore-
slo departementet å lovfeste at hjelpetiltak skal 
være egnet til å ivareta barnets særlige behov og 
bidra til å forebygge videre problemutvikling hos 
barnet eller i familien. Departementet uttalte at en 
viktig del av barnevernstjenestens oppfølging der-
for er å vurdere om tiltaket er egnet for barnet og 
familien, eller om det er behov for tilpasninger 
eller andre tiltak. 

Departementet foreslo å synliggjøre i lovtek-
sten at barnevernstjenesten må foreta systematisk 
og regelmessig vurdering av om hjelpen fungerer 
etter hensikten, eller om det er behov for andre til-
tak. Departementet foreslo i tillegg å presisere at 
dersom foreldrene ønsker det, skal barnevernstje-
nesten, også etter vedtak om hjelpetiltak, som en 
del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige 
hjelpeinstanser. 

I forslag til bestemmelse om plan ved vedtak 
om hjelpetiltak foreslo departementet å innta i 
bestemmelsen at planen skal endres dersom bar-
nets behov tilsier det. 

14.2.2.3 Særlig om oppfølging og planer etter 
vedtak om omsorgsovertakelse

Departementet vurderte Barnevernslovutvalgets 
forslag om å opprette en egen støttepersonord-
ning for foreldre etter vedtak om omsorgs-
overtakelse, men ønsket ikke å gå videre med for-
slaget. Dette ble blant annet begrunnet med at det 
er uklart om en slik støtteperson vil kunne bidra 
til å styrke samarbeidet og tillitsforholdet mellom 
barnevernstjenesten og foreldrene. Departemen-
tet foreslo heller ikke å gå videre med utvalgets 
forslag om at det skal fremgå av loven at planen 
ved omsorgsovertakelse skal angi tidsperspekti-
vet for omsorgsovertakelsen. Departementet fore-
slo i stedet å presisere at planen blant annet skal 
beskrive barnets behov og eventuell oppfølging 
som kan legge til rette for en tilbakeføring. Videre 
foreslo departementet å innta i bestemmelsen at 
planen ved omsorgsovertakelse skal evalueres 
regelmessig, og at den skal endres dersom bar-
nets behov tilsier det. 
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14.2.2.4 Særlig om oppfølging og plan etter 
akuttvedtak

Departementet foreslo en ny bestemmelse som 
pålegger barnevernstjenesten å utarbeide en plan 
for videre undersøkelse, barnets omsorgssitua-
sjon og oppfølgingen av barnet og foreldrene når 
det er truffet akuttvedtak. Forslaget innebærer at 
planen skal endres dersom barnets behov tilsier 
det. Departementet uttalte at å utarbeide en plan 
etter akuttvedtak er en naturlig del av barne-
vernstjenestens oppfølgingsansvar. 

14.2.2.5 Særlig om oppfølging og plan etter vedtak 
om ettervern

For å styrke og tydeliggjøre retten til ettervern, 
foreslo departementet å lovfeste en ny bestem-
melse om hjelpetiltak til ungdom over 18 år. For å 
sørge for tettere oppfølging av ungdommen, fore-
slo departementet også nye bestemmelser om 
oppfølging og planer for ungdom som mottar hjel-
petiltak etter fylte 18 år. Departementet foreslo å 
innta i bestemmelsen om oppfølging at barne-
vernstjenesten skal følge med på hvordan det går 
med ungdom som mottar ettervernstiltak. Det ble 
foreslått presisert at barnevernstjenesten syste-
matisk og regelmessig skal vurdere om hjelpen 
fungerer etter hensikten, om det er behov for nye 
tiltak, eller om tiltaket bør opphøre. Det ble også 
inntatt i bestemmelsen at dersom ungdommen 
ønsker det, skal barnevernstjenesten formidle 
kontakt med øvrige hjelpeinstanser. Departemen-
tet foreslo videre å presisere at barnevernstje-
nesten skal utarbeide en plan når ungdommen 
mottar ettervernstiltak. Planen skal beskrive hva 
som er målet med tiltakene, innholdet i tiltakene, 
og hvor lenge tiltakene er ment å vare. Planen 
skal evalueres regelmessig, og skal endres der-
som ungdommens behov tilsier det. 

14.3 Høringsinstansenes syn 

14.3.1 Oppfølging og planer etter tiltak – 
overordnet om lovstruktur

Det er ca. 20 høringsinstanser som støtter forsla-
get om å samle alle bestemmelsene om barne-
vernstjenestens oppfølging av barn og foreldre 
etter at tiltak er iverksatt i et eget kapittel. Dette er 
blant annet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(Bufdir), Bufetat region øst, Barneombudet, Sta-
tens helsetilsyn, OsloMet – storbyuniversitetet, 
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
(NUBU), Universitetet i Agder, Universitets- og høg-

skolerådet, VID vitenskapelige høgskole, Bergen 
kommune, Drammen kommune, Fredrikstad kom-
mune, Færder kommune, Kristiansand kommune, 
Marker kommune, Barneverntjenesten i Trysil og 
Engerdal, Fellesorganisasjonen, Norsk barnevern-
lederorganisasjon (NOBO), Norsk Barnevernsam-
band og Redd Barna. 

Bufdir mener det er et godt grep å samle 
bestemmelsene om planarbeid i et eget kapittel.

Bufetat region øst er positive til at barne-
vernstjenestens ansvar for oppfølging av barn og 
foreldre kommer tydelig frem i loven.

Det er noen få høringsinstanser som ikke støt-
ter forslaget. Dette er Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, Gjesdal kommune, Sandnes kommune og 
Time kommune. Disse instansene mener at 
bestemmelsene om planer og oppfølging av tiltak 
og omsorgsplaner bør tas inn under tilhørende 
kapitler om det konkrete tiltaket eller tjenesten. 
Gjesdal kommune, Sandnes kommune og Time 
kommune skriver at det vil «være mer oversiktlig og 
brukervennlig at dette tas inn i kapitlene som 
omhandler de ulike fasene i en barnevernprosess».

Det er ca. 20 høringsinstanser som støtter for-
slaget om at oppfølging av barn og foreldre 
behandles samlet i egne bestemmelser knyttet til 
de ulike tiltakene. Dette er blant annet Bufetat 
region øst, Statsforvalteren i Vestland, OsloMet, 
Bergen kommune, Drammen kommune, Fredrik-
stad kommune, Færder kommune, Gjesdal kom-
mune, Kristiansand kommune, Sandnes kommune, 
Time kommune, Barneverntjenesten i Trysil og 
Engerdal, KS, NOBO, Redd Barna og Stine Sofies 
Stiftelse. 

Det er i underkant av 15 høringsinstanser som 
støtter forslaget om egne bestemmelser om pla-
ner ved de ulike tiltakene, og at planbestemmel-
sene kommer etter hver bestemmelse om oppføl-
ging. Dette er blant annet Bufetat region øst, Oslo-
Met, Bergen kommune, Drammen kommune, Fred-
rikstad kommune, Færder kommune, Gjesdal kom-
mune, Kristiansand kommune, Sandnes kommune, 
Time kommune, Barneverntjenesten i Trysil og 
Engerdal, KS, NOBO og Redd Barna. 

Helsetilsynet mener på sin side at utformingen 
av kapittelet bør vurderes på nytt, og uttaler: 

«Slik vi leser det nå lages det et kunstig skille 
mellom plan og oppfølging og det fører til 
mange gjentakelser. Helsetilsynet foreslår at 
bestemmelsene om plan og oppfølging når det 
gjelder de ulike fasene som presenteres i kapit-
tel 8, slås sammen, eller at noe av teksten som 
beskriver kvalitetsrelevant tematikk flyttes til 
veiledningsmateriale. Vi mener dette vil skape 
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en mer presis bestemmelse når det gjelder å 
oppfylle forsvarlighetskravet om oppfølging av 
barn og foreldre.»

Høgskulen i Volda mener at kapittelet inneholder 
mange gjentakelser. 

Om lag 10 høringsinstanser uttaler seg om for-
slaget om å ikke å opprettholde dagens skille mel-
lom «tiltaksplaner» og «omsorgsplaner», men å 
benytte begrepet «planer» for alle tiltakene. Dette 
er blant annet OsloMet, Bergen kommune, Dram-
men kommune, Fredrikstad kommune, Færder 
kommune, Gjesdal kommune, Kristiansand kom-
mune, Sandnes kommune, Time kommune, Lands-
foreningen for barnevernsbarn og NOBO. Alle 
instansene støtter forslaget. 

Bufetat region øst uttaler at deres erfaring er at 
de tiltaksplanene og omsorgsplanene som utarbei-
des er alt for tilfeldig, og i stor grad preget av den 
enkelte saksbehandlers holdninger og kompe-
tanse. Bufetat region øst mener at en beskrivelse 
av hva slike planer skal inneholde bør komme 
tydelig frem av retningslinjer eller veiledere.

Det er flere høringsinstanser som har uttalt at 
det bør utvikles faglige standarder av hva som er 
forsvarlig oppfølging. NUBU foreslår at det vedtas 
en generell forskriftshjemmel som åpner for å gi 
mer utfyllende bestemmer om hvordan oppføl-
ging skal skje. Stine Sofies Stiftelse viser til at erfa-
ringer fra Stine Sofie Senteret viser at barne-
vernstjenestens oppfølgning av familiene noen 
ganger fremstår som vilkårlig. Stiftelsen mener 
derfor det er viktig at det utvikles faglige standar-
der for hva som er forsvarlig oppfølgning av både 
biologiske foreldre og fosterfamilier.

Fokus på Barnevernet og Forandringsfabrik-
ken mener at det bør fremgå at oppfølging og utar-
beidelse av planer må skje i samarbeid med bar-
net og foreldrene. 

14.3.2 Særlig om oppfølging og planer etter 
vedtak om hjelpetiltak 

Det er ca. 15 høringsinstanser som uttaler seg om 
departementets forslag til presiseringer i bestem-
melsen om oppfølging og planer etter vedtak om 
hjelpetiltak. De fleste høringsinstansene støtter 
forslaget fullt ut. Dette er blant annet Bufetat 
region øst, OsloMet, Asker kommune, Bergen kom-
mune, Drammen kommune, Fredrikstad kom-
mune, Færder kommune, Gjesdal kommune, Sand-
nes kommune, Time kommune, Fokus på Barnever-
net, NOBO og Redd Barna.

Redd Barna støtter forslaget og mener at pla-
nen er et viktig redskap for å sikre evaluering og 

eventuell tilpasning av de tiltakene som settes inn. 
Redd Barna viser til at det at planen skal endres 
dersom barnets behov tilsier det, sammenstilt 
med § 1-8 som slår fast at planen skal utarbeides i 
samarbeid med barnet, utgjør en reell styrking av 
barnets rettigheter.

Stavanger kommune mener at kravet til jevn-
lige evalueringer av tiltaket bør jamføres med for-
svarlighetskravet, og at anbefalingen om evalue-
ring av hjelpetiltak hver tredje måned bør tas ut av 
saksbehandlingsrundskrivet. 

Enkelte instanser, blant annet Asker kommune, 
har vært opptatt av at innholdet i oppfølgingen ved 
hjelpetiltak innebærer at barnevernstjenesten kan 
innhente informasjon fra andre instanser og 
snakke med barnet alene.

14.3.3 Særlig om oppfølging og planer etter 
vedtak om omsorgsovertakelse

I overkant av 10 høringsinstanser støtter fullt ut 
forslaget om å i hovedsak videreføre dagens 
bestemmelser om oppfølging og planer etter 
omsorgsovertakelse. Dette er blant annet Oslo-
Met, Bergen kommune, Drammen kommune, Fred-
rikstad kommune, Færder kommune, Gjesdal kom-
mune, Horten kommune, Sandnes kommune, Time 
kommune, Fellesorganisasjonen og NOBO.

Om lag 20 instanser uttaler seg om at departe-
mentet ikke går videre med utvalgets forslag om å 
opprette en egen støttepersonordning. Av disse er 
det ca. 15 instanser som støtter departementets 
vurdering. Dette er blant annet Bufetat region sør, 
Bufetat region øst, Bergen kommune, Drammen 
Kommune, Fredrikstad kommune, Færder kom-
mune, Gjesdal kommune, Kristiansand kommune, 
Sandnes kommune, Time kommune, Fellesorgani-
sasjonen, Landsforeningen for barnevernsbarn, 
NOBO og Stine Sofies Stiftelse. 

Stine Sofies Stiftelse støtter departementets for-
slag, men påpeker behovet for at det utvikles fag-
lige standarder for hva som er forsvarlig oppfølg-
ning av foreldre etter omsorgsovertakelse.

Fellesorganisasjonen mener at barnevernstje-
nesten fortsatt må ha et oppfølgingsansvar for for-
eldre som har blitt fratatt omsorgen, og at vurde-
ringen av hvem «som har dette ansvaret bør være 
en individuell vurdering som gjøres i samarbeid 
med foreldrene». Fellesorganisasjonen uttaler 
videre: 

«Det kan være andre enn ansvarlig saksbe-
handler for omsorgssaken som har ansvar for 
videre oppfølging, særlig om foreldrene ønsker 
det. Uansett er det svært viktig at oppfølgingen 
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blir bedre. Familievernet kan være et viktig 
supplement i en slik oppfølging, men har ikke 
alltid et mandat som passer behovene barne-
vernsforeldre har».

Flere høringsinstanser viser til familievernets 
ansvar for å gi et tilbud til foreldre som har mistet 
omsorgen for et barn. Bufetat region sør og Kristi-
ansand kommune er enige med departementet i at 
det ansvaret familievernet allerede har, tilsier at 
det ikke er behov for en ny ordning med støtteper-
son.

Noen høringsinstanser presiserer at det er 
behov for å tydeliggjøre familievernets rolle i 
disse sakene. Stavanger kommune tar til orde for 
at familievernkontoret bør ha et lovpålagt ansvar 
for oppfølging av foreldre etter omsorgs-
overtakelse. KS uttaler at dersom det ikke oppret-
tes en støttepersonordning, er det særdeles viktig 
at foreldre får god informasjon om støttetilbudet 
som gis gjennom familievernet, og at det også 
undersøkes i hvilken grad foreldrene opplever 
dette tilbudet som nyttig. 

Bufetat region øst mener også at barneverns-
tjenesten skal ha et overordnet ansvar, men utta-
ler seg om forholdet til familievernets ansvar: 

«Likevel mener vi også at det er viktig å vur-
dere oppfølging av foreldre som har mistet 
omsorgen for sine barn, opp mot arbeidet som 
gjøres i det regjeringsoppnevnte utvalget som 
skal se på familieverntjenesten. Det bør vurde-
res å se nærmere på anbefalinger når det gjel-
der samarbeid og oppgavefordeling mellom 
familievernet og andre relevante offentlige tje-
nester, herunder også barneverntjenesten.»

Det er imidlertid flere høringsinstanser som mener 
det bør vurderes om oppfølgingen av foreldrene 
bør legges til et annet organ enn barnevernstje-
nesten, blant annet Oslo kommune og Kompetanse-
nettverk for kvalitet i barnevern (KIB). KIB mener 
det er uheldig at barnevernet i kommunen skal ha 
oppfølgingsansvaret for barnet og foreldrene etter 
omsorgsovertakelsen, og at oppfølgingsansvaret 
burde vært lagt til en uavhengig faginstans bestå-
ende av ulik tverrfaglig kompetanse.

VID vitenskapelige høgskole, Universitetet i 
Agder, Kirkens Bymisjon og Organisasjonen for bar-
nevernsforeldre (OBF) er på sin side uenig i depar-
tementets vurdering og mener at utvalgets forslag 
burde vært opprettholdt. OBF mener at familie-
vernkontorets rolle er en annen enn barnevernets.

Kirkens Bymisjon tar ikke direkte stilling til 
spørsmålet om det bør opprettes en støtteper-

sonordning, men uttaler blant annet at det er 
essensielt både for barnets beste og for foreldrene 
at foreldrene så raskt som mulig etter en omsorgs-
overtakelse får tilbud om et ordentlig støttetilbud. 
Redd Barna ønsker en grundigere vurdering av 
spørsmålet om støttepersonordning, og foreslår at 
dette blir vurdert når utvalget som har gjennom-
gått familieverntjenesten kommer med sin innstil-
ling. 

Heller ikke Asker kommune tar stilling til 
spørsmålet om en støttepersonordning, men 
peker på at det må være aksept for at en del for-
eldre ikke ønsker oppfølging eller ikke vil profi-
tere på tilbud som gis. 

Få instanser har uttalt seg særskilt om depar-
tementets vurdering av ikke å gå videre med 
utvalgets forslag om at det skal fremgå av loven at 
plan ved omsorgsovertakelse skal angi tidsper-
spektivet for omsorgsovertakelsen, og i stedet 
foreslå at det skal fremgå av loven at planen skal 
beskrive barnets behov og eventuell oppfølging 
som kan legge til rette for en tilbakeføring. 

Organisasjonen for barnevernsforeldre mener at 
det bør fremgå av loven at plan ved omsorgs-
overtakelse skal angi et tidsperspektiv. Organisa-
sjonen peker på at alle omsorgsovertakelser er 
midlertidige, og skal som hovedregel opphøre når 
foreldrene kan tilby barnet en tilfredsstillende 
omsorgssituasjon. Organisasjonen mener at det 
ikke kan være skadelig at man har en tidsramme å 
forholde seg til, og at en tidsramme kan føre til 
bedre arbeidsro både for barnevernstjenesten og 
foreldrene, til å oppnå en tilfredsstillende omsorg-
situasjon. 

Stavanger kommune uttaler blant annet: 

«For barnet er tidsperspektivet og forutsigbar-
het av vesentlig betydning. Stavanger kom-
mune støtter barnevernslovutvalgets forslag 
om å ta tidsperspektivet inn i plankravet.» 

Også Fokus på Barnevernet uttaler seg om arbei-
det med tilbakeføring, og foreslår at det går frem 
av loven at barnevernstjenesten har en plikt til 
aktivt og reelt å arbeide for tilbakeføring, og at det 
innføres et krav om at dersom barnevernet ikke 
kan vise til at alle sider ved omsorgen er bedre 
etter flytting enn det var i barnets hjem innen seks 
måneder, skal barnet tilbakeføres sine biologiske 
foreldre.

Advokatforeningen uttaler seg om barne-
vernstjenestens arbeid med å vurdere om vilkå-
rene for omsorgsovertakelse fortsatt anses å være 
til stede:
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«Barneverntjenesten har et selvstendig ansvar 
for å hjelpe foreldrene slik at de igjen kan 
makte omsorgen for barnet, og en plikt til å inn-
føre rutiner som sikrer at foreldrene kort tid 
etter omsorgsovertakelsen gis et tilbud om vei-
ledning og oppfølging mv. Dersom det etter en 
viss tid skulle vise seg at gjenforening ikke vil 
være til barnets beste og at tilbakeføringshen-
synet i mindre grad kan sies å være til stede, 
bør det foreligge en konkret vurdering som 
grunnlag for dette.»

Advokatforeningen foreslår at det fremgår av 
lovens ordlyd at det skal fremgå av planen dersom 
oppfølging med sikte på tilbakeføring ikke anses 
som aktuelt. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken mener på sin 
side at kravet om at planen alltid skal beskrive en 
«eventuell oppfølging som kan bidra til at forel-
drene kan få tilbake omsorgen for barnet» kan 
bidra til å skape en usikkerhet for barnet med 
tanke på egen omsorgssituasjon, og foreslår at 
bestemmelsens andre punktum formuleres slik: 
«Planen skal beskrive barnets behov, og hva som 
kan gi barnet god omsorg på kort og lang sikt.»

Til forslaget om å ta inn i loven at plan ved 
omsorgsovertakelse skal evalueres regelmessig, 
og at den skal endres dersom barnets behov til-
sier det, uttaler Universitetet i Oslo at bestemmel-
sen kunne vært formulert mer forpliktende når 
det gjelder evaluering av slike planer. Det er ingen 
andre høringsinstanser som har uttalt seg om 
dette forslaget. 

Flere instanser, blant annet VID, Landsforenin-
gen for barnevernsbarn og Norsk Fosterhjemsfore-
ning, etterlyser krav i loven til oppfølging av for-
eldre ved tilbakeføring av barnet.

14.3.4 Særlig om oppfølging og plan etter 
akuttvedtak

Det er i overkant av 20 høringsinstanser som har 
uttalt seg om forslaget om en ny bestemmelse 
som pålegger barnevernstjenesten å utarbeide en 
plan ved akuttvedtak. Dette er blant annet Bufdir, 
Bufetat region sør, Bufetat region øst, Barneombu-
det, Helsetilsynet, Universitetet i Agder, Universi-
tets- og høgskolerådet, Bergen kommune, Drammen 
kommune, Fredrikstad kommune, Færder kom-
mune, Gjesdal kommune, Sandnes kommune, Time 
kommune, Trondheim kommune, Advokatforenin-
gen, Fokus på Barnevernet, Fellesorganisasjonen, 
NOBO og Redd Barna. 

Det er bred støtte til forslaget, men flere 
høringsinstanser har merknader til bestemmel-
sen. Ingen instanser er direkte mot forslaget.

Bufdir, Bufetat region sør og Bufetat region øst
mener imidlertid at det ikke alltid vil være nød-
vendig med en plan som beskriver både videre 
undersøkelser, barnets omsorgssituasjon og opp-
følgingen av barnet og foreldrene ved akuttved-
tak. Bufdir uttaler følgende: 

«Når det gjelder plan ved akuttvedtak, vil vi 
bemerke at mange slike vedtak bortfaller etter 
kort tid. (…) Det vil i slike tilfeller gi liten 
mening at barnevernstjenesten skal utarbeide 
en plan for videre undersøkelser, barnets 
omsorgssituasjon og oppfølgingen av barnet 
og foreldrene. 

Når barnevernstjenesten finner grunn til å 
følge opp akuttvedtaket med en begjæring om 
omsorgsovertakelse, skal denne utarbeides og 
fremmes for nemnda innen seks uker. I tillegg 
påklages i mange tilfeller akuttvedtaket, slik at 
barnevernstjenesten også må forberede klage-
saken og stille i nemnda når klagen behandles. 
Direktoratet ser at det i denne perioden vil 
kunne bli krevende for barneverntjenesten å 
prioritere å lage en plan for akuttvedtaket (…). 

Direktoratet vurderer imidlertid at en plan 
for barnevernstjenestens videre arbeid etter et 
akuttvedtak vil være viktig for at barnet får rik-
tig oppfølgning etter en akuttplassering. Direk-
toratet erfarer at ungdom noen ganger blir 
værende i akuttiltak over tid, før barnevernstje-
nesten finner frem til bedre og mer langvarige 
løsninger. (…) Et krav til å utarbeide en plan 
for barnets omsorgssituasjon og oppfølgingen 
av barnet og foreldrene, vil i slike tilfeller 
kunne bidra til å sikre at barnevernstjenesten 
arbeider målrettet med å finne et langsiktig 
botilbud. Forutsatt at planen oversendes Buf-
etat, vil den også kunne gi et bedre grunnlag 
for en god utnyttelse av statens akuttilbud.»

Fellesorganisasjonen uttaler at det må tydeliggjø-
res at en plan også skal utarbeides ved frivillige 
akuttvedtak. 

14.3.5 Særlig om oppfølging og plan etter 
vedtak om ettervern

Det er om lag 25 høringsinstanser som har uttalt 
seg om departementets forslag til egne bestem-
melser om oppfølging av og plan for ungdom som 
mottar hjelpetiltak etter fylte 18 år. Alle instansene 
er positive til forslaget. Dette er blant annet Buf-
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etat region sør, Bufetat region øst, Barneombudet, 
Statsforvalteren i Nordland, OsloMet, Universitetet 
i Agder, VID vitenskapelige høgskole, Bergen kom-
mune, Drammen kommune, Fredrikstad kom-
mune, Færder kommune, Gjesdal kommune, Sand-
nes kommune, Time kommune, Trondheim kom-
mune, Barneverntjenesten i Trysil og Engerdal, 
Fokus på Barnevernet, KS, NOBO, Norsk Foster-
hjemsforening, Redd Barna og Stiftelsen Klokker-
gården. 

Flere høringsinstanser har likevel merknader. 
Blant annet Bufetat region øst og Statsforvalteren i 
Oslo og Viken mener barnevernstjenestens ansvar 
for å veilede ungdommen til rett hjelpeinstans bør 
komme tydeligere frem. 

Bufetat region øst støtter forsalget om tettere 
oppfølging av barn som mottar ettervern, og er 
glad for at det foreslås en egen hjemmel for plan 
ved vedtak om hjelpetiltak til ungdom over 18 år, 
jfr. forslaget til ny § 8-9. Regionen mener samtidig 
«at det ved utarbeidelse av plan, og ikke bare ved 
oppfølgingen, bør komme frem at barnevernstje-
nesten på selvstendig grunnlag også må vurdere 
andre instansers ansvar, og ha en plikt til å bistå 
barnet i kontakten med dem dersom ungdommen 
ønsker det».

Statsforvalteren i Nordland mener det bør tyde-
liggjøres at barnevernstjenesten skal utarbeide 
plan i «god tid før» ungdommen fyller 18 år.

Universitetet i Agder og VID støtter forslaget 
om at planen ved ettervernstiltak skal evalueres 
jevnlig, men ser det ikke som hensiktsmessig at 
det skal presiseres i planen hvor lenge tiltakene er 
ment å vare. VID viser til at tiltaksplaner og vedtak 
alltid vil være tidsbegrenset, og at det derfor vil 
være unødvendig med en ytterligere presisering 
av lengde på tiltak. VID viser videre til at det vil 
være vanskelig å vite hvor lenge en ungdom har 
behov for støtte og at det er viktig at ungdom-
mene er trygge på at de har støtte så lenge de har 
behov for det i overgangen til voksenlivet.

Norsk Fosterhjemsforening uttaler at det bør 
fremgå at fosterforeldrene skal inkluderes og 
involveres i utarbeidelse av planen dersom ung-
dommen har bodd i fosterhjem. 

14.4 Departementets vurderinger og 
forslag

14.4.1 Innledning

Oppfølging av barn og foreldre er viktig for å vur-
dere om iverksatte barnevernstiltak fungerer 
etter hensikten, eller om det er behov for ytterli-
gere eller andre tiltak. I oppfølgingen ligger også 

at barnevernstjenesten skal vurdere om det ikke 
lenger er behov for tiltaket, eller om tiltaket bør 
erstattes med et mindre inngripende tiltak. Barne-
vernstjenesten plikter å følge opp ethvert tiltak 
som iverksettes overfor barnet og foreldrene, og 
skal løpende vurdere om barnet og foreldrene får 
den hjelpen de trenger. 

Ved all oppfølging og utarbeidelse av planer er 
det viktig at barnevernstjenesten involverer og 
samarbeider med både barn og foreldre, jf. lovut-
kastets § 1-4 og § 1-9. 

God kommunikasjon og dialog er avgjørende 
for å få til et godt samarbeid. Det er derfor sentralt 
at barnevernstjenesten gir god informasjon og 
sørger for at partene forstår det som blir sagt og 
skrevet. Barnevernstjenesten må arbeide syste-
matisk for å oppnå et godt samarbeid med barn og 
foreldre. Hvordan barnevernet konkret skal sam-
arbeide med barnet og foreldrene vil blant annet 
avhenge av omstendighetene i den enkelte sak, 
hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke forutsetnin-
ger som ligger til grunn for et vedtak. Videre vil 
samarbeidsviljen hos barn og foreldre ha betyd-
ning. Ivaretakelse av barnets rett til medvirkning 
er helt sentralt for å sikre god oppfølgingen av 
barnet. Ved å la barnet få uttrykke sin mening, får 
man frem barnets perspektiv i saken, og dette er 
viktig for å finne ut hva som er barnets beste.

Det har vært gjort flere endringer i gjeldende 
barnevernlov for å styrke barnevernstjenestens 
arbeid med å følge opp barn og foreldre etter at 
barnevernstiltak er iverksatt. Hovedformålet med 
endringene som gjøres her er å tydeliggjøre bar-
nevernstjenestens oppfølging av barn og foreldre 
gjennom redaksjonelle grep. De fleste av Barne-
vernslovutvalgets materielle forslag til endringer i 
bestemmelsene om oppfølging er fulgt opp i gjel-
dende barnevernlov i forbindelse med Stortingets 
vedtakelse av endringene i Prop. 169 L (2016–
2017). Det ble presisert i bestemmelsen om opp-
følging etter vedtak om omsorgsovertakelse at 
der hensynet til barnet ikke taler mot det, skal 
barnevernstjenesten legge til rette for at forel-
drene kan få tilbake omsorgen for barnet. Barne-
vernstjenestens plikt til å følge opp barn og for-
eldre etter at akuttvedtak er iverksatt og ved opp-
hold på barnevernsinstitusjon på grunn av alvor-
lige atferdsvansker, ble også presisert. Disse 
endringene foreslås videreført i ny barnevernslov. 

Departementet viser til at flere rapporter har 
pekt på stor variasjon i hvordan den kommunale 
barnevernstjenesten følger opp barn og unge som 
bor på barnevernsinstitusjon.15 Barnevernstje-
nestens plikt til å følge opp barn på institusjon 
fremstår fragmentert ved at den ikke følger av én 
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felles og helhetlig bestemmelse, men av de ulike 
tiltaksbestemmelsene. Departementet foreslår 
derfor i kapittel 16.5 en ny bestemmelse som tyde-
liggjør barnevernstjenesten plikt til å følge opp 
barn i institusjon, og at det kan gis utfyllende 
regler i forskrift, se lovutkastet § 10-19.

14.4.2 Oppfølging og planer etter tiltak – 
overordnet om lovstruktur

Departementet fastholder forslaget om å samle 
alle bestemmelsene om barnevernstjenestens 
oppfølging av barn og foreldre etter at tiltak er 
iverksatt i et eget kapittel. Forslaget har fått bred 
støtte hos høringsinstansene. Noen få høringsin-
stanser mener det vil være mer oversiktlig og bru-
kervennlig at bestemmelsene om oppfølging og 
planer tas inn i kapitlene som omhandler de ulike 
barnevernstiltakene. Departementets oppfatning 
er imidlertid at en samlet regulering av oppfølging 
og planer i ett lovkapittel vil øke disse bestemmel-
senes tilgjengelighet for dem det gjelder. 

Departementet fastholder videre forslaget om 
at oppfølging av barn og foreldre behandles sam-
let i egne bestemmelser knyttet til de ulike tilta-
kene. Departementet viser til at det vil være en 
viss forskjell i oppfølgingen ved de ulike tiltakene: 
akuttiltak, hjelpetiltak, omsorgsovertakelse og 
opphold i institusjon når barnet har vist alvorlig 
atferdsvansker. Dette taler for at barnevernstje-
nestens oppfølging av barn og foreldre behandles 
i egne bestemmelser knyttet til de ulike tiltakene. 
Det er også bred støtte for dette i høringen.

Departementet foreslo i høringsnotatet egne 
bestemmelser om planer ved de ulike tiltakene, og 
at oppfølgingsbestemmelsene skulle komme fort-
løpende etter hver bestemmelse om plan. Depar-
tementet har etter en ny vurdering på bakgrunn 
av høringsinnspillene, kommet til at det vil gi en 
mer oversiktlig lovstruktur å slå sammen bestem-
melsene om plan og oppfølging. Det vil etter 
departementets syn gi en ryddigere og mer peda-
gogisk fremstilling å ha én bestemmelse som 
omhandler oppfølging og plan for hvert av de 
ulike tiltakene. Departementet mener også at 
dette i større grad får frem at planen er en del av 
oppfølgingen, og at en plan i seg selv har liten 
verdi, dersom den ikke følges opp og fortløpende 
endres i tråd med barnevernstjenestens vurderin-
ger av barnets behov. Av samme grunn foreslår 

departementet også at den enkelte bestemmelse 
først omtaler oppfølgingen, deretter planen. 

Departementet understreker at planen er en 
av barnevernstjenestens viktigste verktøy ved 
oppfølgingen av barnet og foreldrene. Planer 
bidrar både til at barnevernstjenestens vurderin-
ger blir dokumentert, og til at barnevernstje-
nestens arbeid med oppfølgingen blir strukturert. 
En god plan vil legge til rette for at det systema-
tisk og regelmessig blir foretatt vurderinger av til-
taket barnevernet har iverksatt. Planer represen-
terer en skriftliggjøring av en systematisk arbeids-
form i barnevernet. At arbeidet er systematisk 
betyr at det er preget av bevisst refleksjon, at det 
er sammenheng mellom de ulike elementene i 
arbeidet, at arbeidet følger en hensiktsmessig 
fremdrift og at nødvendige justeringer foretas 
underveis. 

Etter dagens lov er planer knyttet til hjelpetil-
tak og plassering etter atferdsbestemmelsene 
betegnet som «tiltaksplaner», mens når et barn 
blir tatt under omsorg av barnevernet, skal det 
utarbeides en «omsorgsplan». Departementet 
mener at dagens skille mellom «tiltaksplaner» og 
«omsorgsplaner», er unødvendig og til dels misvi-
sende. Barn som er i institusjon på grunn av bar-
nets atferd eller barn som er i fosterhjem eller 
institusjon som et hjelpetiltak, skal etter dagens 
regler ha en tiltaksplan, selv om tiltaket omfatter 
barnets omsorgsituasjon. Departementet fasthol-
der derfor forslaget om å benytte begrepet «pla-
ner» for alle tiltakene, og går dermed bort fra skil-
let mellom tiltaksplaner og omsorgsplaner. 
Høringsinstansene har også gitt bred støtte til 
denne endringen.

Enkelte høringsinstanser mener det bør 
komme frem av bestemmelsene i kapittelet at pla-
ner må utarbeides i samarbeid med barnet selv og 
med foreldrene. Departementet er enig i at samar-
beid mellom barnevernstjenesten, barnet og forel-
drene er sentralt ved utarbeidelse av planer. 
Departementet mener imidlertid dette hensynet 
er ivaretatt gjennom lovforslaget § 1-9 hvor det 
fremgår at barnevernet skal så langt som mulig 
samarbeide med både barn og foreldre. Denne 
samarbeidsplikten gjelder generelt for barnever-
nets arbeid, og også ved utarbeidelse av planer. 
Det vises også til forslag til § 1-4 om barns rett til 
medvirkning. Også denne bestemmelsen gjelder 
generelt for alle forhold som vedrører barnet etter 
barnevernsloven. Departementets vurdering er 
derfor at det ikke er nødvendig at dette gjentas i 
de enkelte lovbestemmelser. 

15 Menon Economics (2020), Institusjonstilbudet i barnever-
net, Menon-publikasjon nr. 54/2020.
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14.4.3 Særlig om oppfølging og planer etter 
vedtak om hjelpetiltak 

Departementet fastholder forslaget om å videre-
føre dagens § 4-5 med enkelte justeringer og pre-
siseringer. Dette har også støtte fra høringsinstan-
sene. 

En viktig del av barnevernstjenestens oppføl-
ging er å vurdere om tiltaket er egnet for barnet 
og familien eller om det er behov for tilpasninger 
eller andre tiltak. Dette innebærer også at barne-
vernstjenesten regelmessig må vurdere om tilta-
ket kan erstattes med et mindre inngripende til-
tak. Det må også vurderes om det ikke lenger er 
behov for tiltak i hjemmet. Helsetilsynets rapport 
Det å reise vasker øynene16, viser at hjelpetiltakene 
ikke alltid er tilpasset barnets og foreldrenes situ-
asjon og at barnevernstjenestens evaluering ofte 
er usystematiske og at de mangler drøftelser av 
om barnets omsorgssituasjon faktisk er blitt 
bedre.17 Departementet mener derfor at det er 
viktig å synliggjøre i lovteksten at barnevernstje-
nesten må foreta systematiske og regelmessige 
vurderinger av om hjelpen fungerer etter hensik-
ten eller om det er behov for andre tiltak, og fore-
slår dette presisert i lovutkastet § 8-1. Departe-
mentet viser i denne sammenheng til forslaget i 
kapittel 9 om å lovfeste at hjelpetiltak skal være 
egnet til å møte barnets behov. Kravet om at hjel-
petiltaket skal være «egnet» understreker at bar-
nevernstjenesten også underveis må vurdere om 
tiltaket er riktig innrettet, og at det gjøres nødven-
dige tilpasninger for å sørge for at tiltaket fortset-
ter å være «egnet» for barnet og familien. Dette 
inngår i barnevernstjenestens oppfølgingsansvar. 
Hjelpetiltak som er tilpasset barnets og familiens 
behov kan forebygge mer inngripende tiltak, og 
god oppfølging er helt sentralt for å oppnå dette. 

Hvor ofte det må foretas en evaluering av tilta-
ket som er iverksatt, må vurderes konkret i den 
enkelte sak, basert på hvilke hjelpetiltak som er 
satt inn samt barnets og foreldrenes behov. 
Departementet viser til at forsvarlighetskravet i 
forslagets § 1-7 gjelder generelt for barnevernets 
saksbehandling, og at det følgelig også gjelder for 
vurderingen av hvor ofte det skal foretas evalue-
ringer av tiltak.

Mange barn og familier som er i kontakt med 
barnevernet vil ha behov for hjelp fra flere tjenes-
ter, for eksempel spesialisthelsetjenesten og 
NAV.18 I noen tilfeller vil råd og veiledning om 

andre tjenester inngå som del av hjelpetiltaket 
eller være en del av den råd og veiledning som gis 
i undersøkelsesfasen. I andre tilfeller kan behovet 
for kontakt med øvrige hjelpeinstanser komme 
frem i forbindelse med oppfølgingen av hjelpetilta-
ket. I slike tilfeller bør barnevernstjenesten bidra 
med å formidle slik kontakt. Departementet vide-
refører forslaget om å presisere dette i loven og 
dermed inkludere slik råd og veiledning i barne-
vernstjenestens oppfølgingsansvar. Dette er i dag 
særskilt presisert i bestemmelsene om oppfølging 
ved vedtak om omsorgsovertakelse, akuttvedtak 
og plassering på institusjon på grunn av barnets 
atferd. Å formidle kontakt med øvrige hjelpein-
stanser er like sentralt og relevant i saker om hjel-
petiltak, hvor formålet med hjelpen vil være å fore-
bygge mer inngripende tiltak. Departementet fast-
holder derfor forslaget om å presisere i bestem-
melsen om oppfølging etter vedtak om hjelpetiltak 
at dersom foreldrene ønsker det, skal barne-
vernstjenesten som en del av oppfølgingen for-
midle kontakt med øvrige hjelpeinstanser, se lov-
utkastet § 8-1. Departementet viser for øvrig til at 
barnevernstjenestens samarbeidsplikt, jf. lovut-
kastet § 15-9. I tråd med proposisjonen om velferds-
tjenester til barn og unge med behov for et sam-
mensatt tjenestetilbud, foreslår departementet å 
ta inn i ny barnevernslov at samarbeidsplikten 
inntrer dersom samarbeid er nødvendig for å gi 
det enkelte barn et helhetlig og samordnet tjenes-
tetilbud.

Departementet viser til at det kan være behov 
for å innhente informasjon fra andre tjenester som 
en del av oppfølgingen og for å vurdere hvordan 
tiltakene fungerer. Det vil være reglene i lovforsla-
gets kapittel 13 om barnevernstjenestens taus-
hetsplikt som gir rammene for dette, se kapittel 
19. 

Det vil ofte være nødvendig for barnevernstje-
nesten å snakke med barnet alene for å kunne vur-
dere om tiltaket som er iverksatt fungerer etter 
hensikten. Barnets rett til medvirkning vil ikke all-
tid være reell dersom foreldrene er til stede når 
barnevernstjenesten snakker med barnet. 
Bestemmelsen om at barnevernstjenesten kan 
kreve å få snakke med barnet i enerom i undersø-
kelsesfasen videreføres i § 2-2 femte ledd. Loven 
inneholder ikke en tilsvarende hjemmel til å 

16 Helsetilsynets rapport fra 17.1.2019 om gjennomgangen 
av 106 barnevernssaker.

17 Se rapportens sammendrag side 3. 

18 Barn med behov for hjelp fra flere tjenester vil også kunne 
ha behov for individuell plan. Bestemmelsen om individuell 
plan fremgår av annet ledd i ny § 15-10 om barnevernstje-
nestens plikt til å samarbeide med andre instanser. Se også 
Høringsnotat – Bedre velferdstjenester for barn og unge 
som har behov for et sammensatt tjenestetilbud Samarbeid, 
samordning og barnekoordinator, 30. juni 2020.
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kunne kreve å snakke med barnet i enerom når 
undersøkelsessaken er avsluttet og barnet mottar 
hjelpetiltak. I forbindelse med oppfølgingen av 
hjelpetiltaket må foreldrene samtykke til dette, og 
det er viktig å ha et godt samarbeid med forel-
drene om slike spørsmål. Dersom barnevernstje-
nestens bekymring for barnet øker, vil de kunne 
åpne en ny undersøkelse i saken. 

Planen vil være et viktig verktøy for å vurdere 
om hjelpetiltakene fungerer. Departementet fore-
slo i høringsnotatet at det skal fremgå av loven at 
også planen skal vurderes regelmessig. Etter en 
ny vurdering og på bakgrunn av høringsinnspill, 
vurderer imidlertid departementet at det ikke er 
nødvendig å lovregulere at planen skal evalueres 
regelmessig. At planen skal evalueres fremgår 
etter departementets vurdering implisitt av ordly-
den om at tiltaket skal evalueres systematisk og 
regelmessig, da dette er vurderinger som uløselig 
henger sammen. Planen skal til enhver tid være i 
henhold til disse vurderingene. Departementet 
fastholder derfor forslaget om at det skal fremgå 
av loven at planen skal endres dersom barnets 
behov tilsier det. Barnets behov må her forstås 
vidt, slik at barnevernstjenestens vurdering av om 
planen skal endres, også må omfatte vurderinger 
av behovet til foreldrene, jf. lovutkastet § 3-1 om 
hjelpetiltak. Det er barnets behov som er styrende 
for innholdet tiltakene og dermed hva som skal 
være innholdet i planen. I tillegg til at planen skal 
beskrive hva som er målet med hjelpetiltakene, 
hva de skal inneholde, og hvor lenge de er ment å 
vare, bør også planen omfatte en beskrivelse av 
hvordan evalueringen skal skje. Den første evalue-
ringen bør skje innen kort tid, slik at hjelpen kan 
tilpasses ut fra barnevernstjenestens og familiens 
erfaringer med tiltaket. 

14.4.4 Særlig om oppfølging og planer etter 
vedtak om omsorgsovertakelse

14.4.4.1 Oppfølgingsansvaret

Departementet fastholder forslaget om å videre-
føre dagens § 4-16 om oppfølging etter omsorgs-
overtakelse i ny § 8-3 med enkelte justeringer. 

Barnevernstjenesten har omsorgsansvaret for 
barnet etter at vedtak om omsorgsovertakelse er 
iverksatt. Det er barnevernstjenesten sitt ansvar å 
sikre at barnet får tilstrekkelig omsorg og beskyt-
telse. En vesentlig del av oppfølgingen er derfor å 
følge med på hvordan barnet utvikler seg, og om 
det får forsvarlig omsorg. Barnevernstjenesten 
må derfor sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap 
om hvordan barnet har det under plasseringen, 

gjennom blant annet samtaler med barnet og fos-
terhjemmet eller institusjonen hvor barnet bor. 
Barnevernstjenesten må ha tett kontakt med fos-
terhjemmet eller institusjonen for å kunne følge 
opp barnet. For å ivareta barnets behov under 
plasseringen, må også barnevernstjenesten sam-
arbeide med andre instanser og aktører. Dette 
kan for eksempel være helsemyndigheter og 
skole, se kapittel 21.3 om samarbeidsplikt.

Barnevernstjenestens arbeid med gjen-
forening er også en sentral del av oppfølgingen av 
barnet og foreldrene etter en omsorgs-
overtakelse. Staten har en positiv plikt til aktivt å 
arbeide for at relasjonen mellom barn og foreldre 
opprettholdes, og at de kan gjenforenes. Dette 
innebærer at myndighetene kontinuerlig må følge 
utviklingen og gjøre det de kan for å oppnå gjen-
forening.19 Barnevernstjenesten må aktivt arbeide 
for å styrke foreldrenes omsorgsevne, for eksem-
pel ved å tilby råd og veiledning eller sette inn 
andre foreldrestøttene tiltak og regelmessig vur-
dere om det er grunnlag for å opprettholde 
omsorgsovertakelsen eller om barnet kan tilbake-
føres til foreldrene. Barnevernstjenesten må vur-
dere om den selv har egnede tiltak til rådighet 
eller om det er nødvendig å involvere andre 
instanser, for eksempel spesialisthelsetjenesten 
eller NAV. Dersom tiltak som er satt inn ikke har 
ønsket effekt, må det vurderes hvilke endringer 
som kan gjøres i tiltaket eller om andre tiltak må 
settes inn. Videre må barnevernstjenesten bidra 
til at relasjonen mellom barn og foreldre opprett-
holdes ved blant annet å legge til rette for gode 
samvær, for eksempel ved å gi foreldrene tilbud 
om råd og veiledning i tilknytning til gjennomfø-
ring av samværene. Det vises før øvrig til kapittel 
13 om samvær hvor departementet blant annet 
foreslår å lovfeste at barnevernstjenesten skal 
utarbeide en egen plan for samvær i § 7-6.

Som nevnt innebærer en vesentlig del av opp-
følgingsansvaret å følge med på hvordan barnet 
har det i fosterhjemmet eller i institusjonen. Bar-
nevernstjenesten plikter å sikre at barnet har det 
trygt og godt under plasseringen, herunder at 
barnets behov for stabilitet og ro ivaretas. Arbei-
det med tilbakeføring kan ikke gå på bekostning 
av barnets behov for beskyttelse. Avveiningen 
mellom hensynet til gjenforening og hensynet til 
barnets behov for beskyttelse må foretas ut fra de 
retningslinjer som er gitt av Den europeiske men-
neskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) og Høyes-
terett. Målet om gjenforening gjelder helt frem til 
en grundig og konkret vurdering eventuelt gir 

19 HR-2020-661-S, avsnitt 143.
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grunnlag for å oppgi dette målet. Gjenforenings-
målsettingen kan for det første oppgis der de bio-
logiske foreldrene er særlig uegnet («particularly 
unfit»). For det andre kan foreldrene ikke kreve 
iverksatt tiltak som kan skade barnets helse og 
utvikling («harm the child's health and develop-
ment»). I tillegg kan gjenforening være utelukket 
når det har gått betydelig tid («when a considera-
ble period of time has passed») siden omsorgs-
overtakelsen, slik at barnets behov for stabilitet 
(«not to have his og her de facto family situation 
changed again») veier tyngre enn hensynet til 
gjenforening.20 

Departementet opprettholder forslaget om å 
innta i lovbestemmelsen at barnevernstjenesten 
systematisk og regelmessig skal vurdere om det 
er nødvendig å endre tiltaket. Dette omfatter også 
å vurdere om det er nødvendig å iverksette ytterli-
gere tiltak for barnet. Hvor ofte det må foretas en 
evaluering av tiltaket, må vurderes konkret i den 
enkelte sak. Departementet viser til at forsvarlig-
hetskravet i forslagets § 1-7 gjelder generelt for 
barnevernets saksbehandling, og at det følgelig 
også gjelder for vurderingen av hvor ofte det skal 
foretas evalueringer av tiltak.

For å understreke gjenforeningsmålsettingen 
og at omsorgsovertakelser i utgangspunktet er 
midlertidig, foreslår departementet at det i tillegg 
fremgår av lovteksten at barnevernstjenesten sys-
tematisk og regelmessig må vurdere om vedtaket 
om omsorgsovertakelse kan oppheves, se forslag 
§ 8-3 tredje ledd. Lovendringen er en presisering 
av gjeldende rett. Departementet mener dette 
tydeligere får frem barnevernstjenestens plikt til å 
fremme forslag for barneverns- og helsenemnda 
om å oppheve vedtaket om omsorgsovertakelse 
dersom vilkårene for oppheving av omsorgs-
overtakelse etter forslagets § 5-7 er oppfylt. 

Departementet foreslår også å endre oppbyg-
ningen av bestemmelsen slik at plikten til å legge 
til rette for gjenforening inntas i et nytt tredje ledd 
sammen med plikten til å vurdere endringer i tilta-
ket. Dette vil kunne knytte gjenforeningsmålset-
tingen til oppfølgingen av både foreldrene og bar-
net, i motsetning til høringsforslaget der arbeidet 
med tilbakeføring kun var knyttet til oppfølging av 
foreldrene. Det henvises til lovutkastet § 8-3.

Departementet viser for øvrig til at dersom det 
besluttes gjenforening, er det viktig at barne-
vernstjenesten legger en plan for hvordan barnet 
skal tilbakeføres, herunder hvordan foreldrene 

skal følges opp i forbindelse med tilbakeføringen. 
Det kan også være gitt føringer om dette i nemn-
das vedtak. Departementet mener imidlertid at 
det ikke er behov for å lovregulere dette særskilt. 
I de tilfellene det er behov for hjelpetiltak etter en 
tilbakeføring, vil disse følges opp på vanlig måte. 

14.4.4.2 Plan

Departementet foreslår å videreføre i ny barne-
vernslov at barnevernstjenesten skal, så snart 
som mulig etter at barneverns- og helsenemnda 
har truffet vedtak om omsorgsovertakelse, utar-
beide en plan for barnets omsorgssituasjon og 
oppfølgingen av barnet og foreldrene, se lovutkas-
tet § 8-3 fjerde ledd. Departementet viser til at bar-
nevernstjenesten så langt som mulig må samar-
beide med både barnet og foreldrene ved utfor-
mingen av planen, jf. § 1-9 om samarbeid med 
barn og foreldre og § 1-4 om barns rett til med-
virkning. 

Noen få instanser foreslår endringer i ordly-
den i bestemmelsen når det gjelder tidspunktet 
for utarbeidelse av planen ved vedtak om 
omsorgsovertakelse. Departementet mener at «så 
snart som mulig» får frem viktigheten av å tidlig få 
utarbeidet en plan, og at det vil være mer i sam-
svar med hva som vil kunne være mulig i praksis. 
Departementet fastholder derfor forslaget.

Departementet fastholder videre forslaget om 
å presisere i loven at plan ved omsorgsovertakelse 
blant annet skal beskrive barnets behov og even-
tuell oppfølging som kan legge til rette for en tilba-
keføring. Departementet er enig med Advokatfore-
ningen i at dersom kommunen vurderer at oppføl-
ging med sikte på tilbakeføring ikke lenger anses 
aktuelt, slik at gjenforeningsmålsettingen forlates, 
må dette fremgå og begrunnes i planen. Dersom 
det på et senere tidspunkt vurderes å være til bar-
nets beste at gjenforeningsmålsetningen gjenopp-
tas, må barnevernstjenesten endre planen i hen-
hold til dette. Departementet viser til forslaget i 
§ 12-4 om en lovfestet journalplikt for barnevernet 
og mener det ikke er hensiktsmessig å lovfeste en 
særskilt plikt til å dokumentere denne vurderin-
gen i planbestemmelsen.

Departementet opprettholder også vurderin-
gen om ikke å innta utvalgets forslag om å lovfeste 
at planen skal angi tidsperspektivet for omsorgs-
overtakelsen. Omsorgsovertakelser er i utgangs-
punktet midlertidige. Departementet mener der-
for det kan være misvisende å innta et krav om at 
planen skal angi tidsperspektivet for omsorgs-
overtakelsen. Departementet vil understreke at 
barnevernstjenesten har et selvstendig ansvar for 

20 HR-2020-661-S, avsnitt 129 med henvisning til EMDs avgjø-
relse i Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 207-
208.
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å fortløpende vurdere om vilkårene for omsorgs-
overtakelse fortsatt er oppfylt. Barnevernstje-
nesten skal, dersom hensynet til barnet ikke taler 
mot det, legge til rette for at foreldrene kan få til-
bake omsorgen for barnet. Dersom barne-
vernstjenesten mener at vilkårene ikke lenger er 
oppfylt, skal barnevernstjenesten begjære opphe-
ving av omsorgsovertakelse for barneverns- og 
helsenemnda. Departementet viser likevel til at 
det i enkelte saker kan være hensiktsmessig, av 
hensyn til forutsigbarhet for barnet og foreldrene, 
å innta noe i planen om vurderinger knyttet til den 
sannsynlige varigheten av plasseringen. 

Departementet fastholder imidlertid ikke for-
slaget om å innta i bestemmelsen at planen ved 
omsorgsovertakelse skal evalueres regelmessig. 
Som ved hjelpetiltak, er det ikke nødvendig å lov-
feste at planen skal evalueres regelmessig. At pla-
nen skal evalueres fremgår etter departementets 
vurdering implisitt av ordlyden om at tiltaket skal 
evalueres systematisk og regelmessig, da dette er 
vurderinger som uløselig henger sammen. Planen 
skal til enhver tid være i henhold til disse vurde-
ringene. Departementet fastholder derfor forsla-
get om å innta i loven at planen skal endres der-
som barnets behov tilsier det. Barnets behov må 
her forstås vidt, slik at barnevernstjenestens vur-
dering av om planen skal endres, også må omfatte 
vurderinger av foreldrenes omsorgsevne. I dag 
fremgår det av loven at barnevernstjenesten skal 
vedta en plan for barnets omsorgssituasjon som 
ikke skal endres uten at forutsetningene for den 
er falt bort. Selv i saker der det vil være en langva-
rig plassering, kan barnets behov endre seg over 
tid. Departementet legger til grunn at dersom bar-
nets behov endrer seg, vil også forutsetningene 
for planen ha falt bort. Departementet mener 
imidlertid det er viktig å synliggjøre at det er bar-
nets behov som må være styrende for innholdet i 
planen. 

14.4.4.3 Støttepersonordningen

Departementet fastholder forslaget om å ikke opp-
rette en egen støttepersonordning som skal bistå 
foreldrene i møte med barnevernstjenesten. 

Departementet deler Barnevernslovutvalgets 
mindretall sin bekymring for at en ordning med 
en støtteperson kan skape større konflikt og for-
verre samarbeidet mellom foreldre og barne-
vernstjenesten. Det å innføre en formalisert ord-
ning med at det offentlige skal tilby foreldre en 
støtteperson kan i praksis medføre at barne-
vernstjenestens insentiver til å følge opp forel-
drene svekkes. De fleste høringsinstansene som 

uttaler seg om dette, støtter også departementets 
vurderinger. 

Det er barnevernstjenesten som har ansvar for 
å følge opp både barn og foreldre etter en 
omsorgsovertakelse. Dette innebærer blant annet 
at barnevernstjenesten fortløpende skal vurdere 
foreldrenes omsorgsevne og eventuelt hjelpe for-
eldre til å komme i posisjon til å få omsorgen for 
barnet tilbake. Som en del av oppfølgingsansvaret 
skal også barnevernstjenesten henvise til andre 
hjelpeinstanser. Det ligger videre til barne-
vernstjenestens ansvar å veilede etter 
forvaltningsloven og få foreldre til å forstå infor-
masjonen fra barnevernet. Dette er et ansvar bar-
nevernstjenesten ikke kan legge til andre aktører. 
Hjelp og støtte til å forstå informasjon fra det 
offentlige ligger til det enkelte forvaltningsorgan. 

Departementet ser imidlertid at det i enkelte 
saker kan være problematisk at det er barne-
vernstjenesten som har ansvaret for oppfølgingen 
av foreldrene etter en omsorgsovertakelse. De 
biologiske foreldrenes tillit til barnevernstje-
nesten etter en omsorgsovertakelse kan være 
svekket og dermed til hinder for å oppnå endring. 
Departementet viser i denne forbindelse til at 
hvordan oppfølgingen organiseres i barne-
vernstjenesten må vurderes individuelt og i sam-
arbeid med foreldrene, slik at man sikrer at opp-
følgingen blir forsvarlig. Det kan være hensikts-
messig at en annen enn ansvarlig saksbehandler 
for omsorgssaken har ansvar for videre oppføl-
ging. Dette gjelder særlig dersom foreldrene 
ønsker det. 

Familievernet er kjernen i hjelpetilbudet til 
familier med samlivs- og relasjonsproblemer. Tje-
nesten jobber særlig med å håndtere konflikter og 
kriser i familien. Departementet viser til at familie-
vernet også har oppgaver når det gjelder foreldre-
oppfølging etter omsorgsovertakelse.21 Familie-
vernet kan bidra til at foreldre bedre kan håndtere 
sin nye foreldrerolle som samværsforelder. For 
noen kan også bistand fra familievernet bidra til at 
deres foreldreferdigheter bedres slik at forel-
drene har større mulighet til å få omsorgen til-
bake. Det er flere høringsinstanser som peker på 
at familievernet kan gi god støtte til foreldre etter 
en omsorgsovertakelse. Familievernet har ingen 
rolle i selve barnevernssaken, men er et frivillig 
tilbud til foreldrene. At familievernkontorene 
arbeider uavhengig av barnevernet kan også 

21 Bufdir har også utarbeidet en digital veileder om hvordan 
barnevernet og familievernet kan følge opp foreldre til 
barn som bor i fosterhjem eller institusjon: «Oppfølging av 
foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon».
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bidra til at de lettere vil kunne etablere tillitsrela-
sjoner til foreldre. Når foreldre får oppfølging 
både fra barnevernstjenesten og familievernkon-
toret er det naturlig at instansene samarbeider i 
den utstrekning foreldrene ønsker og samtykker 
til det. Det er viktig at samarbeidet skjer med for-
eldrenes samtykke, slik at tillitsrelasjonen mellom 
familievernkontoret og foreldrene opprettholdes. 
Familieverntilbudet er imidlertid lite kjent i barne-
vernstjenesten og blant foreldre som mister 
omsorgen.22 Bufdir har derfor satt i gang flere til-
tak for å gjøre familievernet bedre kjent for barne-
vernstjenesten, blant annet utarbeides en veileder 
om temaet.23 Departementet viser i denne sam-
menheng til at departementet arbeider med å 
følge opp Familievernutvalgets rapport NOU 
2019: 20 En styrket familietjeneste – En gjennom-
gang av familieverntjenesten. Videre viser departe-
mentet til at det er nedsatt et offentlig utvalg som 
blant annet har i mandat å vurdere hvordan for-
eldre bør følges opp etter omsorgsovertakelse 
med sikte på gjenforening, herunder en vurdering 
av familievernets rolle og forholdet mellom barne-
vernstjenesten og familievernet. 

14.4.5 Særlig om oppfølging og planer etter 
akuttvedtak 

Departementet foreslår å videreføre dagens § 4-6 
sjette ledd om oppfølging av barn og foreldre etter 
at akuttvedtak er iverksatt og § 4-9 femte ledd om 
oppfølging av barn og foreldre ved foreløpige ved-
tak etter § 4-8, i ny § 8-2. 

Det er i dag ikke et lovkrav at barnevernstje-
nesten utarbeider en plan mens barnet er i akuttil-
tak. Akuttiltak skal i utgangspunktet være kortva-
rig og faller bort dersom barnevernstjenesten 
ikke sender begjæring til barneverns- og helse-
nemnda innen korte frister. Å utarbeide en plan 
etter akuttvedtak er imidlertid en naturlig del av 
barnevernstjenestens oppfølging. Planen vil 

kunne være et viktig verktøy for å arbeide syste-
matisk med blant annet å gjennomføre undersø-
kelser, vurdere behovet for andre tiltak, vurdere 
samvær og kontakt med foreldre og andre nære 
personer og om oppfølgingen av barnet i det dag-
lige. Dette kan bidra til bedre oppfølging av barn 
og foreldre ved akuttvedtak. Departementet fast-
holder derfor forslaget om å lovfeste en plikt for 
barnevernstjenesten til å utarbeide en plan for 
videre undersøkelse, barnets omsorgssituasjon 
og oppfølgingen av barnet og foreldrene når det 
er truffet akuttvedtak, se lovutkastet § 8-2 tredje 
ledd. Det er også bred støtte fra høringsinstan-
sene som har uttalt seg om forslaget.

Bufdir og Bufetat peker imidlertid på at det på 
grunn av akuttvedtakenes kortvarighet, ikke alltid 
vil være nødvendig med en plan som beskriver 
både videre undersøkelser, barnets omsorgssitua-
sjon og oppfølgingen av barnet og foreldrene. 
Departementet mener at det i den enkelte sak må 
vurderes hvor omfattende planen skal være. For å 
kunne foreta en forsvarlig vurdering av om akutt-
vedtaket skal bortfalle eller erstattes med andre 
tiltak, viser imidlertid departementet til at barne-
vernstjenesten må basere sine vurderinger på 
undersøkelser, og at det bør være en plan for 
dette. Departementet er enige med de høringsin-
stansene som fremhever at planen vil kunne være 
viktig for at det iverksettes riktig tiltak for barnet 
etter en akuttplassering. Departementet legger 
også vekt på at det ved akuttplasseringer, hvor 
plasseringen skjer raskt og plutselig, er et særlig 
stort behov for forutsigbarhet for dem vedtaket 
gjelder. Departementet mener en plan vil kunne gi 
både barnet og foreldrene større grad av forutsig-
barhet. Barnevernstjenesten skal så langt det er 
mulig utarbeide planen i samarbeid med barnet 
og foreldrene, jf. ny § 1-9. Det nærmere innholdet 
og omfanget av planen må vurderes konkret ut fra 
forholdene i den enkelte sak. 

Departementet presiserer at bestemmelsen 
også gjelder oppfølging av akuttvedtak om hjelpe-
tiltak etter forslagets § 4-1. Departementet viser til 
at bestemmelsen om akuttvedtak om hjelpetiltak 
er ment å skulle oppheves eller erstattes av andre 
vedtak innen kort tid. Det nærmere innholdet og 
omfanget av planen må derfor vurderes konkret 
og tilpasses ut fra forholdene i den enkelte sak. 

14.4.6 Særlig om oppfølging og plan etter 
vedtak om ettervern

Departementet foreslår å styrke og tydeliggjøre 
retten til ettervern, se kapittel 9-2, og foreslår 
også en egen bestemmelse om ettervern, se for-

22 En survey til familievernkontorene i november 2015 viste 
at det var stor variasjon når det gjaldt samarbeid med bar-
nevernstjenesten. Kun 8 av de 37 kontorene som svarte, sa 
at de samarbeidet rutinemessig i alle saker, og like mange 
svarte at de samarbeidet i svært få eller ingen saker. Under-
søkelsen viste videre at samarbeidet med barnevernet som 
regel var lite omfattende. 

23 Bufdir har opprettet et spisskompetansemiljø for familie-
vernets oppfølging av foreldre med barn i fosterhjem eller 
barnevernsinstitusjon. Miljøet er plassert ved familievern-
kontoret i Sør-Rogaland. Bufdir har også opprettet regio-
nale ressursmiljøer i familievernet for oppfølgingen av for-
eldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Res-
sursmiljøene har en veiledningsfunksjon ovenfor 
familievernkontorene i sin region. Ressursmiljøene får opp-
læring og veiledning av spisskompetansemiljøet.
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slag til ny § 3-6. Oppfølgingen av ungdommen og 
tiltakene som gis er en viktig del av ettervernet, 
og departementet mener at tydelige krav til barne-
vernstjenestens oppfølging kan bidra til bedre 
hjelp for den enkelte ungdom. Departementet 
fastholder derfor forslaget om en egen bestem-
melse om oppfølging av og plan for ungdom som 
mottar hjelpetiltak etter fylte 18 år, se lovutkastet 
§ 8-5. Alle høringsinstansene som har uttalt seg 
støtter forslaget. 

Departementet fastholder videre forslaget om 
å presisere i bestemmelsen at barnevernstje-
nesten skal følge med på hvordan det går med 
ungdom som mottar ettervernstiltak. Som beskre-
vet i kapittel 9, vil kjernen i ettervernstiltaket ofte 
være å gi støtte, råd og veiledning. I mange tilfel-
ler vil en viktig del av tiltaket være å bistå med å 
formidle kontakt med andre deler av hjelpeappa-
ratet. Det gjelder også ved avslutning av etter-
vern, for å sikre en god overgang fra barnevernet 
til andre hjelpeinstanser. Som for oppfølging ved 
hjelpetiltak presiseres det i bestemmelsen at bar-
nevernstjenesten systematisk og regelmessig skal 
vurdere om hjelpen fungerer etter hensikten, om 
det er behov for nye tiltak eller om tiltaket bør 
opphøre. Hvor ofte det må foretas en evaluering 
av tiltaket, må vurderes konkret i den enkelte sak. 
Det inntas også i bestemmelsen at dersom ung-
dommen ønsker det, skal barnevernstjenesten 
formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser. 
Dette vil ofte være en sentral del av både tiltaket 
og oppfølgingen av ungdommen i en overgangs-
fase til voksenlivet. 

Flere høringsinstanser mener barnevernstje-
nestens plikt til å veilede ungdommen til rett hjel-
peinstans bør komme tydeligere frem, og at det 
bør fremgå av loven at barnevernstjenesten må 
vurdere andre instansers ansvar ved utarbeidelse 
av planen. Departementet viser til at det fremgår 
av forslaget til lovbestemmelse at planen skal 
beskrive både tiltakene og øvrig oppfølging av 
ungdommen. Som foran nevnt, vil hjelpetiltak for 
ungdom over 18 år ofte innebære å formidle og 
følge opp kontakt med øvrige hjelpeinstanser. 
Uansett vil det at planen skal gjelde «øvrig oppføl-
ging av ungdommen» tilsi at planen skal inne-
holde vurderinger av behov for bistand til kontakt 
med øvrige hjelpeinstanser. Departementet 
mener ikke det er grunn til å tydeliggjøre dette 
ytterligere i lovteksten. 

Departementet fastholder også forslaget om at 
dersom ungdommen skal motta ettervernstiltak, 

skal barnevernstjenesten utarbeide en plan for 
ettervernstiltak, se forslag til ny § 8-5 annet ledd. 
På bakgrunn av hensynet til forutsigbarhet for 
ungdommen, foreslår departementet i tillegg å 
innta i bestemmelsen at planen skal utarbeides i 
god tid før ungdommen fyller 18 år. Dette må ses i 
sammenheng med bestemmelsen om ettervern 
der det heter at barnevernstjenesten i god tid før 
ungdommen fyller 18 år, skal ta kontakt med ung-
dommen for å vurdere om tiltak skal videreføres 
eller erstattes av andre tiltak jf. lovforslaget § 3-
6.24 Videre fastholder departementet forslaget om 
å innta i bestemmelsen at planen skal beskrive 
hva som er målet med hjelpetiltakene, innholdet i 
tiltakene, og hvor lenge tiltakene er ment å vare. 
Departementet mener hensynet til forutsigbarhet 
for ungdommen tilsier at det skal presiseres hvor 
lenge tiltakene er ment å vare. Dersom barne-
vernstjenesten vurderer tidspunktet som fastset-
tes i planen som usikkert, bør dette fremgå av pla-
nen. Hvor lenge tiltaket er ment å vare kan også 
være fastsatt i vedtaket. Barnevernstjenesten skal 
uansett systematisk og regelmessig vurdere om 
tiltaket bør opphøre, jf. forslag til ny § 8-5 første 
ledd. 

Departementet fastholder ikke forslaget om å 
innta i bestemmelsen at planen skal evalueres 
regelmessig. At planen skal evalueres fremgår 
etter departementets vurdering implisitt av ordly-
den om at tiltaket skal evalueres systematisk og 
regelmessig, da dette er vurderinger som uløselig 
henger sammen. Planen skal til enhver tid være i 
henhold til disse vurderingene. Planen skal 
endres dersom ungdommens behov tilsier det, for 
eksempel dersom ungdommen samtykker til nye 
tiltak eller dersom det er endringer i eksisterende 
tiltak. Barnevernstjenesten skal utarbeide planen i 
samarbeid med ungdommen, jf. forslag til ny § 1-9 
første ledd.

Norsk Fosterhjemsforening uttaler at det bør 
fremgå av bestemmelsen at fosterforeldrene skal 
inkluderes og involveres i utarbeidelse av planen 
dersom ungdommen har bodd i fosterhjem. 
Departementet er enig i at det ofte vil være natur-
lig og viktig å involvere fosterforeldrene i utarbei-
delse av planen, men vil ikke foreslå å lovfeste en 
slik plikt. Det vises til at planen skal gjelde fra 
ungdommen er myndig. En involvering av foster-
foreldrene må derfor, slik departementet ser det, 
være et ønske fra ungdommen selv. 

24 Se kapittel 9.2 om hjelpetiltak.
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15  Fosterhjem

15.1 Gjeldende rett

15.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Etter praksis fra Den europeiske menneskeretts-
domstol i Strasbourg (EMD) kan forholdet mel-
lom fosterbarn og fosterforeldre utgjøre et fami-
lieliv etter den europeiske menneskerettskonven-
sjon (EMK) artikkel 8.1 Ved vurderingen av om 
forholdet utgjør et familieliv, må det ses hen til 
plasseringens karakter, plasseringens varighet og 
den rolle fosterforeldrene har hatt overfor bar-
net.2 I Kopf og Liberda mot Østerike (2012) hadde 
fosterforeldrene hatt barnet hos seg i nesten fire 
år da det ble tilbakeført til sin biologiske mor. Fos-
terforeldrene fremmet krav om samvær med bar-
net. EMD la til grunn at fosterforeldrene var 
genuint opptatt av barnet, og at det var utviklet 
følelsesmessige bånd mellom barnet og fosterfor-
eldrene i en periode da barnet utviklet seg. Dette 
var tilstrekkelig til at relasjonen falt inn under 
familiebegrepet i EMK artikkel 8. Fordi fosterfor-
eldrenes krav om samvær ikke ble avgjort av de 
nasjonale domstoler før det var gått over tre år, var 
kravene til den nasjonale beslutningsprosessen i 
EMK artikkel 8 krenket. I Moretti og Bennedetti 
mot Italia (2010), var spørsmålet om det å bor-
tadoptere et barn til en annen familie enn fosterfa-
milien som barnet hadde bodd med i 19 måneder, 
krenket fosterfamiliens familieliv. EMD konklu-
derte med at fosterforeldrene hadde et konven-
sjonsvernet familieliv. Det ble vektlagt at barnet 
hadde bodd med fosterfamilien i sine første leve-
måneder. Barnet var også godt integrert i familien 
og nært knyttet til fosterforeldrene og familiens 
biologiske barn. Fosterforeldrene hadde på alle 
måter opptrådt som barnets foreldre, og hadde 
dessuten fremmet en forespørsel om å adoptere 
barnet. 

EMD stadfestet denne praksisen i en av de 
senere avsagte dommene hvor Norge er blitt 
dømt for krenkelse av EMK artikkel 8.3 

15.1.2 Barnevernloven

Med fosterhjem menes private hjem som tar imot 
barn til oppfostring på grunnlag av barneverntje-
nestens beslutning om hjelpetiltak etter barne-
vernloven § 4-4, eller i samband med omsorgs-
overtakelse etter barnevernloven § 4-12 eller § 4-8 
andre og tredje ledd, samt private hjem som skal 
godkjennes etter § 4-7. Denne definisjonen av fos-
terhjem fremgår av barnevernloven § 4-22 første 
ledd. 

I medhold av barnevernloven § 4-22 fjerde 
ledd er det gitt utfyllende regler om fosterhjem i 
forskrift av 18. desember 2003 nr. 1659 om foster-
hjem (fosterhjemsforskriften). Departementet har 
videre gitt retningslinjer om fosterhjem.4 Ved 
behandlingen av Prop. 73 L (2016–2017) sluttet 
Stortinget seg til forslag til en rekke materielle og 
redaksjonelle endringer i § 4-22.5 Som følge av lov-
endringene, og på bakgrunn av NOU 2018:18 
Trygge rammer for fosterhjem, er det også vedtatt 
endringer i fosterhjemsforskriften. Lov- og for-
skriftsendringene trer i kraft 1. januar 2022. 

Det følger av barnevernloven § 4-22 annet ledd 
at fosterforeldre skal ha særlig evne til å gi barn et 
trygt og godt hjem og kunne løse oppfostrings-
oppgavene i samsvar med barneverntjenestens 
eller fylkesnemndas vedtak. Fosterforeldre har 
rett og plikt til å utøve grensesetting innenfor det 
som følger av at de utøver omsorgsansvaret for 

1 Sørensen, vedlegg 4 til NOU 2016: 16, «Barnevern og men-
neskerettighetene», side 337.

2 Kjølbro 2010 side 617.

3 Pedersen m.fl. mot Norge (2020), avsnitt 65. Saken gjaldt 
spørsmålet om fratagelse av foreldreansvar og adopsjon, 
samt begrenset kontakt i etterkant av adopsjonen, utgjorde 
en krenkelse av EMK artikkel 8. Domstolen uttalte at 
avgjørende vekt ikke alltid kan legges på at de biologiske 
foreldrene har gjenvunnet omsorgsevne, det må også leg-
ges vekt på det faktum at det har gått lang tid, og på bar-
nets særlige behov. I denne sammenheng viste domstolen 
til at barnet på tidspunktet for adopsjonsvedtaket «clearly 
enjoyed «familiy life» with his foster parents». I foreliggende 
sak hadde imidlertid myndighetene forsømt sin plikt til å 
ha gjenforening som målsetning og til å legge til rette for 
dette, og domstolen konkluderte dermed med at det forelå 
en krenkelse av EMK artikkel 8 allerede ved den første 
plasseringen av barnet.

4 Retningslinjer for fosterhjem, Q-1072B, 15. juli 2004.
5 Det ble foretatt ytterligere redaksjonelle endringer i 

bestemmelsen i endringslov 20. april 2018 nr. 5.
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barnet. Utover dette er krav til fosterforeldre 
regulert i fosterhjemsforskriften §§ 3 og 4. 

Etter § 4-22 tredje ledd første punktum skal 
barneverntjenesten alltid vurdere om noen i bar-
nets familie eller nære nettverk kan velges som 
fosterhjem.6 Kommunens plikt til å dokumentere 
sine vurderinger av om noen i barnets familie eller 
nære nettverk kan velges som fosterhjem, er pre-
sisert i fosterhjemsforskriften § 4 tredje ledd som 
nytt andre punktum.7Barnevernstjenesten skal 
ved slike vurderinger legge til rette for bruk av 
verktøy og metoder for nettverksinvolvering, der-
som det er hensiktsmessig, jf. annet punktum. 

Det følger av barnevernloven § 4-22 femte ledd 
at det er fosterhjemskommunen som har ansvaret 
for godkjenning av fosterhjemmet. Fra 1. januar 
2022 endres bestemmelsen slik at ansvaret for 
godkjenning av fosterhjem overføres til omsorgs-
kommunen, slik at omsorgskommunen får ansva-
ret for både valg og godkjenning av fosterhjem til 
det enkelte barnet. Bestemmelsen flyttes til § 4-22 
tredje ledd. I samsvar med vedtatte endringer i 
fosterhjemsforskriften § 5, kan omsorgskommu-
nen og fosterhjemskommunen avtale en annen 
ansvarsfordeling. 

Kommunens plikt til å følge opp fosterhjem-
met og barnet er i dag særskilt regulert i foster-
hjemsforskriften § 7. Fra 1. januar 2022 løftes opp-
følgingsansvaret inn i loven jf. § 4-22 fjerde ledd 
første punktum. Bestemmelsen presiserer barne-
vernstjenestens plikt til å følge opp hvert enkelt 
barns situasjon i fosterhjemmet og for oppfølging 
av fosterhjemmet. Endringen innebærer at barne-
vernstjenesten gis et utvidet og samlet ansvar for 
å følge opp fosterhjemmet. Utvidelsen består i at 
ansvaret for å gi fosterforeldrene generell veiled-
ning, overføres fra Bufetat til barnevernstje-
nesten. I fosterhjemsforskriften § 7 er det vedtatt 
å presisere at kommunens oppfølging skal være 
helhetlig og tilpasset til det enkelte fosterhjem. 
Det presiseres videre i § 4-22 fjerde ledd annet 
punktum at Bufetat har ansvaret for oppfølging av 
fosterhjem som Bufetat tilbyr etter § 2-3 annet 
ledd bokstav a og c (beredskapshjem og spesiali-
serte fosterhjem). 

Det er også vedtatt å innta et krav om grunn-
leggende opplæring i fosterhjemsforskriftens § 3 

om generelle krav til fosterforeldre. I samme 
bestemmelse er det vedtatt å innta et krav om at 
opplæringen skal være i tråd med nasjonale fag-
lige anbefalinger. 

Det følger av barnevernloven § 4-21 at foster-
foreldre skal gis anledning til å uttale seg før et 
vedtak om omsorgsovertakelse oppheves. Foster-
foreldres rettigheter utover dette, er i dag i all 
hovedsak regulert i fosterhjemsforskriften. Særlig 
relevant er forskriftens § 6 om at det skal inngås 
avtale mellom barnevernstjenesten og fosterforel-
drene om deres forpliktelser ved en fosterhjems-
plassering, og forskriftens § 7 om barnevernstje-
nestens ansvar for å gi fosterforeldre nødvendig 
råd og veiledning så lenge plasseringen varer. 

I henhold til barnevernloven § 6-1 første ledd 
gjelder forvaltningsloven med de særregler som 
er fastsatt i denne loven. Barnevernloven har 
ingen særskilte regler om fosterforeldres parts-
rettigheter i barnevernssaken. Hvem som er part i 
en forvaltningssak, herunder i en barnevernssak, 
er nærmere regulert i forvaltningsloven. Som part 
regnes den «person som en avgjørelse retter seg 
mot eller som saken ellers direkte gjelder», jf. 
forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Om en 
person er å anse som part i en barnevernssak må 
avgjøres etter en konkret vurdering. Det fremgår 
av retningslinjer til barnevernstjenestens saksbe-
handling (saksbehandlingsrundskrivet) at den 
sentrale vurderingen vil være hvorvidt vedkom-
mende har tilstrekkelig grad av tilknytning til bar-
net.8 Vurderingene vil variere avhengig av hvilken 
fase saken befinner seg i (om det er undersøkel-
sesfase eller tiltaksfase) og hva slags tiltak som 
vurderes som nødvendig.

En sak etter barnevernloven retter seg først 
og fremst mot barnets foreldre og barnet selv. Det 
er derfor normalt disse som er parter i saken. Fos-
terforeldre er i utgangspunktet ikke part i barne-
vernssaker. Dersom fosterforeldre etter en kon-
kret vurdering gis status som part, vil de ha parts-
status på lik linje med foreldre som er part. Det 
må skilles mellom å ha partsstatus som sådan på 
alle stadier av en sak, og det å ha partsstatus i 
enkeltspørsmål som skal behandles. 

Partsstatus utløser viktige rettigheter, som 
rett til innsyn i sakens dokumenter, rett til å klage 
på vedtak, prosessuelle rettigheter i forbindelse 
med fylkesnemndas og domstolenes behandling 
av saken, og rett til å redegjøre for sitt syn. 

Fosterforeldre kan etter en konkret vurdering 
ha rett til å fremme krav om samværsrett med bar-
net for fylkesnemnda, etter at barnet har flyttet fra 

6 Denne plikten ble vedtatt ved behandlingen av Prop. 73 L 
(2016–2017) Barnevernsreform. Endringen trådte i kraft fra 
1. juli 2018 sammen med plikten til å legge til rette for nett-
verksinvolvering, som nytt tredje ledd i bestemmelsen, jf. 
Prop. 169 L (2016–2017). Fra 1. januar 2022 flyttes bestem-
melsene til § 4-22 tredje ledd tredje og fjerde punktum jf. 
Prop. 169 L (2016–2017).

7 Endringer i fosterhjemsforskriften fra 1. januar 2022. 8 Saksbehandlingsrundskrivet, punkt 3.1 (Bufdir, 2017).
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fosterhjemmet. I en høyesterettsdom fra 2011 
kom Høyesterett til at fostermoren i medhold av 
barnevernloven § 4-19, hadde krav på at fylkes-
nemnda tok stilling til om hun skulle ha rett til 
samvær med barna.9 Bestemmelsen gir på visse 
vilkår «barnets slektninger eller andre som barnet 
har nær tilknytning til», rett til å kreve at fylkes-
nemnda tar stilling til om de skal ha rett til sam-
vær med barnet.

Selv om fosterforeldre i utgangspunktet ikke 
regnes som part i barnevernssaken, er de likevel 
gitt noen særskilte prosessuelle rettigheter. Før et 
vedtak om omsorgsovertakelse oppheves, skal 
fosterforeldre gis rett til å uttale seg, jf. barne-
vernloven § 4-21. Fosterforeldrenes uttalelse bør 
innhentes som ledd i saksforberedelsen for fylkes-
nemnda. Dersom barnet har bodd i fosterhjem-
met i lang tid, bør barnevernstjenesten også vur-
dere om fosterforeldrene bør føres som vitner for 
fylkesnemndas behandling av saken.10 

I andre tilfeller enn ved tilbakeføring til forel-
drene, kan et barn bare flyttes fra fosterhjemmet 
dersom endrede forhold gjør det nødvendig, eller 
dersom det er til barnets beste, jf. barnevernloven 
§ 4-17. Barnevernstjenesten fatter i slike tilfeller 
vedtak om flytting, som kan påklages til fylkes-
nemnda. Fosterforeldre er ikke automatisk part i 
et vedtak om å flytte barnet, men kan i enkelte til-
feller få klagerett over vedtaket. Det følger av for-
arbeidene at om fosterforeldre bør gis klagerett 
vurderes konkret av fylkesnemnda i den enkelt 
sak.11 Departementet uttalte at tilknytningen mel-
lom barnet og fosterforeldrene, og varigheten av 
plasseringen, bør være sentrale vurderingstema i 
denne sammenheng.12 

Barnevernstjenesten skal ta stilling til hvem 
som har partsrettigheter i saker hvor det er bar-
nevernstjenesten som har myndighet til å fatte 
vedtak. Fylkesnemnda har et overordnet ansvar 
for å vurdere hvem som har partsrettigheter i 
saker som hører under nemndas ansvarsom-
råde.13 

15.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

15.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo et eget kapittel om 
fosterhjem, som er ment å i hovedsak tilsvare 
dagens § 4-22 første til fjerde ledd og § 4-23.14

Utvalget foreslo at fosterforeldre ikke gis partssta-
tus eller prosessuelle rettigheter i større utstrek-
ning enn det som følger av gjeldende rett, men 
understreket at det i mange tilfeller vil være 
grunn til å behandle fosterforeldre som parter i 
saker om flytting. Utvalget drøftet, men foreslo 
ikke, en regulering av adgang til bruk av tvang i 
fosterhjem, slik det er for institusjoner. Flere 
høringsinstanser uttalte seg til lovutvalgets kapit-
tel om fosterhjem. Enkelte savnet en nærmere 
gjennomgang av bestemmelsene om fosterhjem, 
og viste til at fosterhjem er det mest brukte tilta-
ket når oppvekstsvilkårene er slik at barn ikke 
lenger kan bo sammen med sine foreldre. 

15.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet støttet utvalgets forslag om et eget 
kapittel om fosterhjem og foreslo at deler av inn-
holdet i fosterhjemsforskriften lovfestes. Departe-
mentet foreslo å innta i loven at fosterforeldre skal 
oppfylle generelle krav som i dag følger av foster-
hjemsforskriften § 3. Departementet foreslo også 
at det inntas at barnevernstjenesten har ansvar for 
å følge opp barnet i fosterhjemmet og følge opp 
fosterfamilien, blant annet ved å gi fosterforel-
drene nødvendig råd og veiledning. Dette følger i 
dag av fosterhjemsforskriften § 7. Videre foreslo 
departementet at det inntas i loven at det skal inn-
gås en avtale mellom barnevernstjenesten og fos-
terforeldre om rettigheter og plikter, som i dag 
følger av fosterhjemsforskriften § 6. Departemen-
tet uttalte at forslagene ikke vil endre gjeldende 
rett, men vil kunne bidra til å tydeliggjøre fosterfo-
reldres stilling og rettigheter og barnevernstje-
nestens forpliktelser overfor fosterforeldre. 
Departementet uttalte videre at forslagene inne-
bærer at fosterhjemsforskriften må revideres. 

Departementet foreslo en ny bestemmelse om 
barnets rettigheter under opphold i fosterhjem i 
forslag til ny § 9-2. Bestemmelsen fastslår at bar-
net skal få forsvarlig omsorg i fosterhjemmet, skal 
behandles hensynsfullt og med respekt for sin 
integritet, og selv skal kunne bestemme i person-

9 Rt. 2011 side 1601.
10 Ot.prp. nr. 44 (1991–92) side 55.
11 Ot.prp. nr. 44 (1991–92) side 48.
12 I 2020 mottok fylkesnemndene 31 saker om klage på ved-

tak om flytting etter barnevernloven § 4-17. I tillegg ble 4 
saker overført fra 2019. 22 saker ble avsluttet uten avgjø-
relse. 8 saker ble overført til 2021. I fem saker er det regis-
trert vedtak. Av de behandlede sakene er fosterforeldre 
registrert med partsstatus i tre av sakene. I fire saker har 
fosterforeldrene vært vitne. I en av sakene var fosterforel-
drene verken vitne eller hadde partsstaus. 

13 Saksbehandlingsrundskrivet, punkt 3.1 (Bufdir, 2017).
14 Noen av utvalgets forslag er allerede fulgt opp, se gjel-

dende rett.
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lige spørsmål så langt det er mulig ut fra formålet 
med plasseringen og fosterforeldrenes ansvar for 
å gi barnet forsvarlig omsorg. Barnets alder og 
modenhet skal tillegges vekt. Departementet 
uttalte at bestemmelsen ikke er ment å endre gjel-
dende rett. Departementet støttet utvalgets vurde-
ring om å ikke foreslå en regulering av tvangs-
bruk i fosterhjem. Departementet fastslo at det 
ikke er tillatt med tvang i fosterhjem. 

Departementet foreslo ikke at fosterforeldre 
automatisk skal gis partsstatus i en barneverns-
sak. Departementet anbefalte heller ikke å lov-
feste at en bestemt gruppe fosterforeldre, eller at 
fosterforeldre i visse spørsmål som skal behand-
les, skal gis partsstatus. Departementet mente at 
forvaltningslovens regler bør gjelde og at spørs-
målet om fosterforeldre kan innvilges partsrettig-
heter, må avgjøres etter en konkret vurdering. 
Dette gjelder tilsvarende for foreldre og andre 
som kan tenkes å være part i en barnevernssak. 
Departementet vurderte om fosterforeldre alltid 
bør være part i sak om flytting fra fosterhjemmet, 
men mente i likhet med utvalget at dette fortsatt 
må bero på en konkret vurdering. Departementet 
uttalte imidlertid at fosterforeldres mulighet til å 
gis klageadgang på slikt vedtak bør gå frem av 
loven. Departementet foreslo derfor at det inntas 
en ny bestemmelse i loven om at fosterforeldre 
kan gis klageadgang på vedtak om flytting. Depar-
tementet presiserte at den foreslåtte bestemmel-
sen ikke vil endre gjeldende rett, men tydeliggjøre 
at fosterforeldre kan gis adgang til å klage på et 
vedtak om flytting fra fosterhjemmet. 

15.3 Høringsinstansenes syn

15.3.1 Eget fosterhjemskapittel 

I underkant av 20 høringsinstanser uttaler seg om 
forslaget om et eget kapittel om fosterhjem. Alle 
høringsinstansene som uttaler seg, støtter forsla-
get. Dette er blant annet Bufdir, Bufetat region 
Midt-Norge, Bufetat region sør, Bufetat region øst, 
Barneombudet, Statsforvalteren i Vestland, Bergen 
kommune, Gjesdal kommune, Horten kommune, 
Kristiansand kommune, Sandes kommune, Time 
kommune, Ideelt barnevernsforum, Kirkens 
Bymisjon, Norsk Fosterhjemsforening, OsloMet og 
SOS-Barnebyer. 

Barneombudet uttaler at de er fornøyde med at 
hjemlene samles og at barns rettigheter i foster-
hjem synliggjøres. Ideelt barnevernsforum støtter 
departementets forslag om at fosterhjem regule-
res i eget kapittel om fosterhjem i ny barnevern-
slov og mener dette vil bidra til å tydeliggjøre fos-

terhjemmenes sentrale rolle i barnevernet sitt 
arbeid.

Enkelte av disse instansene understreker sam-
tidig at et slikt grep ikke er tilstrekkelig. Bufetat 
region sør støtter forslaget om et eget kapittel i 
loven om fosterhjem, men uttaler at det anses som 
nødvendig med en revisjon av både loven, og fos-
terhjemsforskriften. Også Fellesorganisasjonen
uttaler at de forutsetter nye lovforslag på bak-
grunn av høringssvarene som ble avgitt til NOU 
2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem. Norsk Fos-
terhjemsforening er positive til at det er laget et 
eget kapittel om fosterhjem, men mener at dette 
ikke er tilstrekkelig. Fosterhjemsforeningen utta-
ler at det er behov for en egen lov om fosterhjem, 
eventuelt en vesentlig utbygging av kapittelet om 
fosterhjem, og at den rettslige regulering av fos-
terhjem må undergis en helhetlig gjennomgang 
slik at det ivaretar barnets beste. Fosterhjemsfore-
ningen er videre kritisk til at fosterforeldrenes vil-
kår er regulert i en oppsigelig avtale. At vilkårene 
i avtalen kan endres og at barnevernstjenesten 
kan si opp avtalen uten noen form for rettslig over-
prøving av om dette vil være til barnets beste, 
medfører ifølge Fosterhjemsforeningen en usikker-
het for fosterbarnet. 

Om lag 20 høringsinstanser uttaler seg om for-
slaget om at deler av innholdet i fosterhjemsfor-
skriften lovfestes. Dette er blant annet Bufdir, Buf-
etat region Midt-Norge, Bufetat region sør, Bufetat 
region øst, Barneombudet, Helsetilsynet, OsloMet, 
Asker kommune, Bergen kommune, Fredrikstad 
kommune, Gjesdal kommune, Horten kommune, 
Kristiansand kommune, Sandes kommune, Time 
kommune, Trondheim kommune, Fellesorganisa-
sjonen, Ideelt barnevernsforum, Norsk Fosterhjems-
forening og Stine Sofies Stiftelse. 

Alle høringsinstansene som uttaler seg, er 
positive til forslaget. 

Bufetat region øst mener forslaget vil bidra til å 
tydeliggjøre, styrke og løfte barn i fosterhjem sine 
rettigheter samt synliggjøre både fosterhjem som 
tiltak og fosterforeldres status. Helsetilsynet utta-
ler at de støtter forslaget om å flytte noen av kra-
vene fra fosterhjemsforskriften inn i loven med 
intensjon om å heve kravene til kvalitet, kompe-
tanse og oppfølging. OsloMet mener forslaget styr-
ker barnets rettsstilling. 

Fosterhjemsforeningen uttaler på sin side at en 
lovfesting gjør reguleringen mer oversiktlig, men 
at det ikke forbedrer rettsstillingen til barn i fos-
terhjem. Fosterhjemsforeningen mener at også 
bestemmelser i fosterhjemsavtalen bør tas inn i 
loven. 
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15.3.2 Barnets rettigheter under opphold i 
fosterhjem

Om lag 20 høringsinstanser uttaler seg om forsla-
get om en ny bestemmelse i § 9-2 om barnets ret-
tigheter under opphold i fosterhjem. Dette er 
blant annet Bufetat region sør, Bufetat region øst, 
Barneombudet, Bergen kommune, Fredrikstad 
kommune, Gjesdal kommune, Horten kommune, 
Kristiansand kommune, Sandes kommune, Stavan-
ger kommune, Time kommune, Trondheim kom-
mune, Forandringsfabrikken, Ideelt barneverns-
forum, Kirkens Bymisjon, Norsk barnevernlederor-
ganisasjon (NOBO), Norsk Fosterhjemsforening, 
Redd Barna og Stine Sofies Stiftelse. 

Det er bred støtte til forslaget blant høringsin-
stansene, og flere (blant annet Bufetat region øst, 
Bufetat region sør og Asker kommune) mener det 
er positivt at bestemmelsen understreker barnets 
rett til trygghet og selvbestemmelse. Stine Sofies 
Stiftelse er positive til lovfesting av barns rettighe-
ter under opphold i fosterhjem, men mener at kra-
vet til forsvarlig omsorg bør konkretiseres nær-
mere i lov eller forskrift. Forandringsfabrikken og
Stavanger kommune mener at kjærlighet bør 
inngå som en del av barnets rettigheter. Norsk 
Fosterhjemsforening støtter forslaget, men etterly-
ser «reelle rettigheter» for fosterhjem og foster-
barn, og peker som eksempel på at fosterforeldre 
ikke kan påklage forvaltningsvedtak som gjelder 
fosterbarnet. 

Det er om lag 10 høringsinstanser som uttaler 
seg om at departementet ikke foreslo å regulere 
tvangsbruk i fosterhjem. Dette er Barneombudet, 
Bufetat region sør, Bergen kommune, Gjesdal kom-
mune, Kristiansand kommune, Sandnes kommune, 
Time kommune, Kirkens Bymisjon og Norsk Foster-
hjemsforening. 

Det er kun Norsk Fosterhjemsforening som er 
uenig i forslaget. Foreningen uttaler at den er 
bekymret for fravær av regulering av tvangsbruk i 
fosterhjemmet, og mener at det uansett bør lages 
retningslinjer som tar opp de problemstillinger 
som fosterforeldre og fosterbarn kan stå i. 
Foreningen viser til at det for institusjon er utfør-
lige regler om lovlig og ikke lovlig grensesetting 
overfor barna som bor der, og at de ansatte på 
institusjon kurses om behandling av barna og 
grensesetting. Foreningen mener at det å sette 
grenser for et barn som er plassert i hjemmet 
etter tvungen omsorgsovertagelse, ikke kan side-
stilles med det å sette grenser for egne barn. 

Også Kirkens Bymisjon mener at det bør gis 
retningslinjer for hvordan barn og ungdom med 
grenseoverskridende atferd skal møtes i foster-

hjem. Barneombudet mener at tvangsbruk ikke 
bør reguleres i lov, men heller unngås ved god 
opplæring og veiledning om grensesetting og 
omsorg.

15.3.3 Fosterforeldres partsstatus 

Det er i overkant av 20 høringsinstanser som utta-
ler seg om forslaget om at fosterforeldre ikke 
automatisk skal ha partsstatus i en barneverns-
sak. 

De fleste som uttaler seg, støtter forslaget. 
Dette er blant annet Bufdir, Bufetat region Midt-
Norge, Bufetat region sør, Bufetat region øst, Helse-
tilsynet, Statsforvalteren i Nordland, Bergen kom-
mune, Gjesdal kommune, Kristiansand kommune, 
Sandnes kommune, Time kommune, Fellesorgani-
sasjonen, Ideelt barnevernsforum, KS, Organisasjo-
nen for barnevernsforeldre (OBF), NOBO og Redd 
Barna. 

Helsetilsynet støtter forslaget, men peker sam-
tidig på at en helt sentral del av barnevernstje-
nestens oppfølgingsansvar når barn bor i foster-
hjem, innebærer å sikre en god oppfølging og 
involvering av fosterforeldre til det beste for bar-
net.

Flere av høringsinstansene som støtter forsla-
get, blant annet Ideelt barnevernsforum og Bufetat 
region øst, peker på at det er viktig at det blir fore-
tatt en reell vurdering av fosterforeldrenes parts-
status, og tar til orde for at dette bør komme til 
uttrykk i lovteksten. Ideelt barnevernsforum
mener det bør fremkomme i lovteksten at foster-
foreldres partsstatus alltid skal vurderes og at vur-
deringen må dokumenteres. De mener en slik for-
mulering vil tydeliggjøre fosterforeldres viktige 
rolle knyttet til barnets sak. Bufetat region øst
mener at det bør presiseres i lovteksten at det skal 
vurderes om fosterforeldre skal være part i sak 
om flytting, eventuelt at fosterforeldrene gis en 
lovfestet rett til å kreve at fylkesnemnda avgjør 
om de skal være part i sak om flytting.

Stine Sofies Stiftelse mener at fosterforeldre 
bør gis en lovfestet rett til å uttale seg og si sin 
mening i barnevernssaken. OsloMet anbefaler at 
fosterforeldre gis en rett til å uttale seg før det 
besluttes endringer i samværsordningen. Foster-
foreldrene er de som ser barnet før og etter sam-
vær, og som har mest kunnskap om hvordan sam-
været påvirket barnets hverdag i fosterhjemmet. 
OsloMet mener derfor fosterforeldrenes vurderin-
ger vil være viktige momenter i vurderingen av 
samværsordningen.

Enkelte høringsinstanser mener at fosterfor-
eldre bør ha partsrettigheter i saker som gjelder 
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flytting av barnet ut av fosterhjemmet. Dette er 
blant annet Norsk Fosterhjemsforening, Barneom-
budet, Stine Sofies Stiftelse, OsloMet, NOBO og 
Statsforvalteren i Nordland. 

Norsk Fosterhjemsforening mener at fosterfor-
eldre bør gis automatiske partsrettigheter i saker 
som gjelder flytting av fosterbarnet ut av foster-
hjemmet, slik at fosterforeldrene kommer tidlig 
inn i saken. Fosterhjemsforeningen viser i denne 
forbindelse til forvaltningslovens regler om plikt 
til å sikre at saken er så godt opplyst som mulig 
før det treffes vedtak i saken. Fosterhjemsforenin-
gen påpeker at flytting av barn handler om viktige 
avgjørelser av fundamental betydning for barnet, 
og at det stilles krav til betryggende saksbehand-
ling og riktige avgjørelser. Foreningen mener 
videre at avgjørelser om flytting av barn i foster-
hjem alltid bør behandles av fylkesnemnd der fos-
terforeldrene er uenig i flyttevedtaket, og viser til 
at departementet går imot forslaget fra lovutvalget 
om at saker om tilbakeføring av fosterbarnet kan 
bestemmes av barnevernstjenesten dersom bar-
nevernstjenesten og foreldrene er enige. Foster-
hjemsforeningen hevder at mange fosterforeldre er 
usikre på om de kan risikere at barnet blir flyttet i 
tilfeller hvor fosterforeldrene er uenige med bar-
nevernstjenesten. Dette skaper ifølge Fosterhjems-
foreningen utrygghet, og er ikke forenlig med iva-
retagelse av barnets beste. 

Både Barneombudet og Fosterhjemsforeningen 
peker på at de ser at mange barn flyttes fra foster-
hjem i en hurtig prosess hvor det foreligger lite 
dokumentasjon og vurderinger av om flyttingen er 
til barnets beste. Begge instansene stiller spørs-
mål ved om rettssikkerheten er godt nok ivaretatt 
i disse sakene. Fosterhjemsforeningen peker blant 
annet på barnets og fosterfamiliens rett til familie-
liv.

Organisasjonen for barnevernsforeldre uttaler at 
de støtter departementets forslag, men at fosterfo-
reldrene burde få begrunnelsen skriftlig når bar-
nevernstjenesten beslutter å flytte et barn. Dette 
gjelder særlig dersom flyttingen skjer på bak-
grunn av forhold som angår hjemmet eller foster-
foreldrene selv. 

Statsforvalteren i Nordland støtter departe-
mentets forslag om å ikke gi fosterforeldre auto-
matisk partsstatus i en barnevernssak, og at 
partsstatus fortsatt skal vurderes konkret i den 
enkelte sak. Statsforvalteren viser imidlertid til 
NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem, der 
det foreslås å styrke fosterforeldres posisjon ved å 
gi dem uttalerett ved vedtak om flytting etter 

dagens § 4-17. Statsforvalteren mener at dette for-
slaget bør tas inn i ny barnevernslov, da det både 
styrker fosterforeldrenes posisjon, og kan gi 
bedre grunnlag for å vurdere barnets beste ved 
vedtak om flytting.

15.3.4 Fosterforeldres uttalerett og klagerett 
ved vedtak om flytting fra 
fosterhjemmet 

Om lag 30 høringsinstanser uttaler seg om forsla-
get om at det inntas en ny bestemmelse i loven om 
at fosterforeldre kan gis klageadgang på vedtak 
om flytting. Blant disse er Bufdir, Bufetat region 
Midt-Norge, Bufetat region sør, Bufetat region øst, 
Barneombudet, Helsetilsynet, OsloMet, Universitets- 
og høyskolerådet, VID, Kommuneadvokaten i 
Trondheim kommune, Bergen kommune, Fredrik-
stad kommune, Færder kommune, Gjesdal kom-
mune, Horten kommune, Kristiansand kommune, 
Sandnes kommune, Time kommune, Trondheim 
kommune, Fellesorganisasjonen, Fokus på barne-
vernet, Ideelt barnevernsforum, Kirkens Bymisjon, 
KS, NOBO, Norsk fosterhjemsforening, Redd Barna 
og Stine Sofies Stiftelse. Det er bred støtte til for-
slaget blant høringsinstansene som uttaler seg. 

Bufdir uttaler at de støtter forslaget om at fos-
terforeldres mulighet til å påklage flyttevedtak 
fortsatt skal vurderes i hver enkelt sak etter de 
retningslinjer som trekkes opp i høringsnotatet.

Fellesorganisasjonen uttaler at det er viktig å 
tydeliggjøre at fosterforeldre kan gis rett til å 
klage på barnevernets flyttevedtak. 

Stine Sofies Stiftelse støtter forslaget og mener 
det er viktig at klageadgangen vurderes konkret 
basert på blant annet varigheten av plasseringen 
og tilknytningen mellom barnet og fosterforel-
drene.

Norsk Fosterhjemsforening mener det bør 
komme klart frem av lov og lovkommentarer at 
vurderingen som må foretas for å avgjøre om fos-
terforeldrene har klageadgang, er om fosterforel-
drene har rettslig klageinteresse etter 
forvaltningsloven § 28. Fosterhjemsforeningens pri-
mære synspunkt er imidlertid at fosterforeldre 
bør gis automatiske partsrettigheter i saker som 
gjelder flytting av fosterbarnet ut av fosterhjem-
met. Også Helsetilsynet viser til forvaltningsloven 
§ 28 om rettslig klageinteresse. Barneombudet
uttaler i likhet med Fosterhjemsforeningen at det 
kan være grunn til å se på om fosterforeldre i alle 
saker om flytting bør ha anledning til å påklage 
vedtaket.
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15.3.5 NOU 2018: 18 Trygge rammer for 
fosterhjem 

Fosterhjemsutvalget, som har gjennomgått ram-
mebetingelser for ordinære fosterhjem, leverte 
sin utredning i desember 2018.15 Utvalget skulle 
blant annet vurdere hvordan man på en god måte 
kan håndtere interessemotsetninger mellom bar-
nevernstjenesten og fosterforeldrene, gjennomgå 
og vurdere dagens fosterhjemskontrakter, og 
anbefale eventuelle endringer. Utvalgets innstil-
ling ble sendt på høring 18. februar 2019 med 
høringsfrist 24. mai 2019. 

Utvalget uttalte at fosterforeldrenes vurdering 
av hva som er til barnets beste, alltid bør høres og 
dokumenteres og foreslo en lovfestet uttalerett for 
fosterforeldre i saker om flytting av et barn etter 
barnevernloven § 4-17. Utvalget viste til at foster-
foreldrene ofte har god innsikt i hva som vil være 
bra for barnet. I tillegg kan en mulighet for foster-
foreldrene til å påvirke en situasjon hvor flytting 
av barnet kan være aktuelt, gi fosterforeldrene en 
innflytelse som kan redusere noe av usikkerheten 
som fosterforeldre kan oppleve ved foster-
hjemsoppdraget. Utvalget viste også til Den euro-
peiske menneskerettsdomstol i Strasbourg 
(EMD) sine vurderinger om at et fosterhjemsfor-
hold kan være beskyttet av retten til familieliv 
etter den europeiske menneskerettskonvensjon 
(EMK) artikkel 8. 

Utvalgets forslag fikk bred støtte fra høringsin-
stansene. Det er 23 høringsinstanser som støtter 
forslaget. Dette er blant annet Bufdir, Barneombu-
det, Folkehelseinstituttet, Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren 
i Nordland, Sentralenheten for Fylkesnemndene, 
Statens helsetilsyn, Asker kommune, Bergen kom-
mune, Barneverntjensten Bodø, Steigen, Røst, 
Værøy, Bærum barneverntjeneste, Fredrikstad kom-
mune, Færder kommune, Kristiansand kommune, 
Kvitseid kommune v/barnevernssambandet i Vest-
Telemark, Larvik kommune, Oslo kommune, 
Stavanger kommune, Trondheim kommune, Fag-
forbundet, Fellesorganisasjonen, Norsk Barneverns-
samband, Norsk Fosterhjemsforening, Stine Sofies 
Stiftelse og VID vitenskapelige høgskole. 

Skiptvedt kommune støtter ikke forslaget, og 
mener at dagens regler på dette området er til-
strekkelige. Kommunens uttalelser gjelder gene-
relt for alle forslagene i utredningens kapittel 5 og 
er ikke slik departementet forstår det spesielt 
myntet på dette forslaget. 

15.4 Departementets vurderinger og 
forslag

15.4.1 Innledning 

Fosterforeldres rettigheter i barnevernssaker har 
over tid vært løftet frem som et område med 
behov for endringer, både fra forskere, interesse-
organisasjoner og fosterforeldre selv. Det blir ofte 
anført at det først og fremst er i barnets interesse 
at det skapes best mulig vilkår for fosterforel-
drene. I det følgende foreslås enkelte lov-
endringer, herunder at fosterhjem får et eget 
kapittel i barnevernsloven.

Departementet viser for øvrig til at regjerin-
gen våren 2021 vil legge frem en fosterhjemsstra-
tegi. Strategien skal gi en helhetlig fremstilling av 
regjeringens politikk, prioriteringer og tiltak på 
fosterhjemsområdet. Den vil særlig fokusere på 
følgende tiltak: Rekruttere flere fosterhjem som 
gir barn en god og stabil omsorgssituasjon, styrke 
opplæringen og oppfølgingen av fosterhjem, slik 
at barna og fosterforeldrene får den hjelpen og 
støtten de trenger, og tilpasse rammevilkårene til 
fosterfamilienes og barnas behov. 

Strategien vil blant annet bygge på tiltak fra 
Meld. St. 17 (2015–2016) Trygghet og omsorg – fos-
terhjem til barns beste og forslag som ble fremmet i 
NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem. 

15.4.2 Eget fosterhjemskapittel 

Departementet opprettholder forslaget om et eget 
kapittel om fosterhjem. Det er bred støtte til for-
slaget fra høringsinstansene. 

Fosterhjem er det mest brukte tiltaket når 
barn ikke kan bo hjemme hos sine foreldre. Fos-
terforeldre utøver omsorgen for fosterbarnet på 
vegne av barnevernstjenesten eller barnets for-
eldre, og skal gi barnet et trygt og godt hjem. 
Departementet mener at ny barnevernslov i 
større grad enn i dag bør gjenspeile dette ved å 
synliggjøre fosterhjem som tiltak. Departementet 
er enig med Fosterhjemsforeningen i at et eget 
kapittel om fosterhjem ikke vil løse alle dagens 
utfordringer på fosterhjemsområdet. Departe-
mentet vurderer likevel at dette er et viktig grep. 
Departementet viser også til at det er flere pågå-
ende prosesser i departementet som gjelder fos-
terhjem.

Departementet fastholder forslaget om å lov-
feste deler av innholdet i fosterhjemsforskriften. 
Allerede ved endringene som trer i kraft 1. januar 
2022, vil dagens lovregulering utfylles noe ved at 
kommunens oppfølgingsansvar løftes fra foster-15 NOU 2018: 18 Trygge rammer for fosterhjem. 



302 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
hjemsforskriften til barnevernloven § 4-22. Depar-
tementet foreslår i det følgende flere slike grep. 

Krav til kvalitet og kompetanse for fosterhjem 
er i liten grad lovregulert. Departementet mener 
at overordnede generelle krav som stilles til fos-
terforeldre bør fremgå av ny barnevernslov. Det 
vises til at det også for institusjonsområdet fore-
slås å lovfeste krav til kvalitet som i dag følger av 
forskrift. 

Hovedinnholdet i fosterhjemsforskriften § 3 
om at fosterforeldre skal ha særlig evne, tid og 
overskudd til å gi barn et godt og trygt hjem fore-
slås derfor lovfestet, jf. lovforslaget § 9-3. Departe-
mentet viderefører imidlertid ikke forslaget om å 
lovfeste kravet i fosterhjemsforskriften § 3 om at 
fosterforeldrene må ha stabil livssituasjon, almin-
nelig god helse, og gode samarbeidsevner. Depar-
tementet mener dette er momenter som vil måtte 
inngå i vurderingen av om fosterforeldrene har 
særlig evne, tid og overskudd til å gi barn et godt 
og trygt hjem. Sammenhengen i regelverket til-
sier etter departementets syn at slike, mer spesi-
fikke krav, fortsatt bør reguleres i forskrift. Depar-
tementet fastholder forslaget om å ikke lovfeste 
en opplæringsplikt for fosterforeldre. Det er alle-
rede vedtatt å innta et krav om grunnleggende 
opplæring i fosterhjemsforskriftens § 3 om gene-
relle krav til fosterforeldre.16 Kravet om opplæ-
ring er en utdyping av kravet om at fosterforeldre 
skal ha særlig evne, tid og overskudd til å gi barn 
et godt og trygt hjem. Etter departementets vur-
dering er det mest hensiktsmessig at kravet om 
opplæring knyttes til godkjenningen av fosterfor-
eldre og at kravet til godkjenning fremgår av 
loven. De nærmere vilkårene for godkjenning, 
herunder krav om grunnleggende opplæring 
utdypes i forskrift. 

Gjeldende barnevernlov § 4-22 annet ledd om 
at fosterforeldrene skal ivareta omsorgen for bar-
net i samsvar med forutsetningene i barne-
vernstjenestens eller barneverns- og helsenemn-
das vedtak tas inn i samme bestemmelse. Dette er 
en videreføring av forslaget i høringsnotatet. 

Departementet foreslår videre å videreføre for-
slaget om å lovfeste kravet om at barnevernstje-
nesten i omsorgskommunen og fosterforeldrene 
skal inngå en avtale om barnevernstjenestens og 
fosterforeldres forpliktelser, jf. fosterhjemsfor-
skriften § 6 første ledd. Fosterhjemsavtalen skal 
benyttes etter en omsorgsovertakelse, og så langt 
som mulig ved frivillige plasseringer. At det skal 
inngås en avtale om partenes forpliktelser bør 
følge av ny barnevernslov. Departementet foreslår 

ikke å lovfeste krav til innholdet i avtalen eller at 
det skal benyttes en bestemt avtalemal. Ved plas-
sering i beredskapshjem og i spesialiserte foster-
hjem tilbudt av Bufetat, må fosterforeldrene i til-
legg til avtalen med kommunen, inngå avtale med 
Bufetat. Kommunen har imidlertid alltid ansvaret 
for å følge opp barnet. Dette fremgår av forslagets 
§ 9-6 første ledd. 

Det er allerede vedtatt å lovfeste omsorgskom-
munens ansvar for å følge opp hvert enkelt barn i 
fosterhjem og for å følge opp fosterforeldre, jf. 
Prop. 73 L (2016–2017). Endringen videreføres i 
ny lov. Kommunens ansvar for oppfølging omfat-
ter all veiledning av fosterhjemmet og all annen 
hjelp og støtte til hjemmet som er nødvendig og 
hensiktsmessig for å ivareta fosterbarnet. Kom-
munens oppfølgingsansvar omfatter flere ulike 
elementer. I tillegg til råd og veiledning til foster-
foreldrene, innebærer oppfølging praktisk støtte, 
økonomisk støtte og ulike former for tilretteleg-
ging. Det er vedtatt å presisere i fosterhjemsfor-
skriften at kommunens oppfølging skal være hel-
hetlig og tilpasset til den enkelte fosterfamilie og 
det enkelte barn. Et krav om helhetlig oppfølging 
innebærer at barnevernstjenesten må se både 
økonomiske, praktiske og faglige virkemidler og 
tiltak overfor fosterhjemmene i sammenheng. 
Departementet opprettholder ikke forslaget i 
høringsnotatet om å lovfeste at omsorgskommu-
nen som en del av sitt oppfølgingsansvar skal gi 
fosterforeldre nødvendig råd og veiledning. I for-
bindelse med arbeidet med endringer i foster-
hjemsforskriften som trer i kraft 1. januar 2022, 
har departementet kommet til at sammenhengen i 
regelverket tilsier at det er uheldig å fremheve 
kun deler av oppfølgingsansvaret i lov. Dette gjel-
der selv om kommunens ansvar for råd og veiled-
ning anses som viktig. Etter departementets opp-
fatning er det mer hensiktsmessig at denne presi-
seringen følger av forskrift. 

Forslaget om et eget fosterhjemskapittel som 
inneholder noen av dagens forskriftsbestemmel-
ser vil ikke endre gjeldende rett, men vil kunne 
bidra til å tydeliggjøre fosterforeldres stilling og 
rettigheter og barnevernstjenestens forpliktelser 
overfor fosterforeldre. Departementet mener 
disse forslagene gir et viktig signal både til barne-
vernstjenestene og til fosterforeldrene om viktig-
heten av fosterforeldres innsats overfor utsatte 
barn og unge, samtidig som de har en pedagogisk 
og symbolsk funksjon som kan bidra til å løfte fos-
terforeldres status overfor barnevernstjenesten.

Departementet foreslår etter dette at det inn-
tas i loven at fosterforeldre skal oppfylle generelle 
krav som i dag følger av fosterhjemsforskriften 16 Endringen vil tre i kraft 1. januar 2022.
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§ 3, og at det skal inngås en avtale mellom barne-
vernstjenesten og fosterforeldre om rettigheter 
og plikter som i dag følger av fosterhjemsforskrif-
ten § 6. Det vises til lovforslaget § 9-7.

15.4.3 Barns rettigheter under opphold i 
fosterhjem

Departementet opprettholder forslaget om en ny 
bestemmelse om barnets rettigheter under opp-
hold i fosterhjem. Departementet mener det er 
viktig å tydeliggjøre barns rettigheter under opp-
hold i fosterhjem i ny barnevernslov. 

Dette vil være i tråd med utviklingen av bar-
nets posisjon i barnevernsloven, herunder styr-
king av barnets rett til medvirkning, samt at 
barnevernsloven nå er en rettighetslov. Departe-
mentet opprettholder på denne bakgrunn forsla-
get om å presisere i ny barnevernslov at barnet 
skal få forsvarlig omsorg i fosterhjemmet, skal 
behandles hensynsfullt og med respekt for sin 
integritet, og at barnet selv skal kunne bestemme 
i personlige spørsmål så langt det er mulig ut fra 
formålet med plasseringen og fosterforeldrenes 
ansvar for å gi barnet forsvarlig omsorg. Barnets 
alder og modenhet skal tillegges vekt. En slik 
regulering vil også innebære en utdyping av kra-
vet om at fosterforeldre må ha særlig evne til å gi 
et barn et trygt og godt hjem.

Departementet fastholder videre å ikke foreslå 
en regulering av tvangsbruk i fosterhjem. Dette er 
i tråd med forslaget fra utvalget og har fått bred 
støtte fra høringsinstansene. 

Straffeloven og barnelova har regler som gir 
beskyttelse mot vold og overgrep. Grunnloven 
§ 104 tredje ledd første setning, barnekonvensjo-
nen artikkel 16 og den europeiske menneskeretts-
konvensjon (EMK) artikkel 3 og 8 gir barn rett til 
vern om sin personlige integritet. 

Etter departementets vurdering vil en regule-
ring av tvangsbruk kunne innebære en form for 
institusjonalisering av fosterhjemmene, noe 
departementet mener er uheldig. Departementet 
mener at et fosterhjem skal fungere så likt andre 
hjem som mulig. 

Fosterforeldre har rett og plikt til å utøve gren-
sesetting innenfor det som følger av deres ansvar 
for den daglige omsorgen overfor barnet. Som 
Norsk Fosterhjemsforening påpeker, kan det være 
vanskelig å sette grenser for et barn som ikke er 
ditt eget og som er plassert i hjemmet etter tvun-
gen omsorgsovertagelse. Fosterhjemsforeningen
etterlyste derfor nærmere regulering av hvilken 
grensesetting som kan benyttes. Departementet 
mener likevel adgangen til alminnelig grense-

setting som ledd i daglig omsorg, samt de almin-
nelige bestemmelsene om nødverge og nødrett i 
straffeloven, vurderes som tilstrekkelig. Det for-
ventes at fosterforeldre handler som foreldre flest 
i grensesettingssituasjoner. De vil ikke ha en snev-
rere eller videre adgang til grensesetting enn for-
eldre. Grensesetting kan uansett være en utfor-
dring for foreldre, dette gjelder både barns biolo-
giske foreldre og fosterforeldre. Departementet 
er imidlertid enig med høringsinstansene som 
understreker behov for retningslinjer og faglige 
anbefalinger, og viser i den forbindelse til at Fol-
kehelseinstituttet på oppdrag fra Bufdir har gjen-
nomgått og sammenstilt kunnskap om grenseset-
ting og tvang i barnevernsinstitusjoner og foster-
hjem. Bufdir har også lyst ut et forskningsprosjekt 
om grensesetting og tvang i fosterhjem. Formålet 
med prosjektet er å undersøke hvordan grense-
setting og tvang kan forebygges i en fosterhjems-
kontekst. Prosjektet skal gi kunnskapsbaserte 
anbefalinger og forslag til tiltak for hvordan uøn-
sket grensesetting og ulovlig tvangsbruk kan fore-
bygges i fosterhjem.

15.4.4 Fosterforeldres partsstatus

Departementet fastholder forslaget om at foster-
foreldre ikke skal gis automatisk partsstatus i en 
barnevernssak. Det å få partsstatus i en barne-
vernssak utløser omfattende rettigheter. Parter 
har blant annet rett til innsyn i sakens dokumen-
ter, rett til å klage på vedtak, prosessuelle rettighe-
ter og rett til kontradiksjon, altså en rett til å rede-
gjøre for sitt syn. Departementet viser til at foster-
foreldre er en sammensatt gruppe og vil ha ulik 
grad av tilknytning til barnet de ivaretar omsor-
gen for. Det skal mye til før fosterforeldre er å 
anse som part etter forvaltningsloven i en barne-
vernssak. Departementet fastholder også forsla-
get om å ikke lovfeste at en bestemt gruppe foster-
foreldre, eller at fosterforeldre i visse spørsmål 
som skal behandles, skal gis partsstatus. Departe-
mentet mener at partsrettigheter til fosterforeldre 
også i slike tilfeller må innvilges etter en konkret 
vurdering i samsvar med forvaltningslovens 
regler. De fleste av høringsinstansene som uttaler 
seg om spørsmålet støtter forslaget. 

Det er samtidig ingen tvil om at fosterforeldre 
er en viktig del av barnets liv. Som nevnt er foster-
foreldre en sammensatt gruppe, og har ulik til-
knytning til barnet de ivaretar omsorgen for. Noen 
er fosterforeldre for barn i midlertidige akuttsitu-
asjoner, andre tar imot barn med sikte på langva-
rige plasseringer, andre igjen ivaretar omsorg for 
ungdom og frem til overgangen til voksenlivet, og 
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noen fosterforeldre er i barnets familie eller nære 
nettverk. Oppholdene kan være frivillige, eller de 
kan være bestemt av barneverns- og helsenemnda 
eller domstolen. Spørsmålene som skal behandles 
i en barnevernssak kan også være svært ulike, 
slik som oppfølging av barnets foreldre, opphe-
ving av vedtak om omsorgsovertakelse, samvær 
mellom barnet og foreldrene og vedtak om å flytte 
barnet ut av fosterhjemmet. 

Departementet legger vekt på at en barne-
vernssak først og fremst retter seg mot barnets 
foreldre og barnet selv. Fosterforeldre utøver 
omsorgen for barnet på vegne av barnets foreldre 
eller barnevernstjenesten. Utgangspunktet er at 
en plassering i fosterhjem er midlertidig, og at 
barnet skal tilbakeføres til foreldrene så snart det 
er mulig.17 Etter en omsorgsovertakelse er det 
barnevernstjenesten som har omsorgen for bar-
net og som har et løpende og helhetlig ansvar for 
å følge opp barnet og fosterforeldrene. 

Dersom fosterforeldre automatisk skulle hatt 
partsstatus ville det gjøre prosesser mer omfat-
tende for alle involverte, noe som kan oppleves 
som en belastning, særlig for barnet. At fosterfor-
eldre får innsyn i sensitive opplysninger om bar-
nets foreldre, vil kunne være problematisk for for-
eldrene og dermed være ødeleggende for samar-
beidet mellom foreldrene og fosterforeldrene. 
Departementet viser til at heller ikke foreldres 
partsstilling foreslås nærmere regulert i lovforsla-
get. 

Samtidig mener departementet at en helt sen-
tral del av barnevernstjenestens oppfølgingsan-
svar når barn bor i fosterhjem, innebærer å sikre 
en god oppfølging og involvering av fosterforeldre 
til det beste for barnet. Barnevernstjenesten må 
samarbeide tett med fosterfamilien for å kjenne til 
barnets og fosterfamiliens behov. Fosterforel-
drene har viktig kunnskap om barnet, og barne-
vernstjenesten må som regel innhente deres syns-
punkter før viktige beslutninger om barnet skal 
tas. Departementet viser i denne forbindelse til 
forvaltningslovens regler om plikt til å påse at en 
sak er så godt opplyst som mulig før vedtak tref-
fes. Departementet foreslår også å gi fosterfor-
eldre enkelte prosessuelle rettigheter, se kapittel 
1.4.5.

Departementet fastholder på denne bakgrunn 
forslaget om at fosterforeldre ikke automatisk 
skal gis partsstatus i en barnevernssak. Det er 
departementets vurdering at forvaltningslovens 
regler bør gjelde, og at fosterforeldre etter en 
konkret vurdering kan innvilges partsrettigheter. 

15.4.5 Fosterforeldres uttalerett og klagerett 
ved flytting fra fosterhjemmet

Et vedtak om at et barn skal flytte fra fosterhjem-
met til et annet fosterhjem eller institusjon, vil ha 
stor betydning for fosterforeldrene, og vil ofte 
være inngripende i både barnets og fosterforel-
drenes liv. 

I tråd med anbefaling fra Fosterhjemsutvalget, 
foreslår departementet å lovfeste en uttalerett for 
fosterforeldre i saker om flytting av et barn, se for-
slag til § 9-8 første ledd. Fosterforeldrene har ofte 
en klar formening om hva som vil være bra for 
barnet. I tillegg kan en mulighet for fosterforel-
drene til å påvirke en situasjon hvor flytting av bar-
net kan være aktuelt, gi fosterforeldrene en innfly-
telse som kan redusere noe av usikkerheten som 
fosterforeldre kan oppleve ved fosterhjemsopp-
draget. Etter departementets vurdering vil en lov-
festet rett til å uttale seg for fosterforeldre kunne 
bidra til løfte viktigheten av å innhente og doku-
mentere tilstrekkelige uttalelser fra fosterforel-
drene. Et godt samarbeid med fosterforeldrene vil 
også være viktig for at gjennomføringen av flyttin-
gen skal bli så skånsom som mulig for barnet. 
Departementet viser også til at fosterforeldrene 
allerede har uttalerett i saker om tilbakeføring av 
barnet til foreldrene etter § 4-21.

Departementet opprettholder forslaget om at 
det inntas en ny bestemmelse i loven om at foster-
foreldre kan gis klageadgang på vedtak om flyt-
ting etter § 5-5. Forslaget har fått bred støtte i 
høringen. Etter dagens regler kan barneverns- og 
helsenemnda gi fosterforeldrene klageadgang, 
men dette fremkommer ikke direkte av loven. 
Departementet fastholder at fosterforeldre ikke 
skal ha automatisk klageadgang og begrunner 
dette med at spørsmålet bør vurderes konkret i 
hver enkelt sak, hvor tilknytning mellom barnet 
og fosterforeldrene og varighet av plasseringen er 
sentrale momenter. Dersom fosterforeldrenes og 
barnets forhold, etter en konkret vurdering, anses 
som et familieliv etter EMK artikkel 8, kan dette 
tilsi at fosterforeldrene gis klageadgang.

Etter departementets vurdering bør fosterfor-
eldres mulighet til å gis klageadgang på slikt ved-
tak gå frem av loven. Departementet ser det som 
hensiktsmessig med en ny bestemmelse som pre-
siserer at fosterforeldre kan gis klageadgang i 
slike saker. 

Hvis fosterforeldre ønsker å klage på et vedtak 
om flytting, er det viktig at det foretas en reell vur-
dering av om fosterforeldrene skal gis adgang til å 
klage eller ikke. Sentrale vurderingstema er til-
knytning mellom barnet og fosterforeldre, og 17 HR-2020-661-S, avsnitt 143.
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varigheten av plasseringen. Det er også lagt til 
grunn at årsaken til flyttingen vil være et sentralt 
moment i vurderingen. Dersom vedtaket om flyt-
ting er begrunnet i forhold i fosterhjemmet, kan 
dette tale for at fosterforeldrene bør gis klagead-
gang. Det følger av juridisk litteratur at barnets 
alder i praksis vil bli tillagt stor vekt, både i vurde-
ringen av tilknytningen mellom barnet og foster-
foreldrene og i vurderingen av varigheten av plas-
seringen.18 Har barnet bodd kort tid i fosterhjem-
met, eller barnet har liten tilknytning til fosterfor-
eldrene, vil fosterforeldrene som et utgangspunkt 
ikke ha klagerett. Tilknytningen mellom barnet 
og fosterforeldrene vil ofte bli sterkere jo lenger 
barnet har bodd i fosterhjemmet. Ble barnet plas-
sert som spedbarn, kan for eksempel to år i foster-
hjemmet bety at det er etablert en sterk tilknyt-
ning mellom barnet og fosterforeldrene, mens det 

kan stilles seg annerledes om barnet var ungdom 
ved plasseringstidspunktet. Dette må imidlertid 
alltid vurderes konkret i den enkelte sak. Graden 
av kontakt mellom barnet og barnets foreldre kan 
også ha betydning ved vurderingen av om tilknyt-
ningen mellom barnet og fosterforeldrene er så 
sterk at de bør gis klagerett. 

Den foreslåtte bestemmelsen vil ikke endre 
gjeldende rett, men tydeliggjøre at fosterforeldre 
kan gis adgang til å klage på et vedtak om flytting 
fra fosterhjemmet.

Departementet foreslår etter dette å lovfeste 
en uttalerett for fosterforeldre i saker om flytting 
av et barn etter § 5-5 (gjeldende § 4-17) i § 9-8 før-
ste ledd.

Departementet foreslår også at det inntas en 
ny bestemmelse i lovens § 9-8 annet ledd om at 
fosterforeldre kan gis klageadgang på vedtak om 
flytting etter § 5-5. 

18  Ofstad/Skar, Barnevernloven med kommentarer, side 171.
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16  Barnevernsinstitusjoner m.m.

16.1 Rettigheter og bruk av tvang i 
barnevernsinstitusjon 

16.1.1 Gjeldende rett

16.1.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Overordnede bestemmelser 

Barns rett til personlig integritet og privatliv er 
beskyttet av Grunnloven, FNs barnekonvensjon 
(BK) og den europeiske menneskerettskonven-
sjon (EMK). Videre har barn rett til beskyttelse 
mot vold, overgrep og andre alvorlige integritets-
krenkelser. 

Legalitetsprinsippet, som blant annet er ned-
felt i Grunnloven § 113, innebærer at myndighete-
nes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i 
lov. Det skal være forutsigbart for den enkelte når 
myndighetene kan gripe inn i barns personlige 
integritet og privatliv, og lovteksten skal dermed 
også være tilstrekkelig klar. 

Det følger av Grunnloven § 104 annet ledd og 
BK artikkel 3 at barnets beste skal være et grunn-
leggende hensyn ved alle handlinger og avgjørel-
ser som gjelder et barn. Barnet har også rett til å 
si sin mening og bli hørt i alle avgjørelser som 
omhandler barnet, og barnets mening skal tilleg-
ges vekt i samsvar med barnets alder og moden-
het, jf. blant annet Grunnloven § 104 og BK artik-
kel 12.

Forbud mot tortur og annen umenneskelig eller 
nedverdigende behandling eller straff

Det følger av både Grunnloven § 93 og EMK 
artikkel 3 at ingen må bli utsatt for tortur eller 
umenneskelig eller nedverdigende behandling 
eller straff. EMD skiller ikke alltid mellom hva 
som skal betegnes som umenneskelig eller ned-
verdigende behandling. Grensen mellom de for-
skjellige former for ulovlig behandling avhenger 
av de konkrete omstendigheter. Som et utgangs-
punkt har EMD definert «umenneskelig behand-
ling» som behandling som forårsaker alvorlig 
fysisk eller psykisk lidelse. I de konkrete vurde-
ringene legges det blant annet vekt på forholdets 

varighet, den fysiske eller psykiske lidelse som 
forårsakes, og i noen saker offerets kjønn, alder 
og helse. Etter EMDs praksis vil en behandling 
være «nedverdigende» dersom den fører til, eller 
er egnet til å føre til, en følelse av frykt, angst eller 
mindreverd.

Rett til vern om personlig integritet og privatliv 

Barn er gitt et særskilt vern om sin personlige 
integritet i Grunnloven § 104 tredje ledd. Retten til 
vern om den personlige integritet er formulert 
som en individuell rettighet for barnet og omfatter 
rett til beskyttelse mot alvorlige integritetskren-
kelser som vold, mishandling og seksuell utnyt-
telse. Barnets personlige integritet skal ivaretas 
uavhengig av hvor barnet bor, og omfatter også 
barn i fosterhjem, institusjon og fengsel. Barn er 
gitt en individuell rett til vern om sin personlige 
integritet fordi barn er særlig sårbare, og fordi de 
i større utstrekning enn myndige personer tren-
ger myndighetenes hjelp for å beskytte sin per-
sonlige integritet. Bestemmelsen pålegger også 
staten å sørge for å ha og håndheve et regelverk 
som på best mulig måte kan verne barnet fra 
utnyttelse, vold og mishandling. 

At barn skal beskyttes mot alle former for 
fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, van-
skjøtsel eller forsømmelig behandling, mishand-
ling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, 
følger også av BK artikkel 19, og gjelder også når 
barn blir ivaretatt av andre enn deres primære 
omsorgspersoner.

Retten til privatliv og familieliv, hjem og korre-
spondanse er vernet i Grunnloven § 102, BK art 
16 og EMK artikkel 8 nr. 1. Denne retten er ikke 
absolutt. Høyesterett har i Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60 
lagt til grunn at det er tillatt å gripe inn i rettighe-
tene etter Grunnloven § 102 første ledd første 
punktum, dersom inngrepet har tilstrekkelig 
hjemmel, forfølger et legitimt formål og er for-
holdsmessig. Etter EMK artikkel 8 nr. 2 kan 
offentlige myndigheter gjøre inngrep i disse ret-
tighetene hvis det er i samsvar med loven og nød-
vendig i et demokratisk samfunn etter nærmere 
angitte formål, herunder for å beskytte helse eller 
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moral eller for å beskytte andres rettigheter og fri-
heter. 

EMD har gjennom rettspraksis utdypet at lov-
kravet omfatter både formelle og kvalitative krav. 
Praksis fra EMD innebærer at ytterrammene for 
skjønnsutøvelsen må være definert, og det må 
fremgå hvilke kriterier som skal være retningsgi-
vende for skjønnet, se blant annet Munjaz mot 
Storbritannia (2012) avsnitt 88 og 90. Om nødven-
dighetskravet er oppfylt, vil bero på omstendighe-
tene i den enkelte sak og gir anvisning om en for-
holdsmessighetsvurdering og må blant annet ses i 
lys av samfunnsutviklingen. Det må foreligge en 
rimelig balanse mellom samfunnsformål og hen-
synet til individet. Det minste inngreps prinsipp 
står sentralt i forholdsmessighetsvurderingen. 
Dette innebærer at inngrepet etter en konkret vur-
dering ikke må være mer inngripende enn det 
som er nødvendig for å oppnå formålet. Der et 
tvangstiltak etter sin art generelt er særlig inngri-
pende, stiller EMD særlige strenge krav til for-
holdsmessighet. I Munjaz mot Storbritannia
(2012) fremhever EMD også at i tilfeller der en 
persons autonomi allerede er begrenset stilles det 
særlig strenge krav til om tiltaket har tilstrekkelig 
hjemmel i lov, er nødvendig og forholdsmessig i 
det enkelte tilfellet. 

Fysiske inngrep overfor barnet, herunder 
maktbruk for å overvinne barnets motstand, er 
alvorlige inngrep i barnets integritet. EMD har i 
dommene Bures mot Tsjekkia (2012) og M.S mot 
Kroatia (2015) fremhevet at fysisk maktbruk må 
være strengt nødvendig («strictly necessary) ut 
fra pasientens atferd.1 

Grunnloven § 102 innebærer også et forbud 
mot husransakelse. Husransakelse må ikke finne 
sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Høyesterett 
fremhever i Rt 2004 s. 1888 at bestemmelsen set-
ter grensen for adgang til å ransake private hjem 
med formål om å etterforske kriminalitet.

Forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse 

Forbud mot vilkårlig frihetsberøvelse følger blant 
annet av Grunnloven § 94, EMK artikkel 5 og BK 
artikkel 37. 

Etter EMK artikkel 5 stilles det krav om lov-
hjemmel, både med hensyn til det materielle inn-
grepet og saksbehandlingen, i tillegg til å definere 
i hvilke unntakssituasjoner myndighetene kan 
berøve borgerne friheten (bokstav a–f). Unnta-
kene er uttømmende regulert og skal tolkes sne-
vert. På nærmere vilkår tillates etter bokstav d fri-
hetsberøvelse av mindreårige for å føre tilsyn med 
barnets oppdragelse.

EMD har gjennom praksis stilt opp ytterligere 
begrensninger for frihetsberøvelse. EMD har inn-
fortolket et krav om sammenheng mellom plasse-
ringsgrunnen og plasseringsstedet og stiller krav 
om at tiltaket må være forholdsmessig. 

Retten til bevegelsesfrihet er nedfelt i EMKs 
tilleggsprotokoll 4 artikkel 2. Etter bestemmel-
sens nr. 2 tredje og fjerde punkt kan det gjøres 
unntak fra bevegelsesfriheten i samsvar med lov, 
dersom det er nødvendig i et demokratisk sam-
funn for å ivareta de nærmere oppregnede formål, 
herunder av hensyn til å beskytte helse eller 
moral eller for å beskytte andres rettigheter og fri-
heter.

BK artikkel 37 bokstav b–d regulerer frihets-
berøvelse. Rettighetene er langt på vei de samme 
som etter EMK artikkel 5 nr. 1 og artikkel 5 nr. 4. 
BK artikkel 37 bokstav c inneholder også sær-
skilte regler for gjennomføringen av frihetsberø-
velsen. Pågripelse, frihetsberøvelse eller fengsling 
av et barn skal skje på lovlig måte og skal bare 
benyttes som en siste utvei og for et kortest mulig 
tidsrom. 

BK artikkel 37 bokstav c fastsetter at ethvert 
barn som er berøvet friheten, skal behandles med 
menneskelighet og med respekt for menneskets 
iboende verdighet og på en måte som tar hensyn 
til barnets behov ut fra barnets alder. Barnekomi-
teen har blant annet fremhevet at barn skal tilbys 
et fullgodt undervisnings- og opplæringstilbud 
under institusjonsopphold, jf. også barnekonven-
sjonen artikkel 28 og 29. Barnekomiteen har 
understreket at barn med ulike problemstillinger 
skal holdes atskilt, og straffedømte skal ikke plas-
seres i samme institusjon som barn med andre 
atferdsproblemer. BK artikkel 37 bokstav c gir 
videre frihetsberøvede barn et krav på å opprett-
holde forbindelsen med sin familie gjennom brev-
veksling og besøk. Retten kan innskrenkes ved 
«særlige omstendigheter». 

BK artikkel 37 bokstav d gir barn som er berø-
vet friheten rett til overprøving av vedtaket av en 
domstol eller annen uavhengig myndighet og set-
ter også opp visse saksbehandlingskrav. Bestem-
melsen gir ikke bedre rettigheter enn det som føl-
ger av EMK artikkel 5 nr. 4. Barnekonvensjonen 

1 Bures mot Tsjekkia (2012), avsnitt 95 og M.S mot Tyrkia
(2015), avsnitt 173. Begge EMD-dommene gjaldt bruk av 
fysisk tvang i psykisk helsevern. I sistnevnte dom uttaler 
EMD: «The Court notes that both the European and national 
standards […] are unanimous in declaring that physical 
restraints can be used only exceptionally, as a matter of last 
resort and when their application is the only means available 
to prevent immediate or imminent harm to the patient or oth-
ers.»
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artikkel 37 rekker noe videre ved at prøvingsret-
ten dekker «alle forhold som har betydning for 
plassering av barnet».

16.1.1.2 Barnevernloven

Barn på institusjon utgjør en særskilt sårbar 
gruppe som er avhengig av voksnes omsorg. 
Dette medfører ekstra strenge krav til at lovhjem-
melen om bruk av tvang og andre inngrep og 
overfor denne gruppen, må være forståelig og for-
utsigbar.

For barn som oppholder seg i barnevernsinsti-
tusjoner reguleres rettigheter og adgangen til å 
begrense barns rettigheter og benytte tvang og 
andre inngrep i særskilte situasjoner av barne-
vernloven § 5-9. I bestemmelsens første ledd er 
det fastslått som utgangspunkt at institusjoner 
skal drives slik at barna selv kan bestemme i per-
sonlige spørsmål. Bestemmelsesretten kan likevel 
begrenses på bakgrunn av barnets alder og 
modenhet, formålet med oppholdet og institusjo-
nens ansvar for driften, herunder ansvaret for 
trygghet og trivsel på institusjonen. 

I annet ledd fremgår det at barna som et 
utgangspunkt har bevegelsesfrihet. Begrensnin-
ger kan likevel besluttes av hensyn til behovet for 
trygghet og trivsel. Videre følger det av annet 
ledd at for barn som er plassert på barnevernsin-
stitusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker, jf. 
§ 4-24 og § 4-26, kan institusjonen begrense 
adgangen til å forlate området i den utstrekning 
det er nødvendig etter vedtakets formål. 

I bestemmelsens tredje ledd oppstilles et abso-
lutt forbud mot fysisk refsing. Det oppstilles også 
som utgangspunkt et forbud mot innelåsing, 
andre tvangsmidler, og kontroll med korrespon-
danse, med mindre det er tillatt i forskrift.

I fjerde ledd er departementet gitt hjemmel til 
å gi forskrifter om de nevnte bestemmelser. Det er 
gitt utdypende regler i forskrift om rettigheter og 
bruk av tvang under opphold i barneverninstitu-
sjon (rettighetsforskriften) av 15. november 2011 
nr. 1103. Samlet sett er formålet med lov og for-
skrift å legge til rette for god og formålstjenlig 
omsorg og behandling under opphold i barne-
vernsinstitusjon, samtidig som beboernes retts-
sikkerhet ivaretas. Det er også utarbeidet ret-
ningslinjer til forskriften.2

I rettighetsforskriften kapittel 1 er det inntatt 
generelle bestemmelser. I § 1 fremgår at formålet 
med forskriften er å sikre at institusjonen gir 
beboerne forsvarlig omsorg og behandling. 

Bestemmelsen gir en nærmere beskrivelse av inn-
holdet i begrepet «forsvarlig omsorg», herunder 
blant annet vern og beskyttelse, tydelige rammer, 
og stabil og god voksenkontakt. Videre er det 
også gitt bestemmelser om forskriftens virkeom-
råde, forbud mot innskrenkninger i beboernes 
rettigheter, taushetsplikt, behandling av og innsyn 
i personopplysninger og om oppbevaring av øko-
nomiske midler.

I kapittel 2 gis en nærmere utdyping av bebo-
ernes rettigheter under oppholdet. Barnets rett til 
vern om personlig integritet er presisert i § 7. I 
denne bestemmelsen er også medvirkningsretten 
for barn på institusjon presisert. Videre er det 
regler om medisinsk tilsyn og behandling i § 8, 
om bevegelsesfrihet i § 9, om samvær og besøk i 
institusjonen i § 10 og kommunikasjonsfrihet i 
§ 11. Utgangspunktet er at barn i institusjon har 
rett til fritt å kunne motta besøk og ha samvær, 
rett til bevegelsesfrihet og rett til å benytte elek-
troniske kommunikasjonsmidler. Det følger imid-
lertid av bestemmelsene i forskriften at institusjo-
nen kan beslutte begrensninger i kraft av sitt 
ansvar for å gi forsvarlig omsorg for det enkelte 
barn, og i kraft av ansvaret for trygghet og trivsel 
for alle på institusjonen. 

Institusjonen skal gi barn som oppholder seg 
på institusjonen omsorg og beskyttelse, jf. for-
skriften § 1. Dette ansvaret innebærer imidlertid 
at det kan være nødvendig å sette grenser for bar-
net på en god og hensiktsmessig måte, på samme 
måte som når foreldre utøver omsorgen for sitt 
barn. Slike handlinger vil omfattes av institusjo-
nens ansvar for å gi barnet omsorg, og vil som 
utgangspunkt ikke trenge en egen hjemmel i lov. 
Institusjonen skal også ivareta fellesskapet på 
institusjonen. Det kan også oppstå situasjoner 
hvor det er nødvendig å sette grenser for barnet 
ut fra institusjonens ansvar for trygghet og trivsel 
for alle. Institusjonen kan for eksempel ha husor-
densregler om at det skal være ro om natten, og at 
beboerne ikke skal snakke i mobiltelefonen under 
felles måltider. Heller ikke denne typen mindre 
begrensninger krever i utgangspunktet hjemmel i 
lov. Det kan imidlertid i enkelte tilfeller være van-
skelig å avgjøre grensen mellom begrensninger 
som besluttes ut fra omsorgsansvaret eller av hen-
syn til trygghet og trivsel for alle, og inngrep som 
er så omfattende at det krever særlig lovhjemmel. 
Det er derfor gitt nærmere regler om dette i ret-
tighetsforskriften.

Kapittel 3 i rettighetsforskriften regulerer 
bruk av tvang og andre inngrep i den personlige 
integritet. Bestemmelsene utfyller lovens § 5-9 
tredje og fjerde ledd. Det er nedfelt et generelt 2 Rundskriv Q-19/2012 (juni 2012).
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krav om forebygging i forskriftens § 12. Dette 
innebærer at tvang eller andre inngrep i den per-
sonlige integritet ikke skal benyttes i større grad 
enn det som er nødvendig for formålet. Andre 
mindre inngripende tiltak skal ha blitt prøvd først, 
i den grad det er mulig. 

I forskriften § 13 fremgår det at bruk av fysisk 
tvang eller makt ikke er tillatt verken i straffe-, 
behandlings- eller oppdragelsesøyemed. Et for-
bud mot vold følger også av straffeloven, samt av 
barneloven § 30. I forskriftens § 14 er det gitt en 
generell regel om tvang i akutte faresituasjoner. 
Bestemmelsen henviser til generelle nødretts- og 
nødvergebetraktninger, jf. straffeloven §§ 17 og 18 
og at det kan benyttes tvang dersom det er «uom-
gjengelig nødvendig» for å avverge skade på per-
son eller vesentlig skade på eiendom. Dersom en 
slik nødrettssituasjon gjør det nødvendig å isolere 
beboeren, stiller forskriften blant annet krav om at 
minst en av personalet alltid skal være til stede i 
rommet eller i naborommet med ulåst dør. Et slikt 
tiltak kan bare institusjonens leder eller den lede-
ren gir fullmakt som kan beslutte.

Innenfor særskilte vilkår er det gitt adgang for 
institusjonen til å beslutte visse inngrep i barns 
integritet. Det fremgår av forskriften §§ 15 og 16 
at institusjonens leder, eller den leder gir fullmakt, 
kan bestemme at det skal foretas kroppsvisitasjon 
eller ransaking av rom og eiendeler dersom det 
foreligger begrunnet mistanke om at beboeren 
besitter tyvegods, farlige gjenstander, rusmidler 
eller andre skadelige medikamenter, samt bruker-
utstyr. I § 17 er det gitt regler om beslaglegging, 
tilintetgjøring og overlevering til politiet av de 
nevnte gjenstander. Det er ikke tillatt å føre kon-
troll med beboernes korrespondanse, herunder 
elektronisk korrespondanse, jf. § 18. Det er imid-
lertid adgang til kontrollere post som kommer til 
institusjonen når det er begrunnet mistanke om 
forsendelsen inneholder rusmidler eller farlige 
gjenstander. Det er i forskriften også gitt regler 
om tilbakeføring ved rømming, jf. § 20. Dersom 
plasseringsgrunnlaget gir adgang til det, kan 
beboeren om nødvendig bringes tilbake til institu-
sjonen mot sin vilje. Dette omfatter tvangsplasse-
ringer etter §§ 4-6, 4-8, 4-9, 4-12, 4-24, 4-25 annet 
ledd og 4-29. Dette innebærer at barnevernstje-
nestens leder kan kreve bistand fra politiet etter 
barnevernloven § 6-8. 

Adgangen til rusmiddeltesting er regulert i 
rettighetsforskriften § 19. Institusjonen kan ikke 
kreve testing, men barnet kan samtykke til 
testing. Er barnet under 15 år må også foreldrene 
samtykke, eventuelt barnevernstjenesten hvis 
barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for 

barnet, eller Barne-, ungdoms- og familieetaten for 
barn i omsorgssentre, jf. barnevernloven kapittel 
5A. Rusmiddeltester kan kun foretas på grunnlag 
av urinprøver, ikke annen type biologisk materiale. 

I forskriftens kapittel 4 er det gitt særlige 
bestemmelser for barn plassert i institusjon etter 
barnevernloven § 4-24 og § 4-26 på grunn av alvor-
lige atferdsvansker. Dette omfatter også barn som 
er plassert på institusjonen som midlertidig ved-
tak etter § 4-25 annet ledd annet punktum, jf. for-
skriftens § 21. Det gis regler om inngrep i beve-
gelsesfriheten i § 22, besøk i § 23 og bruk av elek-
troniske kommunikasjonsmidler i § 24. Dette hen-
ger sammen med de særskilte behovene som 
barn på denne typen institusjon kan ha. Felles for 
disse inngrepene, er at de må være nødvendig av 
hensyn til behandlingsopplegget eller formålet 
med plasseringen. Vedtak kan treffes for 14 dager 
av gangen, men skal ikke opprettholdes lenger 
enn nødvendig. For begrensninger i bruk av elek-
troniske kommunikasjonsmidler kan vedtak tref-
fes for inntil fire uker fra inntak og deretter for 
maksimum 14 dager av gangen. Inngrepene etter 
denne bestemmelsen er videre enn begrensnin-
gene som kan fastsettes ut fra omsorgsansvaret 
eller trygghet og trivsel for alle på institusjonen 
etter kapittel 2. I § 25 er det gitt en egen bestem-
melse om rusmiddeltesting for barn i atferdsinsti-
tusjoner. Det fremgår av bestemmelsen at institu-
sjonen kan kreve at barnet avgir rusmiddeltest 
dersom det følger av nemndas vedtak etter § 4-24. 
I andre tilfeller må barnet samtykke til testing. 
Hvis barn er under 15 år må også de med foreldre-
ansvaret samtykke, eller barnevernstjensten der-
som den har overtatt omsorgen for barnet. Sam-
tykke kan gis både ved inntak og under opphol-
det.

Forskriftens kapittel 5 gjelder saksbehandling 
og klage. Rettighetsforskriften § 26 slår fast at 
avgjørelser etter forskriften §§ 14-18, §§ 22, 23 og 
24 skal regnes som enkeltvedtak etter forvalt-
ningsloven. Forvaltningslovens krav til saksbe-
handling ved enkeltvedtak gjelder for disse avgjø-
relsene. Avgjørelsene skal i tillegg protokollføres 
og forelegges tilsynsmyndigheten.

Det fremgår av rettighetsforskriften § 26 annet 
ledd at avgjørelser om rusmiddeltesting skal pro-
tokollføres, begrunnes og forelegges statsforval-
teren. Etter § 26 annet ledd fremgår at ved tilbake-
føring etter § 20 skal det skrives rapport om for-
holdet, hvor barnet har anledning til å uttale seg. 
Tilbakeføring mot barnets vilje skal protokollføres 
og begrunnes, og protokollen skal sendes barne-
verntjenesten og forelegges tilsynsmyndigheten.
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Av forskriften § 27 første ledd fremgår at både 
barnet selv eller foresatte kan påklage brudd på 
forskriften til statsforvalteren. Dette innebærer at 
all bruk av tvang og andre inngrep i den person-
lige integritet kan påklages. Det kan også klages 
over andre brudd på forskriften, for eksempel der-
som barnet mener institusjonen ikke respekterer 
vernet om personlig integritet eller andre rettig-
heter som er gitt i forskriften. 

Det følger av annet ledd at klager over enkelt-
vedtak eller andre brudd på rettighetsforskriften 
følger reglene i forvaltningsloven. Klagen frem-
mes direkte for statsforvalteren. Statsforvalteren 
kan prøve alle sider av saken, jf. § 27 annet ledd og 
barnevernloven § 6-6. Det er ikke gitt noen spesi-
fikk frist for statsforvalteren behandling av klage 
over forhold på institusjon. Det følger av 
forvaltningsloven § 11 a at et forvaltningsorgan 
skal forberede og avgjøre en sak «uten ugrunnet 
opphold». Dersom en sak ikke besvares innen en 
måned etter at den er mottatt, skal forvaltningsor-
ganet sende et foreløpig svar i saker som gjelder 
enkeltvedtak. I tildelingsbrevet for statsforval-
terne er det stilt krav om at 90 prosent av klager 
på tvangsbruk i institusjon skal avgjøres innen én 
måned. 

Barn og foresatte kan også henvende seg til 
statsforvalteren om andre forhold knyttet til opp-
holdet, jf. rettighetsforskriften § 27 tredje ledd. 
Slike henvendelser behandles etter reglene i til-
synsforskriften § 11. 

Det følger av paragrafens siste ledd at institu-
sjonens leder skal gjøre barnet kjent med klagead-
gangen. Institusjonen skal også bistå barn som 
ønsker det å utforme klagen. 

Når et barn er plassert i institusjon ved fare for 
menneskehandel, kan fylkesnemnda vedta 
beskyttelsestiltak for å hindre at barnet får kon-
takt med personer som kan ønske å utnytte barnet 
til menneskehandel, jf. § 4-24 femte ledd. Det føl-
ger av barnevernloven § 5-9 femte ledd at institu-
sjonen skal iverksette de angitte beskyttelsestilta-
kene som fylkesnemnda har fastsatt. Ut over dette 
gjelder de alminnelige reglene for rettigheter og 
bruk av tvang i barnevernsinstitusjon, jf. § 5-9 og 
forskriften, med unntak av kapittel 4. 

16.1.2 Forslaget i høringsnotatet

16.1.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å løfte hovedvilkå-
rene for bruk av tvang i rettighetsforskriftens 
kapittel tre og de særlige reglene for inngrep over-
for barn i atferdsinstitusjoner etter kapittel fire, 

inn i barnevernsloven. Begrunnelsen for dette var 
at de sentrale bestemmelsene om rettigheter og 
bruk av tvang og andre inngrep i barnevernsinsti-
tusjon må fremgå klart av lovteksten. I tillegg til å 
flytte sentrale bestemmelser om rettigheter og 
bruk av tvang og andre inngrep fra forskrift til lov, 
foreslo utvalget å gi adgang til å ta prøver av biolo-
gisk materiale for å påvise bruk av rusmidler. 
Utvalget foreslo også å lovfeste at klagesaker om 
bruk av tvang eller inngrep i barnets personlige 
integritet skal foreligge senest én måned fra kla-
gen er mottatt.

Høringsinstansene var i hovedsak positive til 
Barnevernslovutvalgets forslag om tydeliggjøring 
av rettigheter og tvang i loven. Høringsinstansene 
var positive til en lovfesting av en frist på en 
måned for å behandle klager. Noen instanser 
mente imidlertid at utvalgets forslag til lovtekst 
ble for omfattende, og at deler av teksten heller 
burde fremgå av forskrift eller veileder. Det kom 
også innvendinger om at lovfesting av rettighets-
forskriften gir tvangsbestemmelsene en ufor-
holdsmessig stor plass i loven. 

16.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet

For å øke barns rettssikkerhet foreslo departe-
mentet å tydeliggjøre sentrale bestemmelser om 
barns rettigheter ved bruk av tvang og andre inn-
grep i barnets personlige integritet i barnevern-
sinstitusjon. Departementet foreslo å dele opp led-
dene i dagens § 5-9 til egne bestemmelser, og 
flytte enkelte sentrale bestemmelser fra rettig-
hetsforskriften inn i loven. 

Departementet foreslo en overordnet bestem-
melse hvor det presiseres at enhver barnevernsin-
stitusjon skal gi barn som oppholder seg på insti-
tusjonen forsvarlig omsorg og behandling. Det ble 
videre foreslått en bestemmelse om barnets ret-
tigheter under opphold på barnevernsinstitusjon 
som tydeliggjør sentrale rettigheter som i dag 
fremgår av forskriften § 7, 9, 10 og 11. Departe-
mentet foreslo å ta inn i en egen lovbestemmelse 
institusjonens ansvar for å forebygge bruk av 
tvang og andre inngrep som i dag utledes av for-
skriften § 12. Det ble tydeliggjort at institusjonen 
skal arbeide systematisk med forebygging. Videre 
foreslo departementet en ny overordnet bestem-
melse om inngangsvilkår som skal være oppfylt 
for all bruk av tvang og andre inngrep mot barn på 
institusjon i enkeltsituasjoner. Bestemmelsen er 
en videreføring av § 12 i forskriften med enkelte 
presiseringer. Det ble også foreslått videreført i 
samme bestemmelsen at det ikke er adgang til å 
refse barn fysisk, tvangsmedisinere, bruke meka-
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niske tvangsmidler eller annen fysisk tvang eller 
makt verken i straffe-, behandlings- eller oppdra-
gelsesøyemed. Dette følger i dag av forskriften 
§ 13.

Det ble foreslått løftet fra forskrift § 13 og inn i 
loven at kortvarig fastholding og bortvisning til 
fellesrom kan besluttes når det er nødvendig for å 
gi barnet forsvarlig omsorg eller for å ivareta 
trygghet og trivsel på institusjon. Videre ble 
adgangen til å bruke nødvendig tvang for å 
avverge fare for skade på person eller eiendom 
presisert med en henvisning til straffelovens 
regler om nødrett og nødverge. Hjemlene for å 
foreta kroppsvisitasjon, undersøkelse av rom og 
eiendel, beslaglegging mv., kontroll med korre-
spondanse og rusmiddeltesting (jf. forskriften 
§§ 15 – 19) ble også foreslått lovfestet i en fellesbe-
stemmelse. Det ble foreslått å utvide hjemmelen 
for kontroll av post til å være likelydende som for 
kroppsvisitasjon og undersøkelse av rom og eien-
deler, som medfører at post kan kontrolleres når 
det er mistanke om at posten inneholder tyve-
gods, farlige gjenstander, rusmidler eller skade-
lige medikamenter, samt brukerutstyr til medika-
menter eller rusmidler. I dag er det kun tillatt å 
benytte urinprøver ved rusmiddeltesting. Depar-
tementet foreslo at regelen ble utvidet til å gjelde 
biologisk materiale, og dermed kunne omfatte 
hår- og spyttprøver.

Departementet foreslo videre at vilkårene for 
inngrep som i dag følger av rettighetsforskriftens 
kapittel 4 om barn som oppholder seg i institusjon 
på grunn av alvorlige atferdsproblemer, jf. § 4-24 
og § 4-26 inntas i egen lovbestemmelse. Dagens 
§ 5-9 femte ledd om institusjonens iverksettelse av 
særlige beskyttelsestiltak når barn står i fare for 
utnyttelse til menneskehandel ble foreslått videre-
ført i loven.

Departementet foreslo å lovfeste sentrale krav 
til saksbehandling og klage som i dag følger av 
forskriften § 26 og § 27. Departementet foreslo 
ikke å følge opp utvalgets forslag om å lovfeste én 
måneds saksbehandling av tvangssaker. 

16.1.3 Høringsinstansenes syn

Det er bred støtte i høringen til at sentrale regler 
om barns rettigheter og bruk av tvang overfor barn 
i barnevernsinstitusjon flyttes fra forskrift til lov. 
Dette er fremhevet blant annet av Justis- og bered-
skapsdepartementet (JD), Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir), Barneombudet, Helse-
direktoratet, Statsforvalteren i Innlandet, Statsfor-
valteren i Rogaland, Sivilombudsmannen, Oslo 
politidistrikt, Asker kommune, Bergen kommune, 

Kristiansand kommune, Sandnes kommune, Felles-
organisasjonen (FO), VID vitenskapelige høgskole, 
NOBO og Norsk Barnevernsamband. Det er samti-
dig kommet mange innspill til departementets for-
slag til regulering. 

Høringsinstanser som Norges institusjon for 
menneskerettigheter (NIM), Sivilombudsmannen, 
Statens helsetilsyn og Barneombudet etterlyser en 
nærmere vurdering av tvangsbruk i barnevernsin-
stitusjoner opp mot Norges menneskerettslige 
forpliktelser og den internasjonale rettsutviklin-
gen. Sivilombudsmannen anbefaler: 

«at departementet foretar en ny vurdering av 
dagens regelverk om rettigheter og bruk av 
tvang i barnevernsinstitusjoner. Vurderingen 
bør ta utgangspunkt i Norges menneskeretts-
lige forpliktelser, og se hen til rettsutviklingen 
siden 2011.» 

Videre etterlyser Sivilombudsmannen «en nær-
mere vurdering av hvordan det eksisterende regel-
verket etterleves i praksis, inkludert om departe-
mentet ser behov for presiseringer eller innstram-
minger». 

NIM viser til at tvangsbestemmelsene kan 
aktualisere retten til privatliv, retten til frihet og 
sikkerhet og etter omstendighetene forbud mot 
tortur og umenneskelig behandling. De viser til at 
det stilles strenge krav til lovhjemmel, forholds-
messighet og nødvendighet. På bakgrunn av prak-
sis fra EMD viser NIM til at:

«det bør fastsettes ganske detaljerte regler for 
tvangsutøvelse i barneverninstitusjoner. I den 
grad tvangen skal bero på skjønn, må ytterram-
men for skjønnet og kriteriene for skjønnsutø-
velsen være klart fastlagt. Dette behøver ikke 
fremgå av loven selv, men kan for eksempel 
fremgå av lovforarbeidene. Hensynet til opera-
sjonalisering og gjennomføring kan nok i dette 
tilfellet likevel tilsi at de sentrale momentene for 
utøvelsen av skjønnet fremgår av lovteksten.»

NIM ber også departementet vurdere adgangen 
til ransaking av rom opp mot den generelle retten 
til privatliv og husransakelsesforbudet i Grunnlo-
ven § 102.

Statsforvalteren i Oslo og Viken foreslår at 
loven eller forskriften inneholder en definisjon av 
hva som menes med tvang og mener dette vil 
bidra til at loven fremstår som et bedre verktøy. 
Det vises til tvangsbegrepet i helse- og omsorgs-
tjenesteloven § 9-2 andre ledd. 
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JD påpeker at forskriftshjemlene er vidt formu-
lert ved at de gir nye hjemler for tvangsbruk i for-
skrift. JD uttaler at de antar forskriftene skal 
begrenses til å gi regler om gjennomføring av 
tvang.

Helsetilsynet mener at forslaget i høringsnota-
tet inneholder flere materielle endringer og at 
departementet bør foreta en ny gjennomgang av 
bestemmelsene. Bufetat region nord viser til at det 
er uheldig hvis endringer som er ment å være 
språklige kan oppfattes som materielle endringer. 

Enkelte instanser som Bufetat region nord
mener for mange bestemmelser foreslås flyttet fra 
forskrift til lov og at dette går ut over tilgjengelig-
heten. Statsforvalteren i Rogaland mener på sin 
side barns rettigheter og vilkårene for tvang 
uttømmende bør reguleres i lov for å gjøre regel-
verket mer tilgjengelig. 

Flere instanser som Bufdir, Statsforvalteren i 
Rogaland, Barneombudet, Bufetat region øst og 
Oslo kommune etterlyser et klarere skille og ram-
mer for hva slags begrensninger institusjonen kan 
foreta ut fra omsorgsansvaret og av hensyn til 
trygghet og trivsel for andre. Bufetat region øst
mener bestemmelsen er noe uklar når det gjelder 
ansvarsgrunnlagene og Barneombudet stiller 
spørsmål ved om bestemmelsen gir de ansatte en 
for vid og skjønnsmessig adgang til å innskrenke 
barns rettigheter og ber departementet vurderer 
om terskelen for inngrep er satt for lavt og om 
loven bør inneholde en nærmere presisering av 
de inngrep som kan foretas. Oslo kommune mener 
retten til bevegelsesfrihet, besøk, post, elektro-
nisk kommunikasjon bare kan begrenses hvis bar-
net utsetter seg selv eller andre for fare. 

Landsforeningen for barnevernsbarn (LfB) rea-
gerer på at hjem ikke er nevnt i kapittelet og viser 
til at dette er inntatt i fosterhjemskapittelet. LfB
opplever at barn i institusjon ikke har samme rett 
på forsvarlig og sensitiv omsorg og ber om at 
dette rettes opp umiddelbart.

NIM støtter at den positive rettighetsdimensjo-
nen fremheves i bestemmelsene om institusjo-
nens ansvar og barns rettigheter og viser til at det 
kan ha pedagogisk og veiledende funksjon. Flere 
instanser som Sivilombudsmannen, Helsetilsynet, 
Barneombudet, Norsk sykepleierforbund og Stats-
forvalteren i Rogaland mener likevel at flere sen-
trale bestemmelser om barns rettigheter som 
fremgår av forskriften bør inntas i loven. 

Mange instanser, herunder blant annet Bufdir, 
Barneombudet og NIM er positive til at en egen 
bestemmelse om forebygging av tvang er flyttet 
fra lov til forskrift. Også Helsetilsynet støtter forsla-
get om en overordnet paragraf om forebygging, 

men mener forslaget ikke er tilstrekkelig klart. 
LfB er positive til at en bestemmelse om forebyg-
ging av tvang er inntatt tidlig i kapittelet. 

Flere instanser som Barneombudet, Statsfor-
valteren i Nordland og Statsforvalteren i Rogaland
er positive til at grunnleggende vilkår for å 
benytte tvang fremkommer tydelig av loven, men 
fremhever at det bør lovfestes at tvang kun kan 
benyttes når det er «strengt» nødvendig slik at 
kravet til forholdsmessighet kommer tydelig frem 
i loven. 

Flere instanser, blant annet Bufdir, Helsetilsy-
net, Sivilombudsmannen, Bufetat region øst, 
Tromsø kommune og Statsforvalteren i Rogaland
viser til at forbudet mot isolasjon som følger av 
forskriften § 13 mangler i departementets lovfor-
slag og at dette må inntas i loven. Sivilombuds-
mannen uttaler at: 

«I lys av at flere institusjoner praktiserer tiltak 
som grenser mot isolasjon og som i flere tilfel-
ler i realiteten utgjør isolasjon, har ombuds-
mannen erfart det som viktig det foreligger et 
tydelig forbud mot isolasjon, i hvert fall utenfor 
akutte faresituasjoner». 

Videre etterlyser flere instanser, herunder Bufdir, 
Sivilombudsmannen, Bufetat region øst, Tromsø 
kommune og Stine Sofies Stiftelse at loven må tyde-
liggjøre at forbudet mot bruk av tvang og makt i 
straffe-, behandlings- eller oppdragelsesøyemed 
også må omfatte psykisk tvang og makt. Høringsin-
stansene viser til forbudet i barneloven § 30. 

Til bestemmelsen om tvang i akutte faresitua-
sjoner, er instanser som NIM, Sivilombudsmannen
og Barneombudet kritiske til bestemmelsen, her-
under at det henvises til straffelovens bestemmel-
ser om nødrett og nødverge og det anbefales at 
vilkårene for tvang og hvilke former for tvang som 
kan brukes eksplisitt reguleres i bestemmelsen. 
Flere instanser anbefaler også at minstekravene 
for gjennomføring av isolasjon som angis i for-
skriften § 14 tredje ledd inntas i loven. Helsetilsy-
net mener det også må fremgå av bestemmelsen 
at tvang kun kan benyttes i akutte situasjoner når 
det er «tvingende nødvendig». 

Når det gjelder bestemmelsen om kroppsvisi-
tasjon viser Bufdir til at dette er inngripende tiltak 
og at det bør fremgå av loven hva kroppsvisitasjon 
kan omfatte, jf. rettighetsforskriften § 15 annet 
ledd. Bufdir og Bufetat region øst støtter utvidelse 
av kontroll av post til også å omfatte tyvegods, ska-
delige medikamenter og brukerutstyr. 

Enkelte instanser har innspill til bestemmel-
sen om rusmiddeltesting. Bufetat region øst savner 
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lovregulering av at Bufetat skal samtykke ved rus-
middeltesting av barn under 15 år i omsorgssen-
tre, jf rettighetsforskriften § 19. Fokus på Barne-
vern mener foreldre skal ha rett til å samtykke til 
rusmiddeltesting selv om barnevernet har over-
tatt omsorgen, eventuelt at dette tillegges fosterfo-
reldre. Høringsinstansene er imidlertid gjennom-
gående positive til departementets forslag om at 
rusmiddeltesting også kan skje ved biologisk 
materiale som hår- og spyttprøver.

Sivilombudsmannen anbefaler departementet 
å se nærmere på hvordan lovgivningen kan klar-
gjøre de rettslige skrankene for inngrep i bevegel-
sesfriheten for barn i atferdsinstitusjoner, inklu-
dert grensen mot forbudt isolasjon:

«Et alternativ vil være å innta formuleringer i 
lovbestemmelsen som tydeliggjør at begrens-
ninger i bevegelsesfriheten ikke kan praktise-
res på en måte som gjør at barn isoleres fra 
andre som bor på institusjonen. Departemen-
tet bør også se på om det er behov for en klar-
gjøring av hva som skal anses som «innenfor» 
og hva som anses som «utenfor» institusjons-
området.» 

Bufetat region øst mener det bør komme tydelig 
frem i bestemmelsen at institusjonen har adgang 
til å begrense barnets adgang til å «forlate» institu-
sjonsområdet. Bufdir mener ordlyden bør endres 
til «nekte barnet adgang til å forlate institusjonens 
område og bevege seg fritt innenfor institusjons-
området». Oslo kommune mener vilkårene er 
svært skjønnsmessige og medfører en risiko for at 
tvang brukes i for stor grad.

Forandringsfabrikken mener tvang må brukes 
annerledes i ny lov. Forandringsfabrikken mener 
tvang må deles opp og konkretiseres og at det må 
tydeliggjøres at barnevernet alltid som utgangs-
punkt skal «stoppe barn trygt i vonde, vanskelige og 
farlige situasjoner. Hva oppleves trygt? Voksne er 
ærlige, samarbeider tett med barnet om hvordan det 
barnet forteller kan deles videre og hvordan beslut-
ninger skal tas». Også Oslo kommune fremhever at 
barn må stanses trygt, og fremhever betydningen 
av systematisk forebygging av situasjoner som 
utløser bruk av tvang og viser til at «barn må få 
anledning til å beskrive hvordan de vil bli møtt og 
stoppet i situasjoner som oppleves trygge eller som 
kan være til skade for seg selv eller andre, før situa-
sjonene oppstår.» 

Barneombudet mener det eksplisitt bør fremgå 
at institusjonen ved alle inngrep må samarbeide 
med barnet og at det dokumenteres at inngrepet 

er til barnets beste, og at det synliggjøres hvordan 
de ansatte vekter ulike hensyn mot hverandre. 

Flere instanser, herunder Barneombudet, Oslo 
kommune og LfB fremhever viktigheten av at barn 
må få god oppfølging i etterkant av en tvangshen-
delse og at barnets opplevelse fremkommer av 
tvangsprotokollen. Barneombudet mener det bør 
være en bestemmelse i loven om oppfølging i 
etterkant av en tvangshendelse. LfB viser til at 
selv om tvang i noen tilfeller er helt nødvendig, 
opplever mange barn å få for dårlig oppfølging. 
LfB «ber departementet ta med at barn og unge skal 
få grundig oppfølging etter bruk av tvang, hvor ung-
dommen selv skal få skrive sin egen forklaring i 
tvangsprotokollen».

Flere instanser som Statsforvalteren i Oslo og 
Viken og Helsetilsynet etterlyser at reglene for til-
bakeføring etter rømming, jf. forskriften § 20, inn-
tas i loven.

Helsetilsynet er særlig bekymret for tvangs-
bruk i akutte faresituasjoner og etterlyser klarere 
ansvarsforhold mellom barnevernet og helse-
hjelp. Oslo politidistrikt etterlyser at det etableres 
institusjoner med bedre sikkerhet enn i dag som 
er egnet til å kontrollere barnets bevegelser 
innenfor institusjonsområdet.

16.1.4 Departementets vurdering og forslag

16.1.4.1 Innledning

Departementet viderefører forslaget om å innta i 
ny barnevernslov sentrale bestemmelser fra for-
skrift av 15. november 2011 nr. 1103 om rettighe-
ter og bruk av tvang på institusjon (rettighetsfor-
skriften). Departementet foreslår også å videre-
føre de to materielle endringene som ble foreslått 
i høringsnotatet om rusmiddeltesting av biologisk 
materiale og kontroll av brev og pakker ved 
begrunnet mistanke om tyvegods eller skadelige 
medikamenter. Forslagene har fått støtte i hørin-
gen.

Det har imidlertid kommet mange innspill i 
høringen, både om behov for presiseringer av 
gjeldende rett og ønske om utredninger og mate-
rielle endringer som går utover det som ble fore-
slått i høringsnotatet. Departementet understre-
ker at verken Barnevernslovutvalget eller depar-
tementet har foretatt en fullstendig gjennomgang 
av reglene for rettigheter og bruk av tvang på 
institusjon i arbeidet med ny barnevernslov. 
Mange av innspillene fra høringen må derfor føl-
ges opp i et eget utredningsarbeid. Departemen-
tet mener det er hensiktsmessig at en fullstendig 
gjennomgang av reglene for rettigheter og bruk 
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av tvang og andre inngrep på barnevernsinstitu-
sjon avventer Helse- og omsorgsdepartementets 
oppfølging av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningslo-
ven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep 
uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.3 Kunn-
skapsdepartementet arbeider med endringer i 
regelverket for tvangsbruk i skolen som det også 
er naturlig å se hen til i et slikt arbeid. Reglene om 
tvang og andre inngrep overfor barn på barne-
vernsinstitusjon må også ses i sammenheng med 
utredninger fra utvalget som blant annet skal vur-
dere ulike sektorers ansvar, regelverk og tilbud i 
saker hvor barn har alvorlige og sammensatte 
utfordringer, og hvordan barnevernets institu-
sjonstilbud for barn med særlig omfattende opp-
følgingsbehov bør innrettes. Departement viser 
også til at Bufdir har fått i oppdrag å komme med 
anbefalinger til endringer i regelverket og ram-
mer som kan bidra til at barnevernsinstitusjoner 
innenfor sitt mandat skal kunne gi et forsvarlig til-
bud til alle barn som bor på institusjon uavhengig 
av hjemmelsgrunnlag.4

På bakgrunn av innspill i høringen har depar-
tementet likevel foretatt en ny gjennomgang av 
lovforslaget. Departementet foreslår i hovedsak å 
videreføre det materielle innholdet i gjeldende 
forskrift, men har foretatt enkelte strukturelle 
endringer og presiseringer i lovforslaget for å 
tydeliggjøre regelverket og de menneskerettslige 
kravene til inngrep. Et tydeligere regelverk kan 
bidra til økt bevisstgjøring og riktig praktisering, 
som vil stryke barnas rettssikkerhet ved opphold i 
institusjon. 

På bakgrunn av høringen foreslår departe-
mentet å lovfeste at institusjonen skal gjennomgå 
bruk av tvang og andre inngrep sammen med bar-
net, så snart som mulig etter at tiltaket er avslut-
tet. Videre foreslår departementet å innta i loven 
forbudet mot både fysisk og psykisk tvang og 
makt. Dette viderefører også forbudet mot isola-
sjon. Bestemmelsene fra forskriften som ikke 
foreslås inntatt i loven kan videreføres i forskrift, 
eller de følger av generelle bestemmelser i forslag 
til ny barnevernslov, herunder om barnets beste i 
§ 1-3 og barns medvirkning i § 1-4. 

Departementet understreker at institusjonen 
er barnets hjem i den perioden barnet oppholder 
seg på institusjonen. Barna skal så langt det er 
mulig ha et liv tilsvarende barn som ikke bor på 
institusjon. Departementet er enig med Landsfore-
ningen for barnevernsbarn i at barn i barnevernsin-
stitusjoner har krav på den samme sensitivitet og 
omsorg som barn i fosterhjem. Kravet til forsvar-
lig omsorg og barns øvrige rettigheter på institu-
sjon foreslås tydeliggjort i ny lov.

16.1.4.2 Institusjonens ansvar

Departementet opprettholder forslaget om å tyde-
liggjøre i loven at enhver barnevernsinstitusjon 
skal gi barn som oppholder seg på institusjonen 
forsvarlig omsorg og behandling, se lovutkastet 
§ 10-1. Forslaget fikk støtte i høringen. 

At institusjonen skal gi forsvarlig omsorg inne-
bærer blant annet å gi barn vern og beskyttelse 
slik at barn ikke utsetter seg selv eller andre for 
fare. Stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i 
omsorgen er en viktig del av det å gi forsvarlig 
omsorg. Tydelige rammer for å sikre trygghet og 
god utvikling tilpasset det enkelte barns behov er 
sentralt. Det samme er oppfølging av skole- og 
opplæringstilbud, samt oppfølging av barnets fri-
tidsaktiviteter. Barn skal i størst mulig grad kunne 
nyttiggjøre seg de tilbud som finnes i lokalsamfun-
net. Institusjonen har et ansvar for å bidra aktivt til 
at barna trives på institusjonen, opplever mestring 
og blir sett og hørt. Det omfatter også å lære 
barna å forholde seg til et fellesskap, herunder å 
vise respekt og toleranse for andre. Institusjonen 
plikter også ut fra omsorgsansvaret å sørge for at 
barn får tilgang til helsehjelp og sørge for bistand 
og tilsyn ved sykdom. Institusjonen må ha rutiner 
som bidrar til å sikre at barns rett til helsehjelp 
ivaretas. Barnets beste skal ligge til grunn for utø-
velsen av omsorgen. 

Hva som er å anse som forsvarlig omsorg vil 
blant annet avhenge av det enkelte barns alder og 
modenhet, og særlige behov. Også formålet med 
institusjonsoppholdet vil ha betydning for hva 
slags støtte og oppfølging barnet kan ha behov for 
i det daglige. Vedtaket og planer som ligger til 
grunn for oppfølgingen av barnet vil derfor også 
ha betydning for innholdet i omsorgsansvaret. 

At institusjonen skal gi barnet forsvarlig 
behandling, gjelder for barn i atferdsinstitusjoner, 
jf. § 10-9. Dette innebærer blant annet at institusjo-
nen i sin barnevernsfaglige behandling kun skal 
anvende metoder som er faglig og etisk forsvar-
lige og tilpasset institusjonens målgrupper og 
målene for institusjonens virksomhet. Se nær-

3 Utvalget fikk i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og 
utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om 
bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren.

4 Dette innebærer vurderinger av grunnlaget for å begrense 
bevegelsesfrihet i institusjon. Det er videre bedt om sær-
skilte vurderinger knyttet til barn under 15 år som begår 
alvorlig kriminalitet, og som kan utgjøre en fare for seg selv 
eller andre. Bufdir skal overlevere sine anbefalinger til 
departementet i april 2021.
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mere omtale av krav til kvalitet i barnevernsinsti-
tusjon i kapittel 16.2.6, samt omtale av behand-
lingsbegrepet i kapittel 12.1.4 om atferdstiltak.

Departementet foreslår også å lovfeste at insti-
tusjonen skal møte barn hensynsfullt og med 
respekt for deres personlige integritet og ivareta 
rettssikkerheten til det enkelte barn. Dette inne-
bærer blant annet at institusjonen skal møte barna 
med sensitivitet og omtanke. Barna skal involve-
res i avgjørelser som tas, lyttes til og behandles på 
en verdig måte. Dette gjelder både i den daglige 
omsorgen og når det foretas begrensninger eller 
inngrep i barnets rettigheter. 

Institusjonen har også et generelt ansvar for å 
ivareta rettssikkerheten til barn når de oppholder 
seg på institusjonen, herunder at barnets øvrige 
rettigheter på institusjonen blir ivaretatt for 
eksempel retten til medvirkning og klagemulighe-
ter. Dette innebærer at institusjonen må arbeide 
systematisk både på system- og individnivå for at 
barns integritet og øvrige rettigheter blir ivaretatt 
under institusjonsoppholdet.

Departementet foreslår en hjemmel til å gi for-
skrift om det nærmere innholdet i institusjonens 
ansvar overfor det enkelte barn. 

16.1.4.3 Barns rettigheter

Departementet foreslår å videreføre forslaget i 
høringsnotatet om å innta en felles bestemmelse 
om barns rettigheter som viderefører rettighets-
forskriften §§ 7, 9, 10, 11, se lovutkastet § 10-2. 
Bestemmelsen omhandler sentrale sider av bar-
nets rett til privatliv og integritet, som blant annet 
er vernet i Grunnloven § 102, 104 tredje ledd og 
EMK art. 8. På bakgrunn av høringen foreslår 
departementet enkelte presiseringer i lovteksten. 

Institusjonen er barnets hjem i den perioden 
barnet bor i institusjonen. Barna skal så langt det 
er mulig ha et liv tilsvarende barn som ikke bor på 
institusjon. Barn skal få forsvarlig omsorg og 
eventuelt behandling, som nærmere omtalt i 
kapittel 16.1.4.2. 

Departementet foreslår å innta i første ledd at 
barn som oppholder seg på institusjon skal kunne 
bestemme i personlige spørsmål. Dette omfatter 
blant annet at barn skal få delta i utformingen av 
institusjonens daglige liv, få ivaretatt sine person-
lige interesser og deltatt i ønskede fritidsaktivite-
ter. Barn skal som en klar hovedregel ha sitt eget 
rom som barnet kan sette sitt preg på og for å ha 
privatliv.5 Barn har tanke-, samvittighets- og religi-
onsfrihet og barnet skal ikke utsettes for utilbørlig 
påvirkning eller påtrykk av livssynsmessig, poli-
tisk eller ideologisk art. Barn skal få utøve sin reli-

gion, livssyn og kultur og institusjonen må tilrette-
legge for barnets behov og foreta tilpasninger i 
institusjonstilbudet der det er nødvendig, for 
eksempel i mattilbudet. Å ta hensyn til barnets 
religiøse og kulturelle bakgrunn er en del av det å 
gi forsvarlige tjenester og tiltak, jf. forslag til § 1-7. 
Det er også fremhevet særskilt i forslag til § 1-8 at 
barnevernet skal ta hensyn til barnets bakgrunn i 
alle faser av en sak, samt at samiske barns sær-
skilte rettigheter skal ivaretas, se kapittel 7.4. 

Departementet foreslår også å innta i første 
ledd at barn på institusjon skal kunne bevege seg 
fritt innenfor og utenfor institusjonens område. 
Utgangspunktet er at institusjonen ikke kan 
begrense barnets bevegelsesfrihet, og at barn i 
størst mulig grad skal kunne være sammen med 
andre og benytte seg av de tilbudene som finnes i 
lokalmiljøet, for eksempel fritidsklubber og tre-
nings- og kurstilbud. 

Elektroniske kommunikasjonsmidler er en 
stor del av hverdagen for de fleste barn. Barn har 
som et utgangspunkt rett til fritt å kommunisere 
med andre, herunder bruke elektroniske kommu-
nikasjonsmidler som mobiltelefoner og datamas-
kiner under institusjonsoppholdet, på lik linje med 
andre barn. Departementet foreslår derfor å innta 
i bestemmelsens første ledd at barn på institusjon 
fritt skal kunne kommunisere med andre, her-
under benytte elektroniske kommunikasjonsmid-
ler. Det er ikke tillatt å føre kontroll med barnets 
korrespondanse, det er et inngrep som krever 
særskilt hjemmel. Departementet foreslår å presi-
sere dette i bestemmelsens tredje ledd, se nær-
mere omtale nedenfor.

Videre har barn som et utgangspunkt rett til 
fritt å kunne motta besøk under institusjonsopp-
holdet. Dette utgangspunktet foreslås også lovfes-
tet i bestemmelsens første ledd. Institusjonen skal 
legge forholdene til rette for at det kan gjennomfø-
res gode samvær og besøk for barnet. Institusjo-
nen skal arbeide for å fremme kontakten mellom 
barn og familien, så lenge samvær og kontakt ikke 
er avskåret av barneverns- og helsenemnda. Insti-
tusjonen kan ikke begrense barnets kontakt med 
advokat, tilsynsmyndighet, helsepersonell, konsu-
lær representant mv. Dette omtales nærmere 
nedenfor. 

Institusjonen kan etter forslag til annet ledd 
foreta visse begrensninger i barnets rettigheter ut 
fra institusjonens omsorgsansvar for den enkelte 

5 Det er i dag adgang til unntak fra krav til enerom i ekstraor-
dinære situasjoner, se forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om 
krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner 
§ 14.
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og ansvar for trygghet og trivsel for alle på institu-
sjonen, se nedenfor. 

Bestemmelsen gjelder for alle barn i institu-
sjon, uavhengig av vedtaket som ligger til grunn 
for oppholdet. For barn i atferdsinstitusjoner er 
det en egen hjemmel for mer vidtgående inn-
skrenkninger i barnets rettigheter ut fra formålet 
med oppholdet, se forslag til § 10-9 og kapittel 
16.1.4.11 i proposisjonen. 

16.1.4.4 Begrensninger i barns rettigheter ut fra 
omsorgsansvaret og for å ivareta trygghet 
og trivsel 

Begrensninger ut fra omsorgsansvaret

Barn har ikke en uforbeholden rett til å ta avgjø-
relser i personlige spørsmål. Det følger av barne-
loven at foreldre har rett og plikt til å ta avgjørel-
ser for barnet i personlige spørsmål, men barnet 
skal gradvis få mer selvbestemmelse, jf. §§ 30, 31 
og 33. Foreldres adgang til å ta avgjørelser for 
barn i personlige spørsmål er ikke nærmere kon-
kretisert i barneloven. Når barn oppholder seg i 
en barnevernsinstitusjon er det institusjonen som 
har både rett og plikt til å ivareta omsorgen for 
barnet i det daglige. Barn skal imidlertid bli hørt 
og deres mening skal vektlegges i samsvar med 
barnets alder og modenhet, jf. blant annet lovut-
kastet § 1-4. Som for foreldre, vil det kunne fore-
ligge et ulovlig inngrep i barnets integritet, etter 
blant annet Grunnloven § 104 tredje ledd og EMK 
artikkel 8, dersom en institusjon går ut over det 
som er forsvarlig grensesetting ut fra barnets 
alder og modenhet. Barn på institusjon er i en mer 
sårbar situasjon fordi de ivaretas av andre enn 
sine primære omsorgspersoner. Dette taler for at 
grensene for institusjonens adgang til å begrense 
barns rettigheter ut fra omsorgsansvaret, bør 
være tydeligere enn for foreldre ellers. Departe-
mentet foreslår derfor å presisere i lovutkastet 
§ 10-2 annet ledd at institusjonen kan begrense 
barnets bevegelsesfrihet, rett til besøk og bruk av 
elektroniske kommunikasjonsmidler når det er 
nødvendig ut fra institusjonens ansvar for å gi bar-
net forsvarlig omsorg. 

Forslaget skal tydeliggjøre at institusjonens 
grensesetting må være nødvendig, herunder for-
holdsmessige for å ivareta barnets behov. Dette er 
en presisering av gjeldende rett. Begrensningene 
må stå i rimelig forhold til de interessene som skal 
ivaretas. Desto mer inngripende begrensningen 
er for barnet, desto større krav stilles til at 
begrensningen er nødvendig og forholdsmessig. 
Hvilke begrensninger som anses nødvendige, her-

under hvor lenge eller hvor omfattende begrens-
ningene kan være, vil bero på en konkret vurde-
ring. Både de positive og negative konsekvensene 
for barnet skal veies mot hverandre, og begrens-
ningene skal ivareta hensynet til barnets beste. 
Institusjonen skal alltid høre barnet, og barnets 
mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets 
alder og modenhet, se nedenfor om barns med-
virkning. 

Et institusjonsopphold skal gi barn stabilitet, 
omsorg og utviklingsstøtte, og legge til rette for at 
barn skal få større frihet og økt medbestemmelse 
i takt med barnets alder og modenhet. Institusjo-
nen kan bare fastsette begrensninger som er all-
ment akseptert i oppdragelsen av barn i lys av bar-
nets alder og modenhet. Departementet foreslår 
derfor også å tydeliggjøre i lovbestemmelsen at 
begrensninger som fastsettes for å gi forsvarlig 
omsorg må vurderes ut fra det enkelte barns alder 
og modenhet. 

Formålet med barnets opphold i en institusjon, 
både vedtak som ligger til grunn for institusjons-
oppholdet og hva som følger av barnets planer, 
kan få betydning for innholdet i omsorgsansvaret 
overfor den enkelte. Kunnskap om barnets sær-
lige behov, utfordringer og sårbarhet er viktig for 
å gi barnet forsvarlig omsorg. Institusjonen kan 
ikke etter denne bestemmelsen fastsette mer vidt-
gående innskrenkninger som ledd i behandlingen 
av barn i atferdsinstitusjoner. Slike innskrenknin-
ger må fastsettes etter forslag til § 10-9. 

Begrensninger for å ivareta trygghet og trivsel

Institusjonen kan også begrense barnets rettighe-
ter etter lovutkastet § 10-2 når det er nødvendig for 
å ivareta trygghet og trivsel for alle på institusjo-
nen. Dette er en videreføring av gjeldende rett. 
Institusjonen har ansvar for en forsvarlig drift av 
institusjonen og har dermed ansvar for at institusjo-
nen fungerer som et sosialt fellesskap og som et 
sted der alle kan trives og er trygge, både barn, 
ansatte og besøkende. Bestemmelsen åpner for at 
det kan fastsettes generelle husordensregler og at 
det kan fastsettes individuelle begrensninger i et 
barns rettigheter etter første ledd for å ivareta 
trygghet og trivsel på institusjonen. Begrensnin-
gene må være nødvendige, herunder stå i rimelig 
forhold til de interessene som skal ivaretas. Det må 
foretas en konkret forholdsmessighetsvurdering, 
som omtalt ovenfor, der fordelene og ulempene for 
de berørte må vurderes opp mot hverandre. Det 
skal tilstrebes en løsning som på best måte ivaretar 
alle de berørte. Det vil ofte være et sammenfall mel-
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lom ansvaret for trygghet og trivsel på institusjo-
nen og omsorgsansvaret for den enkelte. 

Barns medvirkning når det fastsettes begrensninger i 
barns rettigheter

Barns medvirkning skal ivaretas når det vurderes 
begrensninger ut fra omsorgsansvaret eller for å 
ivareta trygghet og trivsel for alle på institusjonen, 
jf. lovutkastet § 1-4. Barnets medvirkning er avgjø-
rende for å finne frem til løsninger som kan bidra 
til bedre ivaretakelse av barn på institusjon. Insti-
tusjonen skal høre barn før beslutninger tas. Bar-
nets mening skal tillegges vekt i samsvar med bar-
nets alder og modenhet. Når flere barn er invol-
vert må hensynet til barna vurderes opp mot hver-
andre for å finne en løsning som på best måte iva-
retar alle de berørte.

Det er viktig at institusjonen gir god og forstå-
elig informasjon til det enkelte barn og at barnet 
involveres i institusjonens vurderinger. Barnet 
skal få anledning til å uttrykke sine meninger. Når 
barnet ikke er enig i institusjonens vurderinger, er 
det særlig viktig at institusjonen tar seg god tid til 
å forklare hvorfor institusjonen mener de aktuelle 
begrensningene er nødvendig, lytter til barnets 
innspill og vurderer dem reelt i samråd med bar-
net. God informasjon, opplevelse av å bli respek-
tert og lyttet til er viktige for å kunne akseptere 
også beslutninger man i utgangspunktet er imot. 
Dette er også viktig for det videre tillitsforholdet 
mellom barnet og de ansatte. 

Nærmere om begrensninger i barns personlige forhold

Institusjonen skal legge til rette for at barn skal 
kunne bestemme i personlige spørsmål, herunder 
ivareta sine personlige interesser og delta i 
ønskede fritidsaktiviteter. I visse tilfeller kan prak-
tiske forhold ved institusjonen begrense barnets 
aktiviteter, for eksempel hvis det er lang reisevei, 
begrenset offentlig kommunikasjon og institusjo-
nen ikke har mulighet til å følge barnet. Institusjo-
nen skal imidlertid strekke seg langt for at barnet 
skal få delta i ønskede fritidsaktiviteter for å iva-
reta barnets trivsel, og at barnet skal ha en hver-
dag som er mest mulig lik tilværelsen for barn 
som ikke bor på institusjon. 

Barn har rett til å uttrykke sine holdninger og 
meninger, for eksempel i form av plakater, klær ol. 
Har materialet et ulovlig innhold, har institusjonen 
adgang til å be barnet fjerne det, og om nødvendig 
fjerne materialet. Institusjonen kan imidlertid 
ikke ta av et barn en t-skjorte med støtende sym-
boler eller tekst. Departementet mener det må 

foreligge vektige faglige grunner for at institusjo-
nen skal kunne fjerne material som har et innhold 
som er støtende overfor andre på institusjonen. 
Hensynet til barnets ytringsfrihet veier tungt og 
må balanseres mot behovet for å beskytte og iva-
reta barnet og behovet for at alle skal ha det trygt 
og trives på institusjonen. Det skal mer til for å 
begrense barnets adgang til å uttrykke seg på 
eget rom enn i fellesarealet. Ytringer på digitale 
medier omtales nedenfor.

Nærmere om begrensninger i bevegelsesfriheten i og 
utenfor institusjonen

En viktig del av omsorgsansvaret er å sette gode 
rammer og struktur i hverdagen som fremmer 
barnets utvikling og selvstendighet. Institusjonen 
kan i likhet med foreldre fastsette innetider eller 
begrense hvilke steder barnet kan, eller ikke kan, 
oppholde seg fordi det kan være utrygt for barnet. 
Begrensningene må være i samsvar med barnets 
alder og modenhet og formålet med oppholdet. 
Begrensninger som for eksempel rimelige inneti-
der eller bestemte steder eller miljøer barnet ikke 
får oppholde seg særlig på kvelds- og nattestid for 
å beskytte barnet, vil kunne anses nødvendige å 
opprettholde for en lengre periode eller for hele 
institusjonsoppholdet. Det forutsetter jevnlig vur-
dering av om behovet for begrensningene er nød-
vendig og rimelig sett hen til barnets alder og 
modenhet. 

Beskyttelseshensynet er tungtveiende. I situa-
sjoner der barnet har et ekstra behov for beskyt-
telse kan det være nødvendig ut fra omsorgsan-
svaret å begrense barnets bevegelsesfrihet med 
mer omfattende virkemidler, for eksempel ved at 
barnet for en kort avgrenset periode ikke får for-
late institusjonen eller må ha følge av en institu-
sjonsansatt utenfor institusjonen. Slike beslutnin-
ger må knytte seg til konkrete hendelser som for-
utsetter behov for beskyttelse, og være tilpasset 
barnets alder og modenhet. Dersom en situasjon 
som utløste behov for begrensninger i bevegelses-
friheten oppstår igjen, må institusjonen foreta en 
ny vurdering av om det er nødvendig å begrense 
barnets rettigheter for å beskytte barnet. 

Begrensninger innenfor institusjonens område 
kan innebære å hindre at et barn er alene på rom 
med et eller flere barn dersom det er nødvendig for 
å beskytte barnet for eksempel mot trakassering 
eller seksuell utnyttelse eller ved konkret fare for 
smitteeffekt av rusbruk eller planlegging av krimi-
nalitet og liknende. Dersom det er stor aldersspred-
ning blant barna, kan det av hensyn til tryggheten 
til de yngste barna være aktuelt å nekte dem å være 
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alene sammen på rommet med de eldste barna for 
eksempel på kveldstid. 

Et barn som for eksempel har brukt vold eller 
trusler i fellesrom kan nektes å oppholde seg der 
dersom dette er nødvendig for å skape trygghet 
og trivsel for alle på institusjonen. Beslutningen 
må knytte seg direkte til den uønskede handlin-
gen. Hvis et barn møter opp ruset på institusjonen 
kan institusjonen, dersom det er nødvendig, vise 
eller med mild form for fysisk makt lede vedkom-
mende til sitt eget rom ut fra omsorgsansvaret og 
ansvaret for trygghet og trivsel for alle, jf. lovut-
kastet § 10-3. I konkrete tilfeller kan forholdene 
tilsi at det ikke er tilstrekkelig å vise eller lede bar-
net til sitt eget rom. Dersom det er nødvendig ut 
fra omsorgsansvaret for den enkelte eller ansvaret 
for alles trygghet og trivsel, kan institusjonen 
benytte hus, leilighet eller lignende innenfor insti-
tusjonens område for å skjerme barnet, for 
eksempel for å stoppe en uheldig utvikling eller 
destruktiv atferd. Slike enheter må være godkjent 
som en del av institusjonsavdelingen. Et slikt til-
tak må anvendes med forsiktighet og kan ikke ha 
lengre varighet. Tiltaket må være nødvendig og 
forholdsmessig i situasjonen etter en konkret vur-
dering. Tiltaket forutsetter at barnet i praksis ikke 
blir isolert, se nærmere om forbudet mot isolasjon 
i kapittel 16.1.4.7. 

Institusjonen kan også av samme grunner 
tilby barn å være med på tur. Dersom slike turer 
benyttes som et fast faglig terapeutisk tiltak skal 
det godkjennes og kvalitetssikres. Det må ikke 
benyttes tiltak som har elementer av straff eller 
isolasjon. Det er ikke anledning til å bruke fysisk 
tvang, trussel om tvang, eller andre konsekvenser 
som kan ha karakter av straff for å få barnet til å 
bli med på tur, heller ikke milde former for fysisk 
makt ut fra omsorgsansvaret, jf. lovutkastet § 10-3. 
Hvis barnet vegrer seg, kan bare oppmuntring og 
motivasjon benyttes. Barn kan ikke presses til å 
delta på slike turer og må på forhånd gis en god 
forklaring på hva turen innebærer og hva som er 
formålet med turen. Slike turer kan kun ha 
begrenset varighet. Turer kan også benyttes for å 
gi barnet ferie- og fritidsopplevelser, også slike 
turer må baseres på frivillighet.

Nærmere om begrensninger i besøk

Når det gjelder besøk er utgangspunktet at institu-
sjonen skal tilrettelegge for at det kan gjennomfø-
res gode samvær og besøk for det enkelte barn. 
Institusjonen kan ikke begrense samvær som føl-
ger av vedtak etter barnevernsloven, med mindre 

nødrettsbetraktninger gjør det nødvendig å 
utsette eller avlyse samvær for å beskytte barnet. 

Institusjonen kan imidlertid begrense besøk 
av andre personer ut fra institusjonens omsorgs-
ansvar. Besøk kan etter en konkret vurdering for 
eksempel begrenses eller nektes hvis det anses 
nødvendig fordi den som kommer på besøk er 
ruset eller det er fare for eller mistanke om over-
grep eller annen grenseoverskridende atferd. 
Institusjonen vil også kunne begrense barnets rett 
til å ha besøk ved at en ansatt er til stede under 
besøket, for eksempel hvis det anses nødvendig 
for å beskytte barnet. Institusjonen vil også etter 
en konkret vurdering kunne nekte for eksempel 
overnattingsbesøk av en kjæreste i kraft av 
omsorgsansvaret der hensynet til barnets alder og 
modenhet tilsier vern og beskyttelse. Bestemmel-
sen er ikke til hinder for at institusjonen har gene-
relle husordensregler om gjennomføring av 
besøk, se nærmere nedenfor. 

Departementet foreslår å videreføre i lovutkas-
tet § 10-2 tredje ledd at barn har rett til kontakt 
med oppnevnt verge, advokat, barnevernstje-
neste, tilsynsmyndighet, helsepersonell, prest, 
annen religiøs leder eller lignende. Det innebærer 
at kontakt ikke kan begrenses etter annet ledd 
eller etter andre bestemmelser i kapittel 10 om 
inngrep overfor barnet. Helsepersonell kan 
eksempelvis være barnets psykolog eller lege. 
Betegnelsen religiøs leder eller lignende omfatter 
personer som ivaretar barnets behov for religiøs 
eller livssynsmessig veiledning. Formuleringen 
oppnevnt verge gjelder i hovedsak for saker hvor 
barnet er plassert på institusjon uten samtykke 
ved fare for utnyttelse til menneskehandel. Retten 
til å treffe verge vil dermed ikke gjelde for for-
eldre med foreldreansvar som etter vergemåls-
loven § 16 automatisk er verge for sitt barn. Bufdir
har trukket frem i høringen at også barnets rett til 
kontakt i forbindelse med konsulær bistand bør 
fremgå av bestemmelsen, og departementet fore-
slår at dette lovfestes. 

Nærmere om begrensninger i bruk av elektroniske 
kommunikasjonsmidler

Det er ikke adgang til å nekte et barn å ta med seg 
mobiltelefon, pc/laptop, ipad/nettbrett eller andre 
elektroniske kommunikasjonsmidler til institusjo-
nen. Utgangspunktet er at barn skal kunne 
benytte elektroniske kommunikasjonsmidler 
under institusjonsoppholdet på lik linje med andre 
barn. Det kan ikke etter denne bestemmelsen set-
tes et generelt forbud mot bruk av kommunika-
sjonsmidler og barn kan ikke nektes bruk eller 
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fratas elektroniske kommunikasjonsmidler over 
en lengre periode. 

Institusjonen kan fastsette begrensninger i 
bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler etter 
en konkret vurdering når det er nødvendig ut fra 
institusjonens omsorgsansvar for et barn eller av 
hensyn til trygghet og trivsel for alle. Begrensnin-
gene må være tilpasset barnets alder og modenhet. 
I vurderingen av om en begrensning er nødvendig, 
må barnets økende selvbestemmelse avveies mot 
institusjonens omsorgsansvar for den enkelte eller 
ansvar for trygghet og trivsel for alle. Det er viktig 
at institusjonen hjelper barn å bli trygge på bruk av 
internett og sosiale medier. Institusjonen må enga-
sjere seg i barnas digitale liv, og gi veiledning og 
støtte ved behov. Begrensningene som settes må 
være forholdsmessige ut fra de interessene som 
skal ivaretas. 

Det vil for eksempel kunne være nødvendig å 
sette begrensninger i bruk av mobiltelefon når 
barnet skal gjøre lekser. Dersom et barn for 
eksempel over lengre tid spiller dataspill eller lik-
nende på natten og ikke møter på skolen kan det 
også være nødvendig å begrense tilgang til elek-
troniske kommunikasjonsmidler på natten. Videre 
kan det være nødvendig å begrense bruk for å 
hindre at barnet utsetter seg selv for fare eller 
skade eller for å beskytte andre mot fare eller 
skade og for å ivareta andres personvern. Dette 
omfatter også nettrelaterte overgrep/digital vold, 
samt publisering av bilder eller videoopptak som 
barnet kan utsette seg selv eller andre for.

Departementet viser til at institusjonen alltid 
må forsøke å veilede barnet og benytte faglige, 
miljøterapeutiske metoder for å få barnet til å sam-
arbeide. Oppmuntring og motivasjon kan benyt-
tes. Institusjonen kan inngå avtale med barnet om 
innlevering av elektroniske kommunikasjonsmid-
ler. Dersom barnet likevel ikke vil samarbeide, 
kan institusjonen etter en konkret vurdering 
bestemme at barnet skal levere fra seg for eksem-
pel en mobiltelefon for en avgrenset periode der-
som det anses nødvendig. Barnet kan kreve at det 
elektroniske kommunikasjonsmiddelet skal slås 
av, hvis institusjonen oppbevarer det for barnet. 

Har et barn lagt ut bilder eller filmer av andre 
på nettet uten deres samtykke, kan institusjonen 
pålegge vedkommende å sørge for sletting. Insti-
tusjonen kan ikke etter barnevernsloven foreta 
sletting av innhold på barnets elektroniske kom-
munikasjonsmidler. En viktig del av omsorgsan-
svaret er å støtte barna og gi veiledning blant 
annet i nettatferd, herunder hvilke steder som 
ikke bør besøkes og hvilke kontakter som ikke 

bør knyttes over nettet. Institusjonen må følge den 
enkeltes utvikling nøye og vurdere behovet for 
begrensninger. 

Barn skal fritt kunne sende og motta post, og 
dette omfatter også elektronisk post. Sensur er 
ikke tillatt. Departementet foreslår å presisere i 
bestemmelsen at institusjonen ikke kan føre kon-
troll med barnets korrespondanse, dette omfatter 
elektronisk korrespondanse, se lovutkastet § 10-2 
tredje ledd. Institusjonen kan for eksempel ikke 
sjekke et barns e-postkorrespondanse, ulike chat-
tetjenester på sosiale medier eller tekstmeldinger, 
heller ikke hvis kommunikasjonsmiddelet er fra-
tatt barnet. Barnevernsloven åpner kun for at 
institusjonen kan kontrollere post eller pakker 
som kommer inn til institusjonen dersom det er 
nødvendig ved begrunnet mistanke om farlige 
gjenstander mv., se kapittel 16.1.4.10. 

Nærmere om husordensregler

At institusjonen kan begrense barns rettigheter ut 
fra trygghet og trivsel for alle på institusjonen, 
innebærer også at institusjonen kan ha husor-
densregler som gjelder for alle uten at det foretas 
en konkret vurdering av nødvendigheten og for-
holdsmessigheten i det enkelte tilfellet. Husor-
densregler skal bidra til at institusjonen kan fun-
gere best mulig som et sosialt fellesskap, der både 
barn, ansatte og besøkende kan trives og er 
trygge. Begrensningene må ta tilstrekkelig høyde 
for institusjonens målgruppe og at barn kan ha 
ulik alder, modenhet og behov. 

Det kan blant annet fastsettes husordensre-
gler om når det skal være ro i institusjonen på 
kvelds- og nattestid, telefonbruk på fellesområder, 
tid for måltider, samt forbud mot alkohol. Institu-
sjonen kan også ha husordensregler om når det er 
ønskelig at besøk skjer og kan kreve at besøkende 
følger de alminnelige regler som gjelder ved insti-
tusjonen, for eksempel ikke ruser seg eller brin-
ger med rusmidler. Besøkende som ikke tilpasser 
seg slike krav kan vises bort. Institusjonen kan 
ikke innføre et generelt forbud mot bruk av elek-
troniske kommunikasjonsmidler, besøk på institu-
sjonen eller generelle føringer om bevegelsesfri-
het i husordensreglene. Husordensregler kan 
ikke anvendes på en måte som vil være urimelig 
overfor barnet i det enkelte tilfellet. Det inne-
bærer at det kan gjøres unntak fra husordensre-
gler ut fra en konkret vurdering. Departementet 
foreslår at det kan gis nærmere regler om husor-
densregler i forskrift.
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Gjennomføring av begrensninger

Institusjonen skal benytte miljøterapeutiske virke-
midler for å få barnet til å samarbeide om de 
begrensninger som fastsettes. Det er ikke anled-
ning til å benytte trussel om tvang eller andre kon-
sekvenser som kan ha karakter av straff eller util-
børlig press for å få barnet til å samarbeide. 
Fysisk tvang og makt kan i utgangspunktet bare 
benyttes i akuttsituasjoner, se kapittel 16.1.4.9. 
Enkelte former for mindre inngripende maktbruk 
vil kunne benyttes ut fra institusjonens omsorgs-
ansvar og trygghet og trivsel for alle for å gjen-
nomføre enkelte begrensninger dersom det er 
nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, det 
omtales nærmere i kapittel 16.1.4.5. 

Departementet foreslår en forskriftshjemmel 
der det kan gis utdypende regler om barns rettig-
heter og om gjennomføring av begrensningene 
som omtales i bestemmelsen, se lovutkastet § 10-2 
fjerde ledd.

Begrensninger etter denne bestemmelsen er 
ikke enkeltvedtak. Barnevernsloven stiller imid-
lertid krav om at barnevernets saksbehandling, 
tiltak og tjenester skal være forsvarlig, jf. lovutkas-
tet § 1-7. Det innebærer at institusjonen skal doku-
mentere sentrale faglige vurderinger som ligger 
til grunn for beslutninger, se også lovutkastet 
§ 12-4 om journalplikt. Barn og foreldre kan etter 
§ 10-14 tredje ledd klage til statsforvalteren på 
brudd på bestemmelser i lovens kapittel 10 om 
rettigheter og bruk av tvang. Det omfatter klager 
på brudd på § 10-2. Se nærmere om saksbehand-
ling og klage i lovutkastet § 10-14 og kapittel 
16.1.4.16 i proposisjonen.

16.1.4.5 Milde former for fysisk makt ut fra 
omsorgsansvaret og trygghet og trivsel

I likhet med flere høringsinstanser, foreslår depar-
tementet at institusjonens adgang til å benytte 
milde former for fysisk makt for å ivareta omsor-
gen for den enkelte eller trygghet og trivsel for 
alle på institusjonen, inntas i en egen bestem-
melse i ny lov. Bestemmelsen er en videreføring 
av gjeldende forskrift § 13 annet ledd, med 
enkelte presiseringer. Etter departementets opp-
fatning er ikke bestemmelsen om maktbruk ut fra 
omsorgsansvaret og trygghet og trivsel å anse 
som inngrep overfor barnet, så frem maktbruken 
er nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. 
Maktbruken går ikke lenger enn det ansvarlige 
foreldre kan benytte ut fra omsorgsansvaret etter 
barneloven. Departementet foreslår derfor at 
begrepet «tvang» ikke benyttes i bestemmelsen 

og at bestemmelsen plasseres etter hjemmelen 
om barns rettigheter og begrensninger i disse, se 
lovutkastet § 10-3. 

Barn på institusjon blir ivaretatt av andre enn 
sine primære omsorgspersoner, og dette taler for 
at rammene for institusjonens adgang til å ta i 
bruk selv milde former for fysisk makt som ledd i 
å ivareta omsorgen for den enkelte og trygghet og 
trivsel for alle, bør tydelig lovreguleres. Tydeli-
gere vilkår og rammer for maktbruk skal bidra til 
å hindre vilkårlig og uforholdsmessig bruk av 
fysisk makt mot barn.

Departementet foreslår å lovfeste i § 10-3 at 
hvis det er nødvendig for å gi barnet forsvarlig 
omsorg, kan institusjonen benytte milde former 
for fysisk makt som å holde barnet kortvarig fast 
eller lede barnet. De samme tiltak kan benyttes 
hvis det er nødvendig for å ivareta trygghet og 
trivsel for alle på institusjonen. 

Departementet understreker at forslaget kun 
hjemler mild maktbruk som er allment akseptert i 
oppdragelse av barn i lys av barnets alder og 
modenhet. Maktbruk som institusjonen kan 
foreta etter bestemmelsen er begrenset til den 
form for makt som foreldre kan benytte etter bar-
neloven. Det er ikke nærmere definert i barnelo-
ven hva slags type makt foreldre kan benytte, men 
i forarbeidene er det blant annet trukket frem at 
en del av det å ha omsorg for sine barn innebærer 
å sette grenser som i noen tilfeller gjør det nød-
vendig å bruke noe fysisk makt når dette skjer i 
avvergelses- eller omsorgsøyemed, for eksempel 
for å hindre at barnet skader seg selv eller andre. 
Det er vist til at mild holding, i gitte situasjoner 
kan aksepteres, dersom en situasjon ikke kan 
løses med lempeligere midler.6 Departementet 
mener føringene i barneloven bør gjelde tilsva-
rende for institusjonsansatte.

Departementet understreker at ansatte på bar-
nevernsinstitusjoner i utgangspunktet ikke har 
adgang til å bruke fysisk makt overfor barn. Insti-
tusjonen skal benytte miljøterapeutiske virkemid-
ler for å løse uenigheter og konflikter og skal all-
tid først forsøke andre tillitsskapende virkemidler 
som oppmuntring og motivasjon for å få barnet til 
å samarbeide. Ved å arbeide forebyggende og 
benytte gode faglige metoder med stor vekt på 
kommunikasjon, bør institusjonen kunne hånd-
tere de fleste konflikter uten bruk av makt. Det er 

6 Ot.prp. nr. 104 (2008 – 2009) merknad til § 30 og kapittel 6. 
Det er også vist til at det er tillatt for foreldre «å løfte med 
seg en treåring som har slått seg helt vrang i butikken. Et 
annet eksempel som kan nevnes er hvor et lite barn går 
tynnkledd ute i snøen og nekter å komme inn. Det må da 
være tillatt for foreldrene å bære barnet inn og låse døren». 
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viktig at barns rett til medvirkning ivaretas når 
institusjonen vurderer og benytter fysisk makt. 

Departementet opprettholder forslaget fra 
høringsnotatet om at mild maktbruk etter bestem-
melsen kun kan benyttes dersom det er «nødven-
dig». Ordlyden «åpenbart nødvendig» i rettighets-
forskriften er erstattet med «nødvendig», uten at 
det er ment som en realitetsendring. Departemen-
tet mener nødvendighetskravet bør være det 
samme som i bestemmelsen om generelle vilkår 
for bruk av tvang og andre inngrep overfor barn, 
jf. lovutkastet § 10-6. Det innebærer at den fysiske 
maktbruken kun skal benyttes som siste utvei. 
Andre mindre inngripende tiltak skal være for-
søkt. Maktbruken må stå i rimelig forhold til de 
interessene som skal vernes. Der maktbruk 
benyttes for å ivareta omsorgsansvaret må bar-
nets ulike interesser veies mot hverandre. Der 
maktbruk benyttes for å ivareta trygghet og triv-
sel for alle, må barnets interesser veies mot 
andres interesser. Fordeler og ulemper for barnet 
eller de berørte, erfaringer fra tidligere konflikter 
og konsekvensen av å unnlate å gripe inn, vil være 
noen av de sentrale momentene i en slik helhets-
vurdering. Der maktbruken benyttes av hensyn til 
trygghet og trivsel, vil det som regel være et sam-
menfall mellom hensynet til andres trygghet og 
trivsel og omsorgsansvaret for den enkelte. 

Bestemmelsen oppstiller ytterrammene for 
hva slags maktbruk institusjonen kan benytte. 
Bestemmelsen er særlig relevant for å hindre at 
barnet skader seg selv eller andre, men der situa-
sjonen ikke er så akutt at det foreligger en nødsi-
tuasjon, jf. lovutkastet § 10-7. Institusjonen kan 
helt kortvarig holde i barnets hånd eller arm med 
mild maktbruk og for eksempel ta rusmidler eller 
ulovlige eller farlige gjenstander som barnet hol-
der dersom barnet ikke retter seg etter beskjed 
eller overtalelse om å gi fra seg eller kvitte seg 
med gjenstanden. 

Institusjonen vil også kunne holde barnet kort-
varig i armen og for eksempel ta telefonen som er 
bestemt at skal leveres inn for natten eller forsøke 
å lede barnet bort fra et rom barnet ikke skal opp-
holde seg i, jf. lovutkastet § 10-2. Det kan kun skje 
dersom motivasjon og oppfordring ikke fungerer 
og det å benytte makt anses nødvendig og for-
holdsmessig i situasjonen. Institusjonen kan også 
stille seg i veien for barnet for å markere en 
grense. 

Det fremgår av dagens forskrift § 13 at institu-
sjonen kan bortvise barn fra fellesrom dersom det 
er nødvendig i situasjonen. Departementet fore-
slår heller å lovfeste at institusjonen kan lede bar-
net, for å tydeliggjøre at mild makt kan benyttes. 

At fysisk leding kan være tillatt, fremgår i dag av 
retningslinjene til bestemmelsen. Fysisk leding 
innebærer å ta barnet for eksempel i hånden, på 
skulderen eller ryggen og forsøke å lede barnet 
bort fra en situasjon. 

Langvarig fastholding eller det å tvinge barnet 
ned i knestående eller legge barnet ned i bakken, 
eller fysisk dra et barn motvillig bort fra en situa-
sjon er eksempler på maktbruk det ikke er anled-
ning til å benytte etter denne bestemmelsen. Slik 
omfattende bruk av tvang eller makt kan kun skje 
hvis det er strengt nødvendig i en akuttsituasjon, 
jf. lovutkastet § 10-7. 

Institusjonen kan benytte mildere former for 
fysisk makt etter denne bestemmelsen hvis det er 
nødvendig og forholdsmessig for å gjennomføre 
inngrep etter lovens kapittel 10, for eksempel inn-
skrenkninger i bruk av elektroniske kommunika-
sjonsmidler etter lovutkastet § 10-9 eller undersø-
kelser av barnets rom og eiendeler etter lovutkas-
tet § 10-8, se nærmere omtale i de ulike delkapit-
lene. 

Selv milde former for makt kan oppleves kren-
kende og skal gjennomføres så skånsomt som 
mulig. Barnets personlige integritet skal ivaretas 
også når vedkommende utsettes for mild makt-
bruk. Barnet skal møtes med hensynsfullhet og 
respekt, jf. lovutkastet § 10-1. 

Barnevernets saksbehandling, tiltak og tjenes-
ter skal være forsvarlig, jf. lovutkastet § 1-7. Det 
innebærer at institusjonen skal dokumentere sen-
trale faglige vurderinger som ligger til grunn for 
beslutninger, se også lovutkastet § 12-4 om jour-
nalplikt. Departementet foreslår å videreføre i 
§ 10-14 tredje ledd at barn og foreldre kan klage til 
statsforvalteren på brudd på bestemmelser i 
lovens kapittel 10 om rettigheter og bruk av tvang 
på institusjon, og dette omfatter brudd på reglene 
om mild maktbruk etter § 10-3. Se nærmere om 
saksbehandling og klage i lovutkastet § 10-14 og 
kapittel 16.1.4.16 i proposisjonen. 

Departementet foreslår en forskriftshjemmel 
der det kan gis nærmere regler om gjennomfø-
ring av mild former for fysisk makt etter denne 
bestemmelsen.

16.1.4.6 Systematisk forebygging av tvang og 
andre inngrep i personlig integritet

Tvang og andre inngrep i barns personlige integri-
tet er alvorlige tiltak som må ha hjemmel i lov og 
være nødvendig for å oppnå et legitimt formål, jf. 
blant annet EMK artikkel 8. Det forutsetter at det 
arbeides systematisk med forebygging både på 
system- og individnivå for å begrense bruk av 
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tvang og andre inngrep til det nødvendige, og for 
at inngrep gjennomføres på en så skånsom måte 
som mulig som ivaretar barnets integritet. 

Tilsyn har vist svikt i mange institusjoners 
bruk av tvang og at forebygging av tvang er et 
sentralt risikoområde.7 Systematisk forebygging 
er ikke like tydelig regulert i dagens forskrift. 
Departementet opprettholder derfor forslaget om 
å lovfeste at institusjonen skal arbeide systematisk 
med å forebygge tvang og andre inngrep i barns 
personlige integritet, se lovutkastet § 10-4. Forsla-
get omfatter både systematisk arbeid med fore-
bygging på systemnivå og på individnivå. Forsla-
get har fått støtte i høringen. 

Gjennomgang og analyse av bruk av tvang og 
andre inngrep, både på system- og individnivå, er 
sentralt for institusjonenes arbeid med å fore-
bygge og håndtere konfliktfylte situasjoner. Det å 
arbeide systematisk med forebygging innebærer 
blant annet systematisk evaluering av faktorer av 
betydning for bruk av tvang og andre inngrep. 
Departementet viser til at Bufdir blant annet anbe-
faler at det regelmessig gjennomføres en gjen-
nomgang og analyse av tvangstiltak på systemnivå 
og at det dokumenteres i institusjonens intern-
kontrollsystem.8

Å arbeide systematisk med forebygging inne-
bærer også å ha systemer og rutiner for at perso-
nalet til enhver tid har nødvendig kompetanse om 
gjennomføring av tiltak etter loven, og kunnskap 
om hvordan tvang og andre inngrep kan forebyg-
ges ved å unngå at situasjoner eskalerer eller ved 
å tilby alternativer til tvang og andre inngrep. De 
ansatte må få opplæring og trening for å fore-
bygge bruk av tvang og andre inngrep for å 
trygge de ansatte og kvalitetssikre de tilfeller der 
bruk av tvang og andre inngrep er nødvendig. 
Andre sentrale tiltak på systemnivå er å gjennom-
føre risikovurderinger av fysisk miljø, bemanning 
og andre forhold som kan øke risikoen for kon-
fliktfylte situasjoner og bruk av tvang. God oppføl-
ging dersom statsforvalteren har påvist lovbrudd 
etter tilsyn og klage fra barn og foreldre, er også 
sentralt i det forebyggende arbeidet.

Bruk av tvang og andre inngrep i den person-
lige integritet er tiltak som kan medføre alvorlig 
krenkelse, skade og tap av frihet. Det er derfor 
viktig at barnet får god oppfølging i etterkant av at 
tvang eller andre inngrep er benyttet. Dette omfat-

ter blant annet at barnet må få en nærmere forkla-
ring på hvorfor det ble benyttet tvang eller andre 
inngrep, hvordan barnets mening ble vektlagt og 
eventuelt hvorfor barnets mening ikke ble fulgt.9

Etter departementets oppfatning bør det foretas 
en systematisk gjennomgang av hendelsen med 
barnet og personalet. Barnet skal få tilbud om en 
samtale. Hensikten med en slik gjennomgang er å 
bidra til økt forståelse for begge parter, bearbei-
delse av hendelsen for barnet og økt kunnskap 
om hvordan liknende hendelser kan forebygges i 
fremtiden. En slik gjennomgang er viktig for til-
litsforholdet og samarbeidet mellom barn og 
ansatte. Departementet foreslår derfor å lovfeste 
at institusjonen skal gjennomgå bruk av tvang og 
andre inngrep sammen med barnet, så snart som 
mulig etter at tiltaket er avsluttet. Dette er lovfes-
ting av gjeldende praksis. 

Departementet foreslår en forskriftshjemmel 
der det kan gis nærmere regler om systematisk 
forebygging av tvang og andre inngrep. 

Departementet viser til at grunnleggende vil-
kår som må være oppfylt for å benytte tvang og 
andre inngrep, herunder krav til at inngrepet er 
nødvendig og forholdsmessig, foreslås regulert i 
en egen bestemmelse, se lovutkastet § 10-6 og 
omtale i punkt 16.1.4.8 i proposisjonen. 

16.1.4.7 Forbud mot fysisk og psykisk tvang og 
makt

Departementet opprettholder forslaget om å lov-
feste et forbud mot tvang og makt på barnevern-
sinstitusjon, slik det følger av gjeldende barne-
vernlov § 5-9 tredje ledd og rettighetsforskriften 
§ 13. På bakgrunn av innspill i høringen foreslår 
departementet enkelte justeringer i lovforslaget. 

Departementet foreslår å presisere i loven et 
tydelig forbud mot å utsette barn for både fysisk 
og psykisk tvang og makt på barnevernsinstitusjo-
ner. Fysisk og psykisk tvang og makt kan ikke 
benyttes for å straffe barn eller som ledd i å gi 
omsorg eller behandling. Selv om ordlyden «psy-
kisk tvang og makt» er noe annerledes enn formu-
leringen i barneloven § 30 tredje ledd, er innhol-
det ment å være det samme.10 Departementet 
understreker at barn ikke skal utsettes for vold 
eller på annen måte bli behandlet slik at deres 

7 Landsomfattende tilsyn 2018 om forsvarlig omsorg og 
behandling på barnevernsinstitusjon. Se også Sivilombuds-
mannen (2019), Årsmelding for 2018, dokument 4: 1 
(2018–2019) om rutinemessig tvang og ulovlige bevegel-
sesrestriksjoner.

8 Analyser bruk av tvangstiltak (bufdir.no). 

9 Dette ansvaret kommer i tillegg til krav om begrunnelse og 
underretning om vedtak etter forvaltningsloven. Se nær-
mere om krav til saksbehandling og klage i kapittel 
16.1.4.16.

10 Etter barneloven § 30 tredje ledd må barnet ikke bli «utsett 
for vald eller på anna vis bli handsama slik at den fysiske 
eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare». 
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fysiske eller psykiske helse blir utsatt for skade 
eller fare, for eksempel gjennom plagsom eller 
annen hensynsløs atferd overfor barnet. I forar-
beidene til barneloven er det blant annet fremhe-
vet at alle måter å skade, skremme, ydmyke eller 
på andre måter krenke barnet uten bruk av fysisk 
makt, som er egnet til å gi barnet en følelse av for 
eksempel frykt, avmakt eller skam, ikke skal fore-
komme. Det omfatter blant annet innelåsing av 
barnet i et rom, bruk av trusler om straff, ydmy-
kelser eller utskjelling. Disse og øvrige eksempler 
fra barnelovens forarbeider vil gjelde tilsvarende 
for barnevernsinstitusjoner.11 At fysisk tvang og 
makt ikke skal benyttes, omfatter også et forbud 
mot fysisk refsing, slik det eksplisitt fremgår av 
dagens lov og forskrift. 

Det er i dag et forbud i barnevernloven § 5-9 
tredje ledd og rettighetsforskriften § 13 mot å 
benytte isolasjon for å straffe barn eller som ledd i 
å gi barnet omsorg eller behandling. Det inne-
bærer blant annet at det er forbudt å holde barnet 
i et rom alene med låst eller stengt dør for å 
straffe barnet eller som et behandlings- eller 
omsorgstiltak. Departementet foreslår, i likhet 
med flere høringsinstanser, å videreføre et tydelig 
forbud mot isolasjon i lovutkastet § 10-5. Adgan-
gen til å isolere barnet på nærmere angitte vilkår i 
akuttsituasjoner, slik det er beskrevet i gjeldende 
forskrift § 13, foreslås videreført, se kapittel 
16.1.4.9 nedenfor.

Departementet understreker at begrensninger 
eller inngrep som besluttes for å gi barnet forsvar-
lig omsorg eller behandling ikke kan praktiseres 
på en måte som utgjør isolasjon. At barnet i en 
periode oppholder seg i en egen godkjent enhet 
(for eksempel hus, leilighet eller lignende) innen-
for institusjonens område, adskilt fra de andre 
barna på institusjonsavdelingen, er etter departe-
mentets syn ikke i seg selv forbudt isolasjon. Slike 
tiltak krever en grundig faglig begrunnelse og må 
være til barnets beste. Det må vurderes konkret 
om forholdene rundt barnet samlet sett anses 
som isolasjon, der det blant annet må ses hen til 
tiltakets varighet, hvilke bevegelsesbegrensnin-
ger og begrensninger i kontakt som gjelder for 
barnet, herunder om barnet kan benytte fellesare-
aler og omgås andre barn og ansatte på institusjo-
nen som ikke er en del av oppfølgingen av barnet. 
Institusjonen skal så langt det er forsvarlig legge 
til rette for at barnet har kontakt med andre, gjen-
nom for eksempel skole, fritidsaktiviteter og 

besøk. Etter departementet syn vil slike tiltak, 
under nevnte forutsetninger, ikke anses som ulov-
lig isolasjon. Departementet understreker i likhet 
med Sivilombudsmannen at institusjonen heller 
ikke kan ha inntaksrutiner som innebærer at bar-
net isoleres fra alle barn og ansatte.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
det i lovutkastet § 10-5 fremgår at det ikke er tillatt 
å tvangsmedisinere, isolere, bruke mekaniske 
tvangsmidler eller annen psykisk eller fysisk 
tvang eller makt for å straffe barn, eller som ledd i 
å gi barnet omsorg eller behandling. 

Departementet foreslår å benytte begrepet 
«omsorg» fremfor «oppdragelsesøyemed», uten at 
det innebærer en realitetsendring. Forslaget er 
ellers en videreføring av gjeldende forskrift § 13. 

Det inntas også i bestemmelsen at enkelte for-
mer for fysisk tvang og makt kan benyttes etter 
lovens § 10-3 og § 10-7. Dette gjelder milde former 
for fysisk maktbruk ut fra institusjonens ansvar 
for å gi forsvarlig omsorg og ivaretakelse av trygg-
het og trivsel for alle, samt bruk av tvang i akuttsi-
tuasjoner, se kapittel 16.1.4.5 og 16.1.4.9 i proposi-
sjonen.

16.1.4.8 Generelle vilkår for tvang og andre 
inngrep i personlig integritet 

Generelle vilkår

Inngrep i barns integritet og privatliv er vernet 
blant annet i Grunnloven § 102, § 104 tredje ledd 
og EMK artikkel 5 og 8. Departementet opprett-
holder forslaget om å innta i loven en overordnet 
bestemmelse om generelle vilkår for bruk av 
tvang og andre inngrep i barns personlige integri-
tet på barnevernsinstitusjon. Bestemmelsen er i 
hovedsak en videreføring av rettighetsforskriften 
§ 12. Forslaget fikk støtte i høringen, men det har 
også kommet innspill som gjør at departementet 
ser behov for enkelte presiseringer. 

Departementet foreslår å lovfeste i den over-
ordnede bestemmelsen at barn ikke skal utsettes 
for tvang eller andre inngrep i barnets personlige 
integritet med mindre det etter en helhetsvurde-
ring er nødvendig i situasjonen. Departementet er 
enig med Helsetilsynet i at det bør inntas i loven at 
nødvendighetsvurderingen må avgjøres ut fra en 
helhetsvurdering av alle relevante forhold i det 
enkelte tilfellet. 

Departementet foreslår å utdype i bestemmel-
sen hva som ligger i kravet til nødvendighet og 
forholdsmessighet som blant annet følger av 
EMK artikkel 8 nr. 2. Det foreslås lovfestet at 
andre mindre inngripende tiltak skal være forsøkt 

11 Ot.prp. nr. 104 (2008–2009) Om lov om endringer i bar-
nelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv. i kapittel 
14, merknad til § 30.



324 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
eller vurdert som utilstrekkelige, jf. også lovutkas-
tet § 1-5 annet ledd om minste inngreps prinsipp. 
Tvang og andre inngrep skal alltid være siste 
utvei. Institusjonen skal benytte faglige, miljøtera-
peutiske metoder og skal forsøke å løse konflikter 
og utfordringer med andre mer tillitsskapende til-
tak i samarbeid med barnet. 

Videre foreslår departementet å presisere i 
bestemmelsen at tiltaket må være egnet til å 
oppnå lovens angitte formål og stå i rimelig for-
hold til de interessene som skal ivaretas. Staten 
kan kun benytte akseptable virkemidler for å nå 
formålet, og tiltaket må være nødvendig og for-
holdsmessig i den konkrete situasjonen. 

At tiltaket må være forholdsmessig innebærer 
at det må foreligge en rimelig balanse mellom 
hensynet til barnet som rammes og formålet som 
begrunner inngrepet. Interesseavveiningen kan 
innebære å veie barnets ulike rettigheter og 
interesser mot hverandre. Behovet for inngrepet 
må vurderes opp mot ulempen for barnet. Interes-
seavveiingen kan også innebære å veie barnets 
rettigheter og interesser opp mot felleskapets 
eller andres rettigheter og interesser. 

Jo mer inngripende tiltak, desto strengere 
krav stilles til tiltakets nødvendighet og forholds-
messighet. Hvor inngripende et tiltak er, beror 
blant annet på tiltakets art, herunder tiltakets 
styrke, omfang og varighet, og hvordan tiltaket 
rammer i det konkrete tilfellet. Dette må vurderes 
konkret ut fra omstendighetene i det enkelte tilfel-
let og vil til en viss grad bero på skjønn. Barnets 
synspunkter er et sentralt moment i vurderingen 
og avgjørelsen må ivareta hensyn til barnets 
beste. Når en avgjørelse berører flere barn må 
hensynet til barna vurderes og balanseres mot 
hverandre for å finne den beste løsningen. Det 
videreføres også i bestemmelsen at tiltak ikke kan 
opprettholdes lenger enn det som er nødvendig 
for formålet. 

Under henvisning til menneskerettighetene, 
tar mange høringsinstanser til orde for å lovregu-
lere at tvang kun kan benyttes når det er «strengt» 
nødvendig. Der et tvangstiltak etter sin art gene-
relt er særlig inngripende, stiller EMD særlige 
strenge krav til tiltakets nødvendighet og for-
holdsmessighet. Departementet foreslår å 
beholde «nødvendig» som grunnvilkår i den gene-
relle bestemmelsen om bruk av tvang og andre 
inngrep. Dette samsvarer med det generelle kra-
vene til lovlige inngrep, jf. for eksempel EMK 
artikkel 8. Departementet understreker samtidig 
at det stilles særlig strenge krav til inngrepets 
nødvendighet og forholdsmessighet avhengig av 
inngrepets karakter og alvorlighetsgrad, som 

omtalt ovenfor. Departementet foreslår å videre-
føre et skjerpet nødvendighetskrav ved bruk av 
fysisk tvang i akuttsituasjoner, i lys av dommer fra 
EMD, se nærmere omtale i kapittel 16.1.4.9. 
Departementet mener også at omfattende og lang-
varige innskrenkninger i bevegelsesfrihet, besøk 
eller bruk av kommunikasjonsmidler for barn i 
atferdsinstitusjon, jf. § 10-9, og kroppsvisitasjon 
med avkledning og visitasjon av munnhule, jf. 
§ 10-8 etter sin art er særlig inngripende tiltak. 
Vurderingen av tiltakets nødvendighet og for-
holdsmessighet må komme tydelig frem av 
begrunnelsen for vedtaket. 

Forslag til overordnet bestemmelse i lovutkas-
tet § 10-6 vil gjelde direkte for samtlige bestem-
melser om bruk av tvang og andre inngrep i barns 
personlige integritet i kapittel 10. Bestemmelsen 
angir generelle rettslige prinsipper om nødvendig-
het og forholdsmessighet som også er førende for 
vurderingen av hvilke begrensninger i barns ret-
tigheter og begrenset maktbruk som kan fastset-
tes ut fra institusjonens omsorgsansvar og ansvar 
for trygghet og trivsel for alle, jf. forslag til § 10-2 
og § 10-3. Dette er nærmere omtalt i proposisjo-
nens kapittel 16.1.4.4 og 16.1.4.5. 

På bakgrunn av Norges menneskerettslige 
forpliktelser foreslår departementet å tydeliggjøre 
i de enkelte inngrepshjemlene hvilke legitime for-
mål som begrunner de ulike inngrepene i barns 
integritet. I tillegg fremgår det av de enkelte inn-
grepshjemlene ytterligere vilkår for og krav til 
gjennomføring av inngrep, se nærmere omtale i 
de ulike delkapitlene i proposisjonen.

Barns medvirkning og krav til gjennomføring av tvang 
og andre inngrep 

Avgjørelser om tvang og andre inngrep er inngri-
pende for barnet og det er viktig at barnets rett til 
medvirkning ivaretas før det tas en avgjørelse, jf. 
lovutkastet § 1-4. Institusjonen må ta seg god tid til 
å informere barnet om deres vurderinger og gi bar-
net anledning til å uttrykke sine synspunkter. Når 
barnet ikke er enig i institusjonens vurderinger, er 
det særlig viktig at institusjonen forklare hvorfor 
institusjonen mener de aktuelle inngrepene er nød-
vendig og forholdsmessig og at institusjonen lytter 
til barnets innspill og vurderer dem reelt i samråd 
med barnet. Barnet skal bli lyttet til og deres 
mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets 
alder og modenhet. Departementet viser til kapittel 
7.2 om barns medvirkning. 

Barnets medvirkning, barnets beste og bar-
nets integritet skal ivaretas også ved gjennomfø-
ringen av inngrep overfor barnet. Departementet 
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fremhever, i likhet med Barneombudet og andre 
høringsinstanser, at dersom tvang eller andre inn-
grep benyttes skal det gjennomføres på en så 
trygg måte som mulig. Barn skal bli møtt på en 
sensitiv og omsorgsfull måte og det skal blant 
annet tas tilbørlig hensyn til barnets identitet og 
særlig sårbarhet. Departementet viderefører der-
for i bestemmelsen at tiltak skal gjennomføres på 
en så skånsom måte som mulig. Departementet 
understreker at ansatte må ha tilstrekkelig kom-
petanse til å gjennomføre tvangstiltak eller andre 
inngrep på en måte som ivaretar barns integritet.

I akuttsituasjoner, kan det være strengt nød-
vendig å bruke makt for å overvinne barnets mot-
stand, men også slike tiltak skal gjennomføres så 
skånsomt som mulig. 

Departementet viser også til forslaget i § 10-4 
annet ledd om at institusjonen skal gjennomgå 
bruk av tvang og andre inngrep sammen med bar-
net, så snart som mulig etter at tiltaket er avslut-
tet, se kapittel 16.1.4.6 i proposisjonen.

Departementet understreker at alle avgjørel-
ser om tvang og andre inngrep er enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven som skal begrunnes, fore-
legges statsforvalteren og sendes barnevernstje-
nesten. Vedtaket kan påklages av både barn og 
foreldre, se lovutkastet § 10-14 og kapittel 
16.1.4.16 om saksbehandling og klage.

16.1.4.9 Tvang i akutte faresituasjoner

Det har kommet flere innspill i høringen om bruk 
av tvang i akutte faresituasjoner. Flere høringsin-
stanser mener henvisningen til straffeloven §§ 17 
og 18 bør strykes og at vilkårene for tvang i akutt-
situasjoner bør tydeliggjøres og reguleres uttøm-
mende i barnevernsloven. Tvangslovutvalget 
anbefaler i NOU 2019: 14 et eget kapittel med 
detaljerte regler om tvang i akuttsituasjoner 
innenfor helse- og omsorgsretten. En endring av 
bestemmelsen i barnevernsloven vil imidlertid 
krever nærmere utredning, og det bør ses hen til 
hvordan Tvangslovutvalgets innstilling følges opp. 
Departementet foreslår derfor i denne omgang å 
videreføre gjeldende regler om tvang i akutte fare-
situasjoner, men gir noen nærmere føringer i pro-
posisjonen for å tydeliggjøre dagens regelverk. 
Departementet understreker samtidig at institu-
sjonen må arbeide forebyggende både på system-
nivå og i enkeltsituasjoner, for å unngå akutte fare-
situasjoner og bruk av tvang, se kapittel 16.1.4.6 
om forebygging.

Departementet foreslår å lovfeste at ved fare 
for skade på barnet eller andre personers liv eller 
helse eller ved vesentlig skade på eiendom kan 

institusjonen, dersom det er strengt nødvendig, 
benytte tvang for å avverge skade etter straffe-
loven §§ 17 og 18 om nødrett og nødverge. Forsla-
get til § 10-7 åpner kun for bruk av tvang for det 
formål å avverge en nært forestående skade på 
person eller eiendom i nødrett eller nødverge. 
Faren må være «akutt». Dette foreslås tydeliggjort 
i bestemmelsen. Det spesielle med en akuttsitua-
sjon er tidsmomentet, det er behov for rask hand-
ling for å avverge en skade. Det må foreligge en 
konkret og reell fare for at skade vil oppstå i umid-
delbar nærhet.12 

Departementet foreslår å synliggjøre i bestem-
melsen at den potensielle skaden kan være på bar-
nets eller andre personers liv eller helse. Bestem-
melsen omfatter både å avverge fysisk skade på 
barnet selv og andre. Det omfatter blant annet det 
å angripe fysisk med spark og slag. Ikke enhver 
mulighet for skade på barnet eller andre personer 
er omfattet. Grovt krenkende ordbruk faller uten-
for. Hvor omfattende skadepotensialet er, vil få 
betydning for hvor inngripende skadeavvergende 
tiltak som kan benyttes. Departementet foreslår å 
videreføre at også ved akutt fare for vesentlig 
skade på eiendom, kan institusjonen benytte ska-
deavvergende tiltak dersom det er strengt nød-
vendig. Eiendom kan være bygninger, inventar og 
andre ting. Hva som utgjør en vesentlig skade 
beror på en sammensatt vurdering der særlig øko-
nomisk verdi er av betydning, men også nytte-
verdi og affeksjonsverdi kan inngå.

Fysiske inngrep overfor barnet, herunder 
maktbruk for å overvinne barnets motstand, er 
alvorlige inngrep i barnets integritet. EMD har i 
dommene Bures mot Tsjekkia (2012) og M.S mot 
Kroatia (2015) fremhevet at fysisk maktbruk må 
være strengt nødvendig («strictly necessary) ut 
fra pasientens atferd.13 I gjeldende forskrift er det 
et skjerpet krav til at bruk av fysisk tvang i akutte 
nødsituasjoner må være «uomgjengelig nødven-
dig» jf. § 14. Departementet foreslår å videreføre 
et skjerpet krav til fysisk tvang i akutte faresitua-

12 Tvangslovutvalget oppsummerer en akuttsituasjon som 
«preget av en krise i rask utvikling mot en nært forestå-
ende skade, eventuelt mot et kritisk punkt der en skade 
ikke lenger vil kunne hindres eller begrenses effektivt om 
det ikke blir grepet inn nokså umiddelbart», NOU 2019: 14 
s. 471.

13 Bures mot Tsjekkia (2012), avsnitt 95 og M.S mot Tyrkia
(2015), avsnitt 173. Begge EMD-dommene gjaldt bruk av 
fysisk tvang i psykisk helsevern. I sistnevnte dom uttaler 
EMD: «The Court notes that both the European and national 
standards […] are unanimous in declaring that physical 
restraints can be used only exceptionally, as a matter of last 
resort and when their application is the only means available 
to prevent immediate or imminent harm to the patient or oth-
ers.»
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sjoner i samsvar med praksis fra EMD. Departe-
mentet foreslår å benytte begrepet «strengt» nød-
vendig, fremfor «uomgjengelig» nødvendig uten 
at det er ment som en realitetsendring. 

Dette innebærer at de generelle vilkårene for 
inngrep som fremgår av forslag til § 10-6 kommer 
til anvendelse, men med et skjerpet krav til nød-
vendighet. Andre mindre inngripende tiltak og 
alternativer til tvang skal være forsøkt eller vur-
dert som utilstrekkelige. Det kan skje for eksem-
pel gjennom overtalelse av barnet og sikring av 
gjenstander eller personer det er fare for at kan bli 
påført skade. Tvang vil kunne benyttes selv om 
andre tiltak ikke er forsøkt, dersom det anses 
strengt nødvendig ut fra tidsmomentet og skade-
potensialet. Nødvendighetskravet innebærer også 
at maktbruken må være forholdsmessig i situasjo-
nen, jf. § 10-6. For å benytte fysisk tvang i en akutt-
situasjon stilles det strenge krav til forholdsmes-
sigheten mellom den fare som foreligger og gra-
den av tvang som benyttes. Jo mer omfattende 
tvangsbruk som benyttes, desto strengere krav 
stilles til inngrepets nødvendighet, herunder for-
holdsmessighet. 

Bestemmelsen åpner for at institusjonen i en 
akutte faresituasjon kan frata barn gjenstander, 
herunder gjenstander som barnet har på seg eller 
som er i barnets rom. Videre kan institusjonen 
holde barnet fast, legge barnet ned, eller fysisk 
forflytte barnet dersom det er strengt nødvendig 
for å avverge skade. Det kan med dette benyttes 
mer omfattende tvang enn den begrensede makt-
bruk som er tillatt ut fra omsorgsansvaret og 
ansvaret for trygghet og trivsel for alle, jf. lovut-
kastet § 10-3. Departementet mener fysisk nedleg-
gelse av barnet og isolasjon som beskrevet neden-
for, kan benyttes for å avverge at barnet vesentlig 
skader seg selv eller andre, eller utsetter eget 
eller andres liv for fare. Det kan benyttes mer inn-
gripende tiltak ved akutt fare for liv eller vesentlig 
helseskade, enn ved mindre inngripende fysisk 
skade eller skade på gjenstander. Det er ikke til-
latt å slå barn, bruke tvangsmedisinering eller 
mekaniske tvangsmidler som for eksempel rem-
mer i en akutt faresituasjon, se også § 10-5.

Gjeldende rett åpner for at barn i akutte faresi-
tuasjoner kan «isoleres» som nærmere beskrevet 
i rettighetsforskriften § 14 tredje ledd. Denne 
adgangen foreslås videreført, men i likhet med 
flere høringsinstanser, foreslår departementet å 
lovfeste samtlige krav til isolasjon som følger av 
gjeldende forskrift. Departementet foreslår å lov-
feste i § 10-7 annet ledd at hvis det er strengt nød-
vendig å isolere barnet, skal minst en i personalet 
være til stede i rommet eller i naborom med ulåst 

dør. Det innebærer at en ansatt alltid skal være til 
stede. Barnet skal til enhver tid ha forsvarlig tilsyn 
og kunne kontakte personell. Videre foreslås det å 
lovfeste at isolasjon bare er tillatt i rom med vindu 
og med minst 8 m² gulvflate, samt at isolasjon 
bare kan besluttes av institusjonens leder eller 
den lederen gir fullmakt. Dette er videreføring av 
gjeldende rett. Departementet viser til at institu-
sjonen så langt det er mulig bør innrede rommet 
som skal benyttes ved isolasjon som et vanlig 
beboelsesrom når det er forsvarlig ut fra hensynet 
til sikkerhet.14 Begrepet «isolasjon» videreføres i 
denne omgang, men kan vurderes i et senere 
utredningsarbeid i lys av oppfølgingen av Tvangs-
lovutvalgets innstilling.

Tvangsbruken skal være så kortvarig som 
mulig, jf. lovutkastet § 10-6. Departementet fore-
slår å videreføre i akuttbestemmelsen at tiltaket 
skal opphøre straks skaden eller faren er avver-
get. Det følger videre av § 10-6 at tvangstiltak skal 
gjennomføres på en så skånsom måte som mulig. 
Dette gjelder også i akuttsituasjoner, se nærmere 
omtale i kapittel 16.1.4.8. Departementet viser til 
at barnets rett til medvirkning før, under og etter 
en tvangshendelse, også gjelder i en akuttsitua-
sjon, selv om tidsmomentet og skadepotensialet 
kan sette begrensninger for involveringen i for-
kant av en avgjørelse. I etterkant av en tvangshen-
delse, skal institusjonen gjennomgå hendelsen 
med barnet, jf. lovutkastet § 10-4 annet ledd, se 
kapittel 16.1.4.6 i proposisjonen. 

Avgjørelser om å benytte tvang i akuttsituasjo-
ner er å regne som enkeltvedtak. Det skal gis en 
skriftlig etterfølgende begrunnelse, hendelsen 
skal protokollføres og forelegges statsforvalteren 
som er tilsynsmyndighet. Både barnet selv og for-
eldre kan klage på vedtaket til statsforvalteren 
som kan prøve alle sider av saken. Se mer om 
saksbehandling og klage i kapittel 16.1.4.16. 

Departementet foreslår en forskriftshjemmel 
der det kan stilles nærmere krav til gjennomføring 
av tvangstiltak i akuttsituasjoner. 

Straffrihetsreglene ved nødrett og nødverge 
etter straffeloven og de ulovfestede reglene om for-
valtningsrettslig nødrett gjelder i tillegg til denne 
bestemmelsen. Det innebærer for eksempel at 
handlinger for å ivareta sikkerheten til ansatte eller 
andre barn på institusjonen som ellers ville vært 
straffbare, vil kunne være straffrie i en nødrett- 
eller nødvergesituasjon etter straffeloven, selv om 
det ikke er regulert i barnevernsloven. 

14 Det vises til Tvangslovutvalgets innstilling, NOU 2019: 14 
og lovutkastet § 8-2 om særlige krav ved gjennomføring av 
skjermingstiltak.
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16.1.4.10 Kroppsvisitasjon, undersøkelse av barnets 
rom, eiendeler, brev eller pakker

Departementet foreslår en felles bestemmelse om 
adgang til kroppsvisitasjon og undersøkelse av 
barnets rom, eiendeler, brev og pakker som i 
hovedsak er en videreføring av gjeldende forskrift 
§§ 15, 16 og 18. Begrepet «undersøkelse» erstat-
ter begrepet «ransaking» i gjeldende forskrift uten 
at det innebærer en realitetsendring. Begrepene 
«brev eller pakker» erstatter begrepet «post», da 
det anses som en mer presis betegnelse av hva 
som kan undersøkes. Forslagene innebærer ingen 
realitetsendring. Departementet understreker at 
bestemmelsen gjelder fysiske brev og pakker.

Kroppsvisitasjon og undersøkelse av barnets 
eiendeler er inngrep i barnets personlige integri-
tet som krever særskilt hjemmel og tiltaket må 
forfølge et legitimt formål og være nødvendig og 
forholdsmessig. På bakgrunn av høringen foreslår 
departementet enkelte justeringer i forslaget, 
blant annet for å tydeliggjøre kravene som følger 
av menneskerettslige forpliktelser. Departemen-
tet foreslår å tydeliggjøre i bestemmelsen hva 
slags kroppsvisitasjon som kan gjennomføres, 
ellers foreslås det å videreføre sentrale krav til 
gjennomføring av kroppsvisitasjon og undersøkel-
ser i forskrift. Departementet foreslår at adgangen 
til rusmiddeltesting og inndragning av farlige 
gjenstander m.m. inntas i egne bestemmelser, se 
kapittel 16.1.4.12 og 16.1.4.13 i proposisjonen. 

For å tydeliggjøre menneskerettslige krav til 
inngrep, foreslår departementet å innta i første 
ledd at kroppsvisitasjon og undersøkelse etter 
denne bestemmelsen må være nødvendig, se lov-
utkastet § 10-8. Den generelle bestemmelsen om 
vilkår for bruk av tvang og andre inngrep i bar-
nets personlige integritet, jf. lovutkastet § 10-6, 
gjelder ved kroppsvisitasjon og undersøkelser. 
Paragraf 10-6 utdyper kravet til nødvendighet og 
forholdsmessighet. Andre mindre inngripende og 
tillitsskapende fremgangsmåter skal være vurdert 
eller forsøkt. Tiltaket må være egnet til å oppnå 
formålet og stå i rimelig forhold til den interessen 
som skal vernes ut fra en konkret vurdering i det 
enkelte tilfellet. For å avgjøre om inngrepet er for-
holdsmessig må behovet for inngrep vurderes 
opp mot ulempen for den som blir rammet. Dette 
beror på en konkret helhetsvurdering av tiltakets 
karakter og hvordan det rammer i det konkrete til-
fellet. Barnets meninger skal vektlegges i samsvar 
med barnets alder og modenhet, se mer om nød-
vendighetsvurderingen og barns medvirkning i 
kapittel 16.1.4.8.

Departementet foreslår å presisere at undersø-
kelse av eiendeler eller kroppsvisitasjon bare kan 
skje for det formål å gi barnet forsvarlig omsorg 
og behandling eller for å ivareta trygghet og triv-
sel for alle på institusjonen. Departementet under-
streker at bestemmelsen kan anvendes overfor 
alle barn, uavhengig av grunnlaget for oppholdet i 
institusjonen. Som en del av omsorgsansvaret føl-
ger det å ivareta barn på institusjonen i det dag-
lige, herunder å beskytte barnet mot fare eller 
skade og unngå at barnet begår kriminelle 
handlinger. Det omfatter også å hindre barnet i å 
utsette andre, også utenfor institusjonen, for fare 
eller skade for eksempel ved å selge narkotika. 
Formålet med inngrepet kan også være å ivareta 
trygghet og trivsel for alle på institusjonen, for 
eksempel ved å hindre at andre på institusjonen 
blir utsatt for fare eller skade. Grunnlaget for at 
institusjonen griper inn vil ofte være for å hindre 
skade eller fare, men der skade eller farepotensia-
let ikke alltid er like nært forestående slik at det 
foreligger en akuttsituasjon, jf. lovutkastet § 10-7. 
Inngrepet kan ikke ha som formål å straffe barnet 
eller avdekke eller oppklare kriminelle handlinger 
på vegne av samfunnet. Sistnevnte formål vil være 
i strid med husransakelsesforbudet i Grunnloven 
§ 102. 

Departementet foreslår å videreføre i bestem-
melsens første ledd at det må foreligge begrunnet 
mistanke om at barnet besitter tyvegods, farlige 
gjenstander, rusmidler eller andre skadelige med-
ikamenter og tilhørende brukerutstyr for at insti-
tusjonen skal kunne kroppsvisitere barnet eller 
undersøke barnets rom eller eiendeler. Det 
samme gjelder for brev eller pakker som kommer 
til institusjonen. At institusjonen også kan under-
søke brev og pakker som kommer til institusjonen 
ved begrunnet mistanke om tyvegods, skadelige 
medikamenter eller brukerutstyr, er nytt sam-
menliknet med gjeldende rett. Det var støtte for 
forslaget i høringen. 

Kravet om «begrunnet mistanke» innebærer 
at kroppsvisitasjon og undersøkelser ikke kan 
gjennomføres rutinemessig. Det må i det enkelte 
tilfellet være konkrete, objektive holdepunkter for 
at barnet oppbevarer eller besitter de nevnte 
objekter. Det kan for eksempel være et konkret 
tips om at barnet på institusjonen har med seg en 
farlig gjenstand, eller at den oppbevares på bar-
nets rom. Når det gjelder besittelse av rusmidler, 
så kan beruselse eller ruspåvirkning hos barnet 
være det som gir begrunnet mistanke, i form av 
observasjoner som for eksempel lukt, endring i 
atferd eller lignende. 
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Det er ikke tilstrekkelig for å undersøke bar-
nets rom eller eiendeler at barnet tidligere har 
vært i besittelse av rusmidler på institusjonen 
eller tidligere har prøvd å smugle rusmidler inn 
på institusjonen. Tidligere befatning med rusmid-
ler vil imidlertid være et moment i vurderingen. 
Det må alltid vurderes konkret om det foreligger 
en begrunnet mistanke i det enkelte tilfellet. 

Et eksempel på skadelige medikamenter kan 
være narkotiske eller prestasjonsfremmende stof-
fer, store mengder antidepressiva eller andre 
medikamenter som i stort omfang kan være helse-
skadelig eller dødelig. Hva som er å anse som far-
lige gjenstander må avgjøres i det enkelte tilfellet. 
Farlige gjenstander kan omfatte både gjenstander 
som er farlige i seg selv og gjenstander som kan 
brukes på en farlig måte mot andre eller barnet 
selv, som for eksempel kniv, barberblad og ulike 
typer verktøy. Dette er en videreføring av gjel-
dende rett.

Departementet foreslår å innta i loven at 
kroppsvisitasjon bare kan omfatte kroppens over-
flater, munnhulen samt gjennomsøkning av klær, 
se lovutkastet § 10-8 annet ledd. Dette fremgår av 
gjeldende forskrift, men ble ikke foreslått lovfestet 
i høringsnotatet. Andre hulrom enn munnen kan 
ikke undersøkes. Departementet mener kroppsvi-
sitasjon med avkledning og undersøkelse av 
munnhule er særlig inngripende tiltak som stiller 
særlig strenge krav til tiltakets nødvendighet og 
forholdsmessighet. 

Departementet foreslår en forskriftshjemmel 
der det kan gis nærmere regler om gjennomfø-
ring av kroppsvisitasjon og undersøkelse av rom 
og eiendeler, samt brev og pakker. Det følger av 
dagens forskrift at kroppsvisitasjonen skal gjen-
nomføres med to ansatte til stede dersom barnet 
eller den som skal gjennomføre visitasjonen 
ønsker det, og at kroppsvisitasjon skal foretas av 
en person av samme kjønn som barnet. Det frem-
går også av gjeldende forskrift at undersøkelse av 
barnets rom og eiendeler skal foretas mens bar-
net er til stede, med mindre dette er uforholds-
messig vanskelig fordi barnet har forlatt institusjo-
nen uten samtykke, ikke ønsker å være til stede 
eller lignende. Undersøkelser av barnets post skal 
etter gjeldende forskrift skje i nærvær av postens 
mottaker eller avsender. Kroppsvisitasjon og 
undersøkelser kan skje både ved ankomst og 
under oppholdet. Departementet foreslår at 
denne type krav til gjennomføring av undersøkel-
ser skal reguleres nærmere i forskrift. 

Alle undersøkelser etter denne bestemmelsen, 
skal gjennomføres så skånsomt som mulig, jf. 
§ 10-6. Institusjonen skal møte barn hensynsfullt 

og med respekt, jf. § 10-1. Det å undersøke en per-
sons munnhule, kan utløse sterke reaksjoner, og 
avkledning kan oppleves krenkende og ubehage-
lig. Kroppsvisitasjon må derfor gjennomføres med 
særlig varsomhet.

Det er ikke krav om samtykke fra barnet for å 
vedta inngrep etter bestemmelsen. Barnets sam-
tykke er heller ikke tilstrekkelig, lovens strenge 
vilkår må være oppfylt. Barns meninger er imid-
lertid et viktig moment i vurderingen av om inn-
grepet er nødvendig og forholdsmessig. Barns 
medvirkning skal ivaretas i forkant av en avgjø-
relse, i gjennomføringen og i etterkant av et inn-
grep, se nærmere omtale i kapittel 16.1.4.8 og 
overordnet om barns medvirkning i kapittel 7.2. I 
situasjoner der vilkårene for kroppsvisitasjon og 
undersøkelser er oppfylt må institusjonen gi bar-
net anledning til å uttale seg om ønsket gjennom-
føring. Det følger av lovutkastet § 10-4 annet ledd 
at institusjonen skal gjennomgå bruk av tvang og 
andre inngrep sammen med barnet, så snart som 
mulig etter at tiltaket er avsluttet, se kapittel 
16.1.4.6.

Institusjonen kan i utgangspunktet ikke 
benytte fysisk makt for å gjennomføre tiltak etter 
bestemmelsen. Institusjonen kan imidlertid, 
benytte milde former for makt hvis det er nødven-
dig ut fra omsorgsansvaret eller trygghet og triv-
sel på institusjonen, jf. lovutkastet § 10-3. Institu-
sjonen kan dermed etter en konkret vurdering for 
eksempel forsøke å lede barnet bort fra rommet 
hvis barnet hindrer en undersøkelse eller holde 
barnet i armen og ta en pakke som skal under-
søke. Mer inngripende maktbruk kan kun benyt-
tes dersom det er strengt nødvendig i en akuttsitu-
asjon, jf. lovutkastet § 10-7. 

Bare institusjonens leder eller den lederen gir 
fullmakt, kan beslutte kroppsvisitasjon eller under-
søkelse. Dette foreslås inntatt i bestemmelsen og 
er en videreføring av gjeldende forskrift. Vedtak om 
undersøkelse og kroppsvisitasjon er enkeltvedtak 
som skal begrunnes og kan påklages. Avgjørelsen 
skal protokollføres og forelegges statsforvalteren 
og barnevernstjenesten, se lovutkastet § 10-14 om 
saksbehandling og klage og nærmere omtale i 
kapittel 16.1.4.16 i proposisjonen. 

16.1.4.11 Særskilte innskrenkninger i barns 
rettigheter som kan vedtas i 
atferdsinstitusjon 

Innledning

Departementet viderefører forslaget om å samle i 
en bestemmelse de særskilte hjemlene for inn-
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grep i bevegelsesfriheten, retten til besøk og bruk 
av elektroniske kommunikasjonsmidler overfor 
barn som er i institusjon på grunn av alvorlige 
atferdsvansker. Dette er en videreføring av gjel-
dende rettighetsforskrift §§ 21-24. Flere 
høringsinstanser etterlyser tydeligere rammer for 
institusjonens adgang til å innskrenke barnets ret-
tigheter. Departementet foreslår derfor enkelte 
presiseringer i ordlyden og i proposisjonen for å 
tydeliggjøre reglenes innhold, herunder om å låse 
institusjonen, krav om at barnet skal ha følge av 
institusjonsansatte utenfor institusjonen og 
behandlingstiltak i egne enheter på institusjonens 
område. Departementet foreslår også at det kan 
gis nærmere regler om gjennomføring av inn-
skrenkninger etter bestemmelsen i forskrift, se 
lovutkastet § 10-9.

Krav til vedtakets formål, nødvendighet og forholds-
messighet

Bestemmelsen kan anvendes for barn med vedtak 
om opphold i atferdsinstitusjon med og uten bar-
nets samtykke, jf. forslag til §§ 6-1 og 6-2 og ved 
midlertidig vedtak i en akuttsituasjon, jf. forslag til 
§ 4-4. Institusjoner skal gi forsvarlig omsorg og 
behandling til barn som har vist alvorlige atferds-
vansker ved alvorlig eller gjentatte lovbrudd, pro-
blematisk bruk av rusmidler eller annen form for 
utpreget normløs atferd. Departementet foreslår å 
lovfeste at inngrepet må være nødvendig ut fra for-
målet med barnets opphold i atferdsinstitusjonen. 
Innskrenkninger etter denne bestemmelsen må 
knyttes til barnets særlige utfordringer som ligger 
til grunn for behandlingen barnet skal få i institu-
sjonen. Formålet med oppholdet vil inneholde en 
kombinasjon av å beskytte barnet, behandle, fore-
bygge ytterligere problemutvikling og bidra til 
positiv endring. Vedtaket som ligger til grunn for 
institusjonsoppholdet og planer utarbeidet for bar-
net, vil være viktige for forståelsen av hva som er 
formålet med plasseringen. Formålet kan aldri 
være å straffe barnet eller å verne samfunnet. 

Departementet foreslår å benytte uttrykket 
«innskrenkninger» fremfor «begrensninger» for å 
tydeliggjøre at bestemmelsen hjemler inngrep i 
barnets integritet som kan være mer vidtgående 
enn de begrensninger som kan fastsettes ut fra 
omsorgsansvaret, jf. forslag til § 10-2. Inn-
skrenkningen kan komme i tillegg til de begrens-
ninger som kan fastsettes ut fra omsorgsansvaret.

De generelle vilkårene for bruk av tvang og 
andre inngrep i barnets personlige integritet som 
foreslås lovfestet i § 10-6, gjelder ved anvendelse 
av bestemmelsen. Innskrenkninger i barnets ret-

tigheter skal bygge på solid faglig fundament, bli 
brukt med varsomhet og kun så lenge det er nød-
vendig og forholdsmessig for formålet med insti-
tusjonsoppholdet. Om innskrenkningene er nød-
vendige må avgjøres etter en konkret vurdering 
og vil til en viss grad bero på skjønn. Tiltaket må 
være egnet til å oppnå formålet og stå i rimelig for-
hold til de interessene som skal vernes. For å 
avgjøre om inngrepet er forholdsmessig må beho-
vet for inngrep vurderes opp mot ulempen for bar-
net. Dette beror på en helhetsvurdering av tilta-
kets art, herunder tiltakets styrke, omfang og 
varighet, og hvordan tiltaket rammer i det kon-
krete tilfellet. Konkrete og individuelle vurderin-
ger skal sikre at det treffes beslutninger som iva-
retar hensynet til barnets beste og at barnets 
meninger skal vektlegges i samsvar med barnets 
alder og modenhet. Se mer om krav til nødvendig-
het og forholdsmessighet og barns medvirkning i 
kapittel 16.1.4.8. 

Innskrenkninger i retten til bevegelsesfrihet

Det foreslås å innta i annet ledd bokstav a at insti-
tusjonen kan vedta å innskrenke barnets rett til å 
bevege seg fritt innenfor og utenfor institusjons-
området, herunder nekte barnet å forlate institu-
sjonsområdet. Dette er tydeliggjøringer av innhol-
det i gjeldende forskrift § 22, slik regelen praktise-
res. Et vedtak kan maksimalt treffes for inntil 14 
dager av gangen, se nærmere omtale nedenfor. 

Der formålet med plasseringen er behandling 
for bruk av rusmidler, kan det for eksempel etter 
en konkret vurdering være nødvendig å inn-
skrenke eller nekte barnet helt eller delvis å 
bevege seg utenfor institusjonsområdet alene der-
som det er grunn til å mistenke kjøp eller bruk av 
rusmidler. Dersom en ungdom begår kriminelle 
handlinger under institusjonsoppholdet eller kom-
mer ruset til institusjonen, er dette et moment 
som taler for at det kan treffes et vedtak om å 
nekte barnet å gå alene utenfor institusjonsområ-
det. At ungdommen har rømt fra institusjonen 
flere ganger, kan være et moment som taler for å 
nekte barnet å forlate institusjonsområdet.

Departementet foreslår å tydeliggjøre i bok-
stav b at institusjonen for det enkelte barn kan 
låse døren til institusjonen eller kreve at barnet 
har følge av ansatte utenfor institusjonen for å 
gjennomføre tiltak etter bokstav a. Dette er presi-
seringer av de innskrenkninger som kan foretas 
etter gjeldende rett, men som ikke fremgår ekspli-
sitt av dagens forskrift. Hvis det er truffet vedtak 
om at institusjonen skal være låst for et eller flere 
barn, må institusjonen legge til rette for at andre 
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barn som ikke har et slikt vedtak kan forlate og 
komme tilbake til institusjonen som vanlig. Insti-
tusjonen kan imidlertid låse institusjonen, som i 
andre boliger, for å hindre at fremmede kommer 
inn av hensyn til alles trygghet. 

At en ansatt følger barnet når vedkommende 
er utenfor institusjonen, kan for eksempel benyt-
tes for å forebygge eller forhindre at barnet røm-
mer eller ruser seg. Å nekte barnet å forlate insti-
tusjonen eller å kreve at barnet skal ha følge av en 
ansatt utenfor institusjonen, er inngripende tiltak 
som stiller strenge krav til tiltakets nødvendighet 
og forholdsmessighet. 

For barn som har opphold i institusjon på 
grunn av rusproblematikk kan det i en periode ut 
fra en konkret vurdering være nødvendig å inn-
skrenke bevegelsesfriheten innenfor institusjo-
nens område, for eksempel ved at et barn ikke får 
være alene på rommet med et annet barn som sli-
ter med rus og det er fare for negativ påvirkning. 

Institusjonen kan vedta at barnet skal opp-
holde seg i en godkjent enhet (hus, leilighet eller 
liknende) innenfor institusjonens område som et 
individuelt behandlingstiltak. Tiltaket kan bare 
benyttes dersom det anses nødvendig for formålet 
med oppholdet, for eksempel for å stoppe, 
avgrense og forebygge gjentakende rusing, røm-
ming og vold. Dette er et svært inngripende tiltak 
som stiller strenge krav til at tiltaket er nødvendig 
og forholdsmessighet. Slike tiltak må bygge på 
solid faglig fundament og blir brukt med varsom-
het. 

Bestemmelsen gir ikke adgang til å treffe ved-
tak om at barnet skal være med på turer som en 
del av behandlingsopplegget. 

Departementet viser til at vedtak om inn-
skrenkninger etter denne bestemmelsen ikke kan 
innebære at barnet i praksis isoleres fra andre. 
Det vises til omtalen av grensedragning mot ulov-
lig isolasjon i kapittel 16.1.4.7.

Innskrenkninger i retten til besøk

Institusjonen skal tilrettelegge for at det kan gjen-
nomføres gode samvær og besøk for det enkelte 
barn. Det er blant annet viktig at barnet kan opp-
rettholde kontakten med familie eller andre 
omsorgspersoner som barnet skal tilbake til etter 
endt institusjonsopphold. Institusjonen skal der-
for arbeide for at barnet kan opprettholde kontakt 
med familie og nettverk som vil kunne bidra til 
barnets trivsel og utvikling.

Samtidig kan det være behov for å innskrenke 
barnets rett til besøk i visse situasjoner. Departe-
mentet foreslår å videreføre i annet ledd bokstav c 

at institusjonen kan innskrenke eller nekte besøk 
dersom det er nødvendig ut fra formålet med insti-
tusjonsoppholdet. Et vedtak kan maksimalt treffes 
for inntil 14 dager av gangen, se nærmere neden-
for. Det stilles strenge krav til tiltakets nødvendig-
het og forholdsmessighet. Det kan for eksempel 
være aktuelt å nekte barnet besøk av personer fra 
miljøer som vil kunne ha negativ påvirkning på 
barnet og barnets behandlingsopplegg. Institusjo-
nen kan også dersom det anses nødvendig for å 
beskytte barnet, stille som vilkår at en ansatt må 
være til stede under besøket. Behovet for tiltaket 
må vurderes opp mot ulempen for den enkelte. 
Minste inngreps prinsipp tilsier at andre alternati-
ver som regel skal være forsøkt eller at tidligere 
besøk har vist at det får uheldige konsekvenser 
for barnet og behandlingen. 

Vedtaket om opphold i en atferdsinstitusjon 
innebærer ikke at foreldrene fratas omsorgen for 
barnet, og barn og foreldre har rett til samvær 
med hverandre. Samvær må imidlertid utøves på 
en måte som er forenelig med barnets behand-
lingsopplegg og driften av institusjonen. Institu-
sjonen kan heller ikke nekte barnet besøk av 
verge, advokat, barnevernstjenesten, tilsynsmyn-
dighet, helsepersonell, konsulær representant, 
prest, annen religiøs leder eller lignende, se lovut-
kastet § 10-2 tredje ledd og omtale i kapittel 
16.1.4.4. Tidspunkt for samvær og besøk bør til-
passes barnets behandlingsopplegg og for øvrig 
må besøkende følge institusjonens husordensre-
gler. 

Innskrenkninger i retten til å bruke elektroniske 
kommunikasjonsmidler 

I bokstav d foreslår departementet å innta at insti-
tusjonen kan innskrenke eller nekte barnet å 
bruke elektroniske kommunikasjonsmidler, som 
mobiltelefon, iPad, datamaskin, laptop og lik-
nende, dersom det er nødvendig ut fra formålet 
med institusjonsoppholdet. Institusjonen kan også 
inndra kommunikasjonsmidler dersom barnet 
ikke retter seg etter institusjonens avgjørelse om 
å nekte bruk, jf. bokstav e. Dette er en viderefø-
ring av gjeldende rett. Innskrenkningene kan 
gjelde for inntil fire uker fra ankomst og deretter 
for 14 dager, se nedenfor. 

Å bli helt eller delvis fratatt muligheten til å 
kommunisere med omverden via elektroniske 
kommunikasjonsmidler er et svært inngripende 
tiltak. Det kan imidlertid etter en individuell og 
konkret vurdering være behov for å nekte bruk 
av elektroniske kommunikasjonsmidler for en 
periode for eksempel for å hindre at et barn tar 
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kontakt med rusmiljøer og avtaler kjøp av narko-
tika. For et barn som er på atferdsinstitusjon på 
grunn av alvorlig eller gjentatte lovbrudd, kan 
det være behov for å nekte vedkommende å kom-
munisere med andre utenfor institusjonen for å 
planlegge nye lovbrudd. Formålet må være å gi 
det enkelte barnet hjelp ikke å verne samfunnet 
mot lovbrudd. At institusjonen kan inndra kom-
munikasjonsmidler innebærer at institusjonen 
kan kreve at barnet skal levere fra seg for eksem-
pel en mobiltelefon. Institusjonen kan også fjerne 
barnets nettilgang for den vedtatte perioden hvis 
det er et tilstrekkelig tiltak. Det stilles strenge 
krav til at innskrenkningene, herunder varighe-
ten av innskrenkningene, er nødvendig og for-
holdsmessig i det enkelte tilfellet. Barnets 
meninger er et viktig moment i vurderingen. Se 
nærmere om nødvendighets- og forholdsmessig-
hetsvurderingen innledningsvis i kapittelet, samt 
i kapittel 16.1.4.8.

Begrenset adgang til bruk av makt for å gjennomføre 
innskrenkninger

Det er ikke anledning for institusjonen til å bruke 
fysisk eller psykisk tvang, trussel om tvang eller 
andre konsekvenser som kan ha karakter av straff 
for å få barnet til å rette seg etter institusjonens 
vedtak. Motivasjon og oppmuntring kan benyttes 
for å få barnet til å samarbeide.

Departementet mener imidlertid at institusjo-
nen kan benytte milde former for fysisk makt som 
å holde barnet kortvarig fast eller forsøke å fysisk 
lede barnet bort fra en situasjon, jf. § 10-3, dersom 
det er nødvendig for å iverksette eller gjennom-
føre innskrenkninger etter denne bestemmelsen. 
Institusjonen kan for eksempel, dersom det er helt 
nødvendig for å inndra et kommunikasjonsmid-
del, holde barnet kortvarig i armen med mild 
maktbruk og ta telefonen fra hånden. Institusjo-
nen kan også forsøke å lede barnet i hånden eller 
skulderen bort fra for eksempel et rom det er ved-
tatt at barnet ikke skal oppholde seg i. Motivasjon 
og oppmuntring skal ha vært forsøkt først. Institu-
sjonen kan ikke benytte mer makt enn det som er 
tillatt ut fra omsorgsansvaret. Mer inngripende 
makt for å overvinne barnets motstand, kan kun 
benyttes dersom det er strengt nødvendig i en 
akuttsituasjon, jf. lovutkastet § 10-7. 

Inngrepets lengde og gjentatte begrensninger

I tredje ledd foreslår departementet å videreføre 
at vedtak om å innskrenke barnets bevegelsesfri-
het og nekte besøk etter denne bestemmelsen 

kan treffes for inntil 14 dager av gangen. Vedtak 
om å nekte eller inndra et elektronisk kommuni-
kasjonsmiddel kan treffes for inntil fire uker fra 
barnet ankommer institusjonen, og deretter for 
maksimum 14 dager om gangen. Dette er en vide-
reføring av gjeldende rett. Departementet under-
streker at loven oppstiller en maksimumsgrense 
som ikke skal benyttes som en standardløsning i 
alle vedtak. Det må i hvert enkelt tilfelle foretas 
konkrete og individuelle vurderinger av hvor 
omfattende og langvarige innskrenkningene skal 
være. Vedtak kan uansett ikke opprettholdes len-
ger enn nødvendig og må gjennomføres på en så 
skånsom måte som mulig, jf. lovutkastet § 10-6. 
Departementet foreslår å innta i bestemmelsen at 
institusjonen fortløpende må vurdere om det er 
grunnlag for å opprettholde innskrenkningene. 
Dette er en videreføring av gjeldende rett. Det må 
treffes nytt vedtak dersom det er behov for å opp-
rettholde innskrenkningene ut over den aktuelle 
perioden. Det må da foretas en ny konkret og indi-
viduell vurdering av om vilkårene er til stede, det 
kan ikke treffes nytt vedtak rutinemessig. 

Ved langvarige eller gjentatte innskrenkninger 
i barnets rettigheter, stilles det strenge krav til til-
takets nødvendighet og forholdsmessighet. 
Videre stilles det strenge krav til både institusjo-
nens og barnevernstjenestens oppfølging og fag-
lige vurderinger av barnets situasjon og grunnla-
get for institusjonsoppholdet. Omfattende tiltak 
over tid kan indikere at et eller flere tiltak ikke er 
egnet til å oppnå formålet med institusjonsopphol-
det. I andre tilfeller kan det være grunn til å opp-
rettholde innskrenkninger over en relativt lang 
periode fordi det kan ta tid før barnet vil kunne 
vise positiv utvikling og endring. Departementet 
understreker betydningen av godt, faglig arbeid 
og å bygge trygge relasjoner mellom barn og 
ansatte. Ulike behandlingsformer og tilnær-
mingsmetoder bør vurderes dersom oppholdet 
ikke gir ønsket effekt. Barnevernstjenesten og 
institusjonen må ha tett dialog om behovet for jus-
teringer og endringer for å ivareta barnet på best 
mulig måte. Når barnet har vært i institusjonen i 
seks måneder skal barnevernstjenesten vurdere 
om det er grunnlag for å opprettholde plasserin-
gen, herunder om den ut fra en faglig vurdering 
er egnet til å oppnå formålet med oppholdet, jf. 
§ 6-2 tredje ledd. Den samlede bruken av tvang og 
andre inngrep overfor barnet må inngå i helhets-
vurderingen.

Det følger av § 10-4 annet ledd at institusjonen 
skal gjennomgå bruk av tvang og andre inngrep 
sammen med barnet, så snart som mulig etter at 
tiltaket er avsluttet, se kapittel 16.1.4.6. Krav til 
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saksbehandling og klage er nærmere regulert i 
§ 10-14, se omtale i kapittel 16.1.4.16 i proposisjo-
nen.

16.1.4.12 Rusmiddeltesting

Innledning 

Departementet foreslår å videreføre reglene om 
rusmiddeltesting som fremgår av rettighetsfor-
skriften § 19 og § 25 i en egen bestemmelse i ny 
barnevernslov. Gjeldende § 25 gir særskilte regler 
som kan anvendes for barn i atferdsinstitusjoner. 
Departementet opprettholder forslaget fra 
høringsnotatet om at prøver for å avdekke bruk av 
rusmidler ikke bare kan skje gjennom urinprøver, 
men også ved prøver av biologisk materiale, som 
hår- og spyttprøver. Det var støtte for forslaget i 
høringen. 

Rusmiddeltesting ved samtykke

Barn i institusjon er i en sårbar situasjon og kan 
bli påvirket av sine omgivelser. Barn som ikke 
benyttet rusmidler før institusjonsoppholdet, kan 
komme til å eksperimentere med rus, selv om 
institusjonen skal arbeide aktivt for å hindre dette. 
Barn kan også være plassert i institusjon på grunn 
av bruk av rusmidler, jf. §§ 6-1, 6-2 og 4-4. Å ha 
mulighet til å samtykke til urinprøver kan ha en 
positiv virkning for barn og for utbyttet av institu-
sjonsoppholdet. 

Utgangspunktet er at institusjonen ikke kan 
kreve at barnet tester seg for å fastslå om det har 
vært brukt rusmidler. Departementet foreslår å 
videreføre i lovutkastet § 10-10 første ledd at barn 
kan samtykke til at det tas prøver av biologisk 
materiale for å fastslå om det har vært brukt rus-
midler. Samtykket må være skriftlig og det er vik-
tig at samtykket er reelt og at barnet ikke føler 
seg presset. For å kunne samtykke, må barnet ha 
fått grundig informasjon om muligheten for og 
formålet med testing, hvordan testing foregår og 
hva som skal skje når prøvesvar foreligger.

Hvis barnet er under 15 år, må barnet og den/
de som har foreldreansvar for barnet samtykke. 
Dersom barnevernstjenesten har overtatt omsor-
gen for barnet, skal barnevernstjenesten sam-
tykke på vegne av foreldrene. For barn under 15 
år i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsø-
kere, skal barne-, ungdoms- og familieetaten sam-
tykke. Dette er presisert i forslag til § 10-10 annet 
ledd. 

Et samtykke, fra barn eller andre, kan når som 
kan helst trekkes tilbake. Det er tilstrekkelig at 

samtykket trekkes muntlig og det kan skje uav-
hengig av hvor langt prosessen har kommet og 
uten at det skal få negative konsekvenser for bar-
net.

Selv om det stilles krav om samtykke, er rus-
middeltesting et inngripende tiltak og departe-
mentet mener det bør understrekes i loven at tilta-
ket må være nødvendig for å gi barnet forsvarlig 
omsorg og behandling. Bestemmelsen gjelder 
uavhengig av plasseringsgrunnlag. Rusmiddelte-
sting kan ikke benyttes som straff eller pressmid-
del. Rusmiddeltesting kan avdekke eventuell bruk 
av ulovlige rusmidler og kan også være et nyttig 
virkemiddel for å hjelpe barn med å slutte å ruse 
seg. En avtale om testing kan motivere barnet til å 
avstå fra å bruke ulovlige rusmidler eller støtte 
barnet i å si nei til tilbud om rusmidler under hen-
visning til at dette vil bli oppdaget ved testing. Om 
en avtale om rusmiddeltesting er nødvendig må 
vurderes konkret, og samtykke til rusmiddelte-
sting kan ikke innhentes rutinemessig. Gjennom-
føringen av rusmiddeltesting må gjennomføres på 
en så hensynsfull og skånsom måte som mulig 
som ivaretar barnets personlige integritet, jf. også 
lovutkastet § 10-1. 

Et samtykke til rusmiddeltesting kan ikke inn-
hentes ved inntak til institusjonen, med mindre 
det gjelder barn som er plassert i atferdsinstitu-
sjon, jf. §§ 6-1, 6-2 og 4-4 når testing anses nødven-
dig for å gi barnet forsvarlig omsorg og behand-
ling. Dette er presisert i forslag til § 10-10 første 
ledd. 

Rusmiddeltesting uten barnets samtykke

Departementet viderefører i forslag til § 10-10 
tredje ledd at institusjonen kan kreve avlagt rus-
middeltesting uten barnets samtykke dersom det 
følger av barneverns- og helsenemndas vedtak 
om opphold i atferdsinstitusjon etter § 6-2. Der-
som det ikke fremgår noe av vedtaket om hvordan 
rusmiddeltestingen skal gjennomføres, vil det 
være opp til institusjonen å vurdere når rusmid-
deltesting er nødvendig og forholdsmessig. 
Testing skal bare kreves så langt det er behov for 
det, sett i sammenheng med nemndas vedtak. 
Barn kan imidlertid også samtykke til rusmiddel-
testing, som omtalt ovenfor. 

Nærmere regler om gjennomføring av rusmiddel-
testing 

Departementet viderefører i utkast til § 10-10 
fjerde ledd en hjemmel til at departementet kan gi 
forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting. 



2020–2021 Prop. 133 L 333
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Institusjonen må ha nærmere regler og rutiner for 
prøvetaking ved rusmiddeltesting, herunder om 
informasjon til barnet, at prøver av biologisk mate-
riale skal håndteres i samsvar med Helsedirekto-
ratets retningslinjer, samt bruk av hurtigtesting. 
Dette fremgår av gjeldende forskrift og departe-
mentet foreslår at denne type krav reguleres nær-
mere i forskrift. 

Avgjørelser om rusmiddeltesting, både med 
og uten barnets samtykke, skal protokollføres og 
begrunnes. Protokollen skal sendes barne-
vernstjenesten og forelegges statsforvalteren. 
Dersom barn eller foreldre mener rusmiddelte-
sting er foretatt i strid med regelverket, kan barn 
og foreldre klage direkte til statsforvalteren, se 
lovutkastet § 10-14 og nærmere omtale i kapittel 
16.1.4.16. 

16.1.4.13 Inndragning av farlige gjenstander m.m. 

Departementet viderefører forslaget i høringsno-
tatet om å lovfeste gjeldende regler om at institu-
sjonen kan inndra tyvegods, farlige gjenstander, 
rusmidler, skadelige medikamenter og tilhørende 
brukerutstyr som institusjonen finner. Departe-
mentet foreslår imidlertid at dette inntas i en egen 
bestemmelse i ny lov, se lovutkastet § 10-11. 
Departementet presiserer at hjemmelen til å inn-
dra gjenstander ikke er begrenset til funn i forbin-
delse med kroppsvisitasjon eller undersøkelser av 
rom og eiendeler. Departementet foreslår å 
benytte begrepet «inndragning» fremfor «beslag» 
fordi det anses mer dekkende for institusjonens 
håndtering av funn. 

Departementet viderefører i bestemmelsen at 
ulovlige gjenstander, rusmidler eller medikamen-
ter som institusjonen inndrar, skal overleveres til 
politiet og at tyvegods skal overleveres til politiet 
eller eier. Dersom institusjonen er kjent med at et 
barn har stjålet for eksempel en mobiltelefon eller 
en pc fra et annet barn, kan institusjonen levere 
denne gjenstanden tilbake til eier. Øvrig gjenstan-
der som inndras kan tilintetgjøres, oppbevares 
eller overleveres politiet. Dette videreføres i 
bestemmelsen. Politiet har plikt til å ta imot slike 
gjenstander. 

Hva som er å anse som farlige gjenstander må 
avgjøres i det enkelte tilfellet. Gjenstander som 
etter en konkret vurdering anses som farlige, selv 
om de ikke er ulovlige, for eksempel en speider-
kniv, kan og bør inndras. Slike gjenstander skal 
som hovedregel ikke tilintetgjøres, men oppbeva-
res og utleveres til barnet ved institusjonsopphol-
dets slutt. Rusmidler som ikke i seg selv er ulovlig, 
for eksempel øl, vin eller sprit, kan helles ut. 

Når en institusjon skal levere ulovlige gjenstan-
der, rusmidler eller medikamenter til politiet skal 
opplysninger om barnet bare gis til politiet så langt 
det ikke er i strid med lovbestemt taushetsplikt, jf. 
lovutkastet § 13-1. Begrensningene i adgangen til å 
formidle opplysninger er blant annet begrunnet i 
hensynet til tilliten til barnevernstjenesten og insti-
tusjonen. Departementet mener reglene om overle-
vering av gjenstander og informasjon til politiet 
ikke er i strid med husransakelsesforbudet i 
Grunnloven § 102. Gjenstander kan leveres ano-
nymt. Formålet med å kontakte politiet er å ivareta 
omsorgen for barnet og trygghet og trivsel for alle 
på institusjonen og ikke for å avdekke eller opp-
klare straffbare forhold.

Bare i konkrete tilfeller, der en institusjon etter 
en individuell vurdering finner at anmeldelse er 
nødvendig for å fremme institusjonens oppgaver 
overfor det enkelte barn, eller dersom anmeldelse 
har som formål å forebygge vesentlig fare for liv 
eller alvorlig skade for noens helse, kan institusjo-
nen anmelde barnet.

Departementet viser til at institusjonen dersom 
det er nødvendig kan benytte milde former for 
makt ut fra omsorgsansvaret og trygghet og trivsel 
for alle, jf. lovutkastet § 10-3, for å gjennomføre inn-
dragning etter denne bestemmelsen, se kapittel 
16.1.4.5.

Det inntas en hjemmel for departementet til å 
gi nærmere regler i forskrift om gjennomføring av 
inndragning og håndtering av funn, herunder om 
overlevering av gjenstander til politiet.

Inndragning etter denne bestemmelsen er 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Se lovutkas-
tet § 10-14 om saksbehandling og klage og nær-
mere omtale i kapittel 16.1.4.16 i proposisjonen. 

16.1.4.14 Tilbakeføring ved rømming

På bakgrunn av innspill i høringen foreslår depar-
tementet å innta i loven en bestemmelse om tilba-
keføring til institusjonen ved rømming, i samsvar 
med gjeldende rettighetsforskrift § 20, se lovut-
kastet § 10-12. Hvis barnet forlater institusjonen 
uten tillatelse eller unnlater å komme tilbake til 
institusjonen etter fravær, skal institusjonen prøve 
å bringe barnet frivillig tilbake til institusjonen. 
Dette skal om mulig skje i samarbeid med for-
eldre og barnevernstjenesten, eventuelt også med 
barne-, og ungdoms- og familieetaten hvis det gjel-
der en enslig mindreårig asylsøker i et omsorgs-
senter. 

Dersom vedtaket som ligger til grunn for insti-
tusjonsoppholdet gir adgang til tilbakeholdelse og 
tilbakeføring ved rømming, kan barnevernstje-
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nestens leder, dersom det er nødvendig, kreve 
bistand fra politiet til å bringe barnet tilbake til 
institusjonen, jf. lovutkastet § 12-10. Dette omfat-
ter tvangsplasseringer etter akuttvedtak, vedtak 
om omsorgsovertakelse eller opphold i atferdsin-
stitusjon etter §§ 4-2, 4-4, 4-5, 5-1, 6-2 og 6-6. Tilba-
keføring skal skje så skånsomt som mulig og på 
en måte som ivaretar barnets integritet. Departe-
mentet kan gi forskrift om varsling av barne-
vernstjeneste, politi og samarbeid mellom berørte 
instanser ved rømming og tilbakeføring. 

Krav til dokumentasjon, protokollføring og 
oversendelse av informasjon til barnevernstje-
nesten og statsforvalteren følger av lovutkastet 
§ 10-14 annet ledd, se kapittel 16.1.4.16 om saks-
behandling og klage.

16.1.4.15 Beskyttelsestiltak for barn som er utsatt 
eller i fare for menneskehandel

Departementet foreslår å videreføre forslaget fra 
høringsnotatet om å innta i loven at når barne-
verns- og helsenemnda har truffet vedtak etter 
barnevernsloven § 6-6 om institusjonsopphold 
for barn som er utsatt for eller er i fare for men-
neskehandel, skal institusjonen iverksette de 
beskyttelsestiltak som nemnda har fastsatt etter 
§ 6-6 annet ledd, se merknad til § 6-6. Formålet 
med beskyttelsestiltakene er å hindre at barnet 
får kontakt med personer som kan utnytte barnet 
til menneskehandel. Se lovutkastet § 10-13. 

16.1.4.16 Saksbehandling og klage 

Departementet foreslår å videreføre gjeldende 
regler om saksbehandling og klage som fremgår 
av rettighetsforskriften kapittel fem. 

Det foreslås å videreføre i forslaget til § 10-14 
første ledd at avgjørelser om bruk av tvang eller 
inngrep i barnets personlige integritet etter for-
slag til §§ 10-7, 10-8, 10-9 og 10-11 er enkeltvedtak. 
Dette gjelder avgjørelser om bruk av tvang eller 
makt i akutte faresituasjoner, kroppsvisitasjon, 
undersøkelser av rom og eiendeler, brev og pak-
ker, innskrenkninger i bevegelsesfrihet mv. for 
barn i atferdsinstitusjoner og inndragning av far-
lige genstander m.m. Forvaltningsloven stiller 
blant annet krav til saksforberedelse, begrunnelse 
og klagebehandling for enkeltvedtak, jf. 
forvaltningsloven kapittel IV–VI. Forvaltnings-
lovens regler gjelder med de særregler som gis i 
forslag til § 10-14. 

Det foreslås videreført i første ledd at disse 
vedtakene i tillegg skal protokollføres og fore-
legges statsforvalteren som tilsynsmyndighet. 

Dette er viktige rettssikkerhetsgarantier for barn 
og foreldrene. Barnevernstjenesten har et ansvar 
for å følge opp barn på institusjon og må få infor-
masjon om hvordan barnet har det på institusjo-
nen. Det er derfor viktig at institusjonen også sen-
der vedtakene til barnevernstjenesten, og dette 
foreslås inntatt i forslag til § 10-14 første ledd.

Enkeltvedtak skal etter forvaltningsloven være 
skriftlige og skal begrunnes, og det skal gis 
underretning om vedtaket. Begrunnelsen må 
inneholde en henvisning til aktuelle inngrepsbe-
stemmelser og en redegjørelse for de faktiske for-
hold og faglige vurderinger avgjørelsen bygger 
på. Institusjonen må redegjøre for at vilkårene i 
den aktuelle inngrepsbestemmelsen er oppfylt, 
herunder at inngrepet var nødvendig for formålet, 
og hvilke andre tiltak som er prøvd eller har vært 
vurdert først. Kravet til begrunnelse må tilpasses 
vedtakets inngripende karakter og alvorlighets-
grad. Det må fremgå av vedtaket hva som var bar-
nets mening og hvilken vekt den ble tillagt samt 
hvordan hensynet til barnets beste er vurdert, jf. 
også § 12-5. 

Departementet foreslår å videreføre i annet 
ledd at avgjørelser om rusmiddeltesting etter § 10-
10, skal protokollføres og begrunnes og at proto-
kollen skal forelegges statsforvalteren som til-
synsmyndighet. Dette gjelder både avgjørelser 
om rusmiddeltesting som skjer med barnets sam-
tykke og som følger av nemndas vedtak. For 
avgjørelser med samtykke, skal det fremgå hvilke 
forhold som førte til at samtykke ble innhentet. 
Departementet foreslår at institusjonen også skal 
sende protokollen til barnevernstjenesten og at 
det inntas i forslag til § 10-14 annet ledd. 

Videre foreslår departementet å lovfeste at til-
bakeføring etter § 10-12 første ledd skal dokumen-
teres. Det omfatter dokumentasjon av barnets 
medvirkning og barnets beste. Tilbakeføring mot 
barnets vilje etter § 10-12 annet ledd skal i tillegg 
protokollføres og begrunnes. Protokollen skal 
sendes barnevernstjenesten og forelegges stats-
forvalteren. Dette er videreføring av gjeldende 
rett. Det skal fremgå hvilke faktiske forhold og 
faglige vurderinger som begrunner beslutningen, 
herunder om barnets medvirkning og barnets 
beste. 

Departementet foreslår å lovfeste i tredje ledd 
at barn og foreldre kan klage direkte til statsfor-
valteren på enkeltvedtak og brudd på bestemmel-
ser i lovens kapittel 10 om rettigheter og bruk av 
tvang og andre inngrep på institusjon. Brudd på 
bestemmelser som ikke er å anse som enkeltved-
tak kan for eksempel omhandle at institusjonens 
begrensninger eller maktbruk ut fra omsorgsan-
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svaret ikke er i samsvar med § 10-2 eller 10-3 eller 
manglende samtykke etter § 10-10 første ledd om 
rusmiddeltesting. Det foreslås videreført i 
bestemmelsen at klagene behandles etter reglene 
i forvaltningsloven og at statsforvalteren kan 
prøve alle sider av saken. Departementet viderefø-
rer dagens unntak fra forvaltningsloven § 33 ved 
at klager kan fremsettes direkte for statsforvalte-
ren. Departementet foreslår også lovfestet at insti-
tusjonen har ansvar for å informere barnet og for-
eldrene om adgangen til å klage. Hvis barnet 
ønsker det, skal institusjonen bistå med å utforme 
og oversende klager. 

Departementet opprettholde forslaget fra 
høringsnotatet om ikke å lovfeste en bestemt frist 
for klagebehandling. Det følger av forvaltnings-
loven § 11 bokstav a at et forvaltningsorgan skal 
forberede og avgjøre en sak «uten ugrunnet opp-
hold». Departementet har i tildelingsbrevet for 
statsforvalterne stilt krav om at 90 prosent av kla-
ger på tvangsbruk i institusjon skal avgjøres innen 
én måned. 

Barnevernslovens krav om at barnevernets 
saksbehandling, tiltak og tjenester skal være for-
svarlig, jf. lovutkastet § 1-7, innebærer at institu-
sjonen også skal dokumentere andre sentrale fag-
lige vurderinger som ligger til grunn for beslut-
ninger, jf. også lovutkastet § 12-4 om journalplikt. 

Departementet foreslår også å lovfeste at stats-
forvalterne skal behandle andre muntlige og 
skriftlige henvendelser fra barnet og foreldrene 
om andre forhold som gjelder oppholdet på insti-
tusjonen, som ikke gjelder brudd på regelverket. 
Det kan for eksempel gjelde mattilbud, fritidsakti-
viteter mv. Dette er videreføring av gjeldende rett. 
Slike henvendelser behandles i dag etter reglene i 
tilsynsforskriften § 11.

Departementet foreslår at departementet i for-
skrift kan gi nærmere regler for saksbehandling 
og klagebehandling, herunder om behandling av 
henvendelser fra barn og foreldre om andre for-
hold på institusjonen.

16.2 Krav til kvalitet og kompetanse i 
barnevernsinstitusjoner

16.2.1 Gjeldende rett

Bufetat har ansvaret for institusjonstilbudet på 
barnevernsområdet. Bufetat ivaretar dette ansva-
ret enten ved å etablere og drifte statlige 
barnevernsinstitusjoner, jf. § 5-1, eller ved å god-
kjenne kommunale og private barnevernsinstitu-
sjoner, jf. § 5-8. I Oslo kommune er dette ansvaret 
lagt til kommunen, jf. § 2-3 a.

For å sikre en forsvarlig standard på statlige 
barnevernsinstitusjoner, jf. § 5-1, har departemen-
tet gitt forskrift om krav til kvalitet og internkon-
troll i barneverninstitusjoner15 (kvalitetsforskrif-
ten), jf. barnevernloven § 5-10. De fleste kravene i 
forskriften er generelt utformet, og gir rom for 
vurderinger og faglig skjønn. Kvalitetsforskriften 
gjelder også for kommunale og private institusjo-
ner, jf. § 5-8 og godkjenningsforskriften16 § 5. Det 
følger av godkjenningsforskriften § 5 at et av vilkå-
rene for godkjenning er at institusjonene drives i 
samsvar med kvalitetsforskriften. Det fremgår av 
tredje ledd i forskriften at institusjonen skal sørge 
for at de tilsatte får nødvendig faglig veiledning og 
opplæring. 

Institusjonen skal ha en skriftlig plan for sin 
virksomhet, jf. kvalitetsforskriften § 1. I institu-
sjonsplanen skal det redegjøres for hvordan insti-
tusjonen oppfyller de krav som stilles til institusjo-
nene i forskriften og i regelverket for øvrig.

Det fremgår av kvalitetsforskriften § 2 at insti-
tusjonen skal ha en definert målgruppe og en for-
mulert målsetting for sin faglige virksomhet. 
Videre fremgår at de faglige metoder som anven-
des ved institusjonen skal være faglig og etisk for-
svarlige, tilpasset institusjonens målgruppe og 
målsetting og være forankret i allment anerkjent 
fagteori.

I kvalitetsforskriften § 5 er det krav til institu-
sjonenes bemanning og kompetanse. Institusjo-
nen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig 
forsvarlig drift, jf. første ledd. Institusjonen skal 
videre ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå 
og bredde i kompetansen sett i forhold til institu-
sjonens målgruppe og målsetting. Institusjonen 
skal også ha en arbeidstidsordning som sikrer 
kontinuitet og stabilitet for beboerne. Av bestem-
melsens annet ledd fremgår at institusjonen skal 
ha en leder og en stedfortreder for lederen. Det er 
krav om at leder eller stedfortreder skal ha minst 
treårig høyskoleutdanning i sosialfag eller annen 
relevant utdanning på tilsvarende nivå, samt til-
leggsutdanning i administrasjon og ledelse. Det 
fremgår av bestemmelsens tredje ledd at institu-
sjonen skal sørge for at de tilsatte får nødvendig 
faglig veiledning og opplæring. 

Det generelle kravet til forsvarlighet i barne-
vernloven § 1-4 innebærer blant annet at den 
enkelte barnevernsinstitusjon må ha kompetanse 

15 Forskrift av 20. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og 
internkontroll i barneverninstitusjoner.

16 Forskrift av 27. oktober 2003 nr. 1283 om godkjenning av 
private og kommunale institusjoner som skal benyttes for 
barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barne-
vernloven.
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og bemanning som er tilstrekkelig til å ivareta de 
oppgavene som følger av barnevernloven. 
Bestemmelsen om krav til bemanning og de 
ansattes kompetanse er på denne bakgrunn tolket 
slik at opp mot 50 prosent av de ansatte i den 
enkelte institusjon og avdeling må ha barneverns-
faglig eller sosialfaglig kompetanse for å oppfylle 
kravet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) har lagt til grunn at det etter en forsvar-
lighetsvurdering ofte vil kunne stilles høyere krav 
til kompetanse og bemanning. 

Det er også inntatt materielle krav og krav til 
institusjonens lokalisering i forskriftens § 3 og § 4. 

I loven fremgår ingen særskilte regler om krav 
til internkontroll for barnevernsinstitusjoner. Det 
følger imidlertid av § 2-3 tredje ledd at Barne-, 
ungdoms- og familieetaten (Bufetat) skal ha 
internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i 
samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av 
lov. Videre er det i kapittel 2 i kvalitetsforskriften 
gitt særlige regler om internkontroll. Det er presi-
sert i § 12 at institusjonen som del av internkon-
trollen skal sørge for at arbeidstakerne har til-
strekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor fag-
området.

Omsorgssentre er nærmere regulert i kapittel 
5 A i barnevernloven. Reguleringen tilsvarer det 
som gjelder for barnevernsinstitusjoner. Blant 
annet fremgår det av § 5A-7, at lovens bestemmel-
ser om tilsyn, godkjenning, rettigheter under opp-
holdet og krav til kvalitet i §§ 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10 
med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for 
omsorgssentre som for institusjoner. 

16.2.2 Forslaget i høringsnotatet om ny 
barnevernslov og bakgrunnen for 
dette

16.2.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget mente det bør inntas en 
overordnet bestemmelse med krav til barnevern-
sinstitusjonene i ny barnevernslov, og foreslo å 
lovfeste at institusjoner skal ha en definert mål-
gruppe og en formulert målsetting, samt at de 
metodene som anvendes i institusjonen skal være 
faglig og etisk forsvarlige. Utvalget mente samti-
dig at mer spesifikke krav hører hjemme i for-
skrift. Samtlige høringsinstanser som uttalte seg 
om utvalgets forslag, støttet å lovfeste en overord-
net bestemmelse med generelle krav til barne-
vernsinstitusjoner som i dag følger av kvalitetsfor-
skriften. 

16.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet om ny 
barnevernslov

I tråd med Barnevernslovutvalgets forslag, foreslo 
departementet å innføre en ny lovbestemmelse 
som angir sentrale og overordnede krav til barne-
vernsinstitusjoner. Departementet la særlig vekt 
på at det å løfte overordnede krav til barnevern-
sinstitusjoner fra forskrift til lov vil bidra til å 
styrke barn og unges rettssikkerhet. 

Innledningsvis i bestemmelsen foreslo depar-
tementet å synliggjøre at enhver barnevernsinsti-
tusjon skal være godkjent av Barne-, ungdoms- og 
familieetaten, se nærmere om godkjenning av 
institusjoner i kapittel 16.3 nedenfor. Videre fore-
slo departementet å innta innholdet i kvalitetsfor-
skriften § 2 i bestemmelsen. Det ble derfor fore-
slått inntatt i loven at institusjonen skal ha en defi-
nert målgruppe og et formulert mål for sin faglige 
virksomhet, samt at institusjonen skal anvende 
metoder som er faglig og etisk forsvarlige og til-
passet institusjonens målgrupper og målene for 
institusjonens virksomhet.

Departementet foreslo også å lovfeste et krav 
om at institusjonen skal ha en leder og stedfortre-
dende leder, samt at institusjonen til enhver tid 
skal ha forsvarlig bemanning og kompetanse. 
Dette er krav som i dag fremgår av kvalitetsfor-
skriften § 5. Når det gjaldt nærmere krav til kom-
petanse i barnevernsinstitusjon, viste departe-
mentet til en pågående utredning av kompetanse-
krav for arbeid i barnevernet og opplyste at depar-
tementet ville komme tilbake til dette.

Videre foreslo departementet å innta i bestem-
melsen at institusjonen skal ha en skriftlig plan for 
sin virksomhet. I dag fremkommer dette av kvali-
tetsforskriften § 1. Departementet foreslo også å 
lovfeste et krav om at institusjonen skal ha en 
internkontroll som sikrer forsvarlig drift. 

Departementet foreslo å videreføre dagens 
forskriftshjemmel for mer detaljert regulering av 
krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner og opp-
lyste at dette vil bli vurdert i forbindelse med opp-
følgingen av andre fagutviklingsprosesser og 
arbeidet med å revidere forskriftene på institu-
sjonsområdet. 

16.2.3 Høringsinstansenes syn – ny 
barnevernslov

Om lag 30 høringsinstanser har uttalte seg om ett 
eller flere av departementets forslag til lovregule-
ring av krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner. 

Om lag 15 høringsinstanser støtter forslaget 
om å flytte overordnede krav til kvalitet fra for-
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skrift til ny barnevernslov, blant annet Bufetat 
region nord, Bufetat region øst, Statsforvalteren i 
Oslo og Viken, Bergen kommune, Drammen kom-
mune, Færder kommune, Horten kommune, Trond-
heim kommune, Ideelt Barnevernsforum, Norsk 
Barnevernsamband, Stine Sofies Stiftelse og VID 
vitenskapelige høgskole. 

VID vitenskapelige høgskole uttaler:

«VID støtter forslaget om at enkelte sentrale 
deler vedrørende barnevernsinstitusjoner tas 
inn i loven og at detaljer redegjøres for i for-
skrift.» 

Drammen kommune gir også overordnet støtte til 
forslagene:

«Kommunen støtter at kvalitetskrav og krav til 
internkontroll lovfestes, men mener også her 
at det kan være grunn til å se på grad av detal-
jering i paragrafene.» 

Bufetat region øst er enige i at tydeligere hjemmel 
i ny lov øker rettssikkerhetsgarantiene til barn og 
ungdom i institusjon.

Ingen instanser er direkte imot de konkrete 
lovforslagene knyttet til hvilke krav som flyttes til 
ny barnevernslov. Flere høringsinstanser har 
imidlertid innspill til lovreguleringen. 

VID vitenskapelige høgskole, Universitets- og 
høgskolerådet, Universitetet i Agder, Norsk Barne-
vernsamband, Ideelt Barnevernsforum og Fellesor-
ganisasjonen har merknader til forslaget om å 
flytte kravet om målgruppedifferensiering til ny 
lov. Disse høringsinstansene uttrykker bekym-
ring for at et for sterkt fokus på målgruppediffe-
rensiering kan føre til unødige flyttinger og belast-
ninger i barnas liv og at barna tilpasses systemet i 
stedet for å romme barn i ulike livsfaser. Ideelt 
Barnevernsforum mener i tillegg at de som driver 
barnevernsinstitusjoner må være med i arbeidet 
med å definere hvordan de faktiske målgruppene 
inndeles og viser til at medlemsorganisasjonene 
deres har opparbeidet lang erfaring og kunnskap 
på fagfeltet. 

Bufetat region øst uttrykker på sin side at mål-
gruppene i større grad må relateres til barnets 
behov, og ikke nødvendigvis plasseringshjemmel 
slik dette praktiseres i dag: 

«Ved utarbeidelse av forskrift om kvalitet i bar-
nevernsinstitusjoner mener vi det bør foretas 
en nærmere vurdering av hvordan en avgrens-
ning kan gjøres i kravet til målgruppe uten å 
virke begrensende på valg av tiltak på en slik 

måte at det enkelte barnets beste ikke ivare-
tas.»

Enkelte kommuner fremhever at det bør utarbei-
des klare retningslinjer for metode og faglig stan-
dard på behandlingstilbud i barnevernsinstitusjo-
ner, blant andre Sandnes kommune, Gjesdal kom-
mune og Time kommune. Ideelt Barnevernsforum 
uttaler at de som driver barnevernsinstitusjoner 
må få være med i arbeidet med å definere hva som 
er å anse som faglig og etisk forsvarlige metoder. 
Statsforvalteren i Nordland uttaler blant annet at 
det bør presiseres i loven hva som ligger i faglig 
og etisk forsvarlige metoder, og at metoder som 
medfører at barnets psykiske eller fysiske helse 
blir utsatt for skade eller fare, aldri kan anses som 
etisk eller forsvarlige. 

Flere høringsinstanser uttaler seg også om 
krav til kompetanse i barnevernsinstitusjoner. 
Sandnes kommune, Gjesdal kommune og Time 
kommune uttaler at det bør utarbeides klare ret-
ningslinjer for kompetanse i barnevernsinstitusjo-
ner. Bufetat region øst mener krav til kompetanse 
bør tydeliggjøres i større grad enn etter dagens 
regelverk, både når det gjelder andelen faglærte i 
grunnbemanningen og hvilke utdanninger som 
kan sies å falle inn under andelen faglærte. Regio-
nen mener kompleksiteten i oppdraget tilsier at 
det bør stilles krav om at flere bør ha en formell 
utdanning, og at dagens krav med 50 % andel 
faglærte vurderes å være for lav. Bufetat region øst 
er imidlertid opptatt av det fortsatt må bero på en 
konkret skjønnsmessig vurdering hvilke utdan-
ninger som faller inn under andelen faglærte, og 
denne vurderingen må se hen til hvilken mål-
gruppe institusjonen skal ivareta. Bufetat region 
sør er opptatt av det samme og uttaler at krav til 
kompetanse, både til leder og miljøpersonale, bør 
normeres tydeligere, og krav til relevant kompe-
tanse knyttet opp til målgruppe bør økes. Klokker-
gårdstiftelsen mener at nivået og bredden i kompe-
tansen på institusjonene økes, og at det bør sees 
nærmere på dagens bemanningsnorm og hva som 
kvalifiseres som faglært personell. 

Islamsk Råd Norge uttaler seg om behovet for 
muslimske barnevernsinstitusjoner og mener 
slike institusjoner vil sitte med den riktige kultu-
relle kunnskapen og kompetansen som trengs for 
å ta hensyn til barnets bakgrunn.

Det er også flere høringsinstanser som uttaler 
seg om tematikk som går utover departementets 
forslag i høringsnotatet. Blant annet uttaler flere 
instanser seg om barns rett til helsehjelp mens de 
oppholder seg på barnevernsinstitusjon. Bergen 
kommune, Sandnes kommune, Gjesdal kommune
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og Time kommune mener at rett til helsehjelp for 
barn på institusjon må reguleres og sikres tydeli-
gere. Helsedirektoratet er også opptatt av at barn 
på institusjon får ivaretatt sin rett til helsehjelp og 
foreslår at det tas inn i loven at barnevernsinstitu-
sjoner skal ha en helseansvarlig, som i dag frem-
går av retningslinjer, ev. sammen med en for-
skriftshjemmel for nærmere bestemmelser om 
blant annet kompetanse og oppgaver. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken mener det bør 
utredes om det skal lovfestes en samarbeidsplikt 
for institusjonen og barnevernstjenesten for å 
sikre samarbeidet om oppfølging av barn som bor 
på institusjon. Bufetat region øst mener det er 
behov for å innføre en lovbestemmelse om barne-
vernsinstitusjoners plikt til å samarbeide med 
andre instanser, herunder skole, kommunale hel-
setjenester og spesialisthelsetjenesten, for å sikre 
at barns rettigheter under opphold i institusjon 
ivaretas i større grad.

16.2.4 Forslaget i høringsnotatet om 
kompetanse og bakgrunnen for dette

16.2.4.1 Bakgrunnen for høringsforslaget om 
kompetanse

Institusjonsbarnevernet har de siste årene gjen-
nomgått store endringer, og utviklingen har gått i 
retning av økt profesjonalisering og spesialise-
ring. Det har i senere år vært en dreining mot økt 
bruk av fosterhjem kombinert med en markant 
nedgang i andel barn i barnevernsinstitusjon. 
Barn og unge som i dag får et tilbud på barnevern-
sinstitusjon har ofte omfattende behov for støtte 
og behandling. I forskningsrapporten Barns helse 
i barnevernsinstitusjon ble det konkludert med at 
om lag 75 prosent av barna i barnevernsinstitusjo-
ner har minst én psykisk lidelse, og at mange har 
flere lidelser samtidig, som angst, depresjon og 
alvorlige atferdsforstyrrelser.17 Noen har gode 
prognoser med riktig behandling, mens andre har 
kroniske tilstander som kognitiv svikt eller psy-
kiske funksjonsnedsettelser.

En rekke tilsyn og gjennomganger de siste 
årene har avdekket kvalitetsutfordringer. Tilsynet 
viser blant annet at ansatte i barnevernsinstitusjo-
ner pålegges oppgaver de ikke har tilstrekkelig 
kompetanse til å håndtere på en god nok måte. I 

2018 gjennomførte statsforvalterne et landsomfat-
tende tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Tilsy-
net avdekket store mangler i bemanning og kom-
petanse ved mange institusjoner. I alle barnevern-
sinstitusjoner med svikt i arbeidet med tydelige 
rammer og stabil voksenkontakt ble det observert 
svikt i styring og ledelse. I 2018 fant Bufdir i en 
institusjonsgjennomgang at ungdommene ble gitt 
god omsorg, men at det også var store utfordrin-
ger i deler av tilbudet. Blant funnene var svak 
ledelse, sviktende internkontroll, mangelfull kom-
petanse og opplæring, og manglende implemente-
ring av institusjonsplaner.18

Bufdir la i sin utredning av kompetansebeho-
vet til grunn at 60–70 prosent av ansatte i statlige 
barnevernsinstitusjoner og i underkant av 50 pro-
sent av ansatte i private institusjoner er faglærte.19

Direktoratet anbefalte å innføre krav om at ansatte 
i barnevernsinstitusjoner som hovedregel skal ha 
barnefaglig kompetanse på minst bachelornivå. 
Dette ble begrunnet med at institusjonsansatte 
skal ivareta unge som er i en svært krevende livs-
situasjon, samtidig som de skal drive spesialisert 
endringsarbeid. Bufdir vurderte at kravet bør 
gjelde for alle som har arbeidsoppgaver knyttet til 
det faglige omsorgs- og endringsarbeidet i institu-
sjonene. Kravet ble foreslått å gjelde for nytilset-
tinger etter tidspunkt for ikrafttredelse. Bufdir 
foreslo samtidig et supplerende krav om at det bør 
være personell med utdanning i miljøterapi ved 
samtlige institusjoner. De viste til at miljøterapi 
utgjør en kjernekompetanse i det faglige arbeidet 
på institusjonene. 

Videre foreslo Bufdir å innføre krav om mas-
tergradsutdanning for ledere av barnevernsinsti-
tusjoner, der barnefaglig kompetanse inngår som 
del av bachelor- og/eller mastergrad. Krav om 
mastergrad ble begrunnet med at institusjonsle-
der må kunne sikre en samlet, faglig tilnærming, i 
tillegg til å ivareta den personalmessige og økono-
miske oppfølgingen av institusjonens drift. Bufdir 
ga uttrykk for at kravet bør omfatte både leder og 
stedfortreder.

17 Kayed, N. S., Jozefiak, T., Rimehaug, T, Tjelflaat, T., 
Brubakk, A. M., & Wichstrom, L. (2015). Psykisk helse hos 
barn og unge i barneverninstitusjoner. Trondheim: Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultetet for 
medisin og helsevitenskap, RKBU.

18 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (2018), Gjennom-
gang av institusjoner – del 1 og 2.

19 SSBs oversikt over årsverk blant tilsatte i barnevernsinsti-
tusjoner og deres fagbakgrunn for 2018 viser at 23 prosent 
av årsverkene i barneverninstitusjoner utføres av barne-
vernspedagoger, 12 prosent av sosionomer, 9 prosent av 
vernepleiere/sykepleiere, 9 prosent av personer med 
annen helse- og sosialfaglig utdanning og 13 prosent av per-
soner med annen høyere utdanning. Andelen med utdan-
ning på videregående nivå eller lavere utgjør 33 prosent av 
årsverkene.
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16.2.4.2 Forslaget i høringsnotatet om 
kompetanse

Flytte krav fra forskrift til lov

Departementet foreslo i høringsnotatet å lovfeste 
de kravene til bemanning og kompetanse i barne-
vernsinstitusjoner som i dag følger av kvalitetsfor-
skriften.

Det ble dermed foreslått å lovfeste at den 
enkelte institusjonen skal ha en stillingsplan som 
sikrer en faglig forsvarlig drift, og at institusjonen 
skal ha tilsatt personell med tilstrekkelig nivå og 
bredde i kompetansen sett i forhold til institusjo-
nens målgruppe og målsetting. Videre fremgår 
det av bestemmelsen at den enkelte institusjonen 
skal ha en arbeidstidsordning som sikrer kontinu-
itet og stabilitet for beboerne. 

Det ble også foreslått å flytte dagens krav til 
veiledning og opplæring av institusjonsansatte fra 
kvalitetsforskriften til barnevernsloven.

Krav til utdanning for fagpersonell som ansettes i en 
barnevernsinstitusjon

Departementet foreslo videre en ny bestemmelse 
om krav til bemanning og de ansattes kompetanse 
i barnevernsinstitusjoner. Departementet foreslo 
å lovfeste at faglig personell som ansettes i en stat-
lig, kommunal eller privat barnevernsinstitusjon 
minst skal ha relevant bachelorutdanning. Kravet 
omfatter både faste og midlertidig ansatte i stat-
lige, kommunale og private barneverninstitusjo-
ner.

Det ble ikke foreslått å regulere nærmere 
hvilke utdanninger som kan regnes som rele-
vante, men at dette måtte vurderes konkret blant 
annet av Bufdir som fagdirektorat. Det ble vist til 
at direktoratets vurderinger av hvilke utdanninger 
som er relevante også vil danne grunnlaget for 
godkjenning av private og kommunale barnevern-
sinstitusjoner, og for den løpende kvalitetssikrin-
gen og oppfølgningen av statlige, kommunale og 
private institusjoner. Det ble også vist til at disse 
vurderingene vil være førende for tilsynsmyndig-
hetenes vurdering av om den enkelte institusjo-
nen oppfyller kravene til kompetanse og beman-
ning. 

Innføring av kompetansekrav

Departementet ga i høringsnotatet uttrykk for at 
det ikke er hensiktsmessig å la kompetansekravet 
omfatte personell som allerede er ansatt i en bar-
nevernsinstitusjon. I høringsnotatet ble det vist til 
at det er ønskelig med en kontinuitet i bemannin-

gen i den enkelte institusjon, og at innføring av 
skjerpede krav ikke bør bidra til økt turnover. 

Departementet foreslo videre at ansatte som i 
dag ikke tilfredsstiller kravet om relevant bachel-
orutdanning, bør ha anledning til å skifte arbeids-
sted tilknyttet samme arbeidsgiver, også etter at 
kompetansekravet har trådt i kraft. Forslaget tok 
dermed høyde for mulige organisatoriske 
endringer i institusjonstilbudet som medfører at 
institusjoner legges ned eller endrer målgruppe. 
Ansatte i Bufetat kan dermed skifte arbeidsplass 
fra én statlig institusjon eller institusjonsavdeling 
til en annen, selv om de ikke har bachelorutdan-
ning. Også ansatte i private institusjoner kan bytte 
mellom institusjoner og avdelinger, forutsatt at de 
har samme arbeidsgiver. Dette vil også inkludere 
ansatte som får ny arbeidsgiver på grunn av 
endringer i selskapsstruktur som oppkjøp og sam-
menslåinger.

Unntak fra kompetansekravet

I høringsnotatet ble det foreslått at Bufetat skal 
kunne gi unntak fra kompetansekravet i særlige 
tilfeller. Det ble vist til at unntaket blant annet er 
aktuelt overfor personell som ikke skal drive mil-
jøterapeutisk endringsarbeid, men som skal bidra 
ved ulike former for aktivitetstilbud. 

Det ble vist til at den enkelte institusjon eller 
institusjonseier i enkelttilfeller kan søke Bufetats 
regionsnivå om unntak fra kravet om bachelor-
grad. Institusjonen eller institusjonseier må 
begrunne hvorfor søknaden bør innvilges. Innvil-
gelse av søknaden forutsetter at institusjonen opp-
fyller de generelle kravene til faglig forsvarlig 
bemanning og kompetanse etter første ledd, samt 
at innvilgelse heller ikke går på bekostning av 
institusjonens mulighet til å oppfylle andre krav i 
lov og forskrift. Det ble presisert i høringsnotatet 
at dersom Bufetat innvilger søknaden, må dette 
dokumenteres. 

Krav til utdanning for institusjonsledere

Departementet foreslo i høringsnotatet å lovfeste 
at ledere og stedfortredende ledere av barne-
vernsinstitusjonene skal ha barnevernsfaglig mas-
tergrad eller annen relevant utdanning på tilsva-
rende nivå. 

Det ble fremhevet at institusjonsledelsen har 
et særlig ansvar for at barna får forsvarlig omsorg 
og behandling, og et tilbud som er tilpasset det 
enkelte barns behov. Institusjonsledelse krever 
både kompetanse til å utvikle og følge opp det fag-
lige arbeidet i institusjonen, og til å følge opp insti-
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tusjonens drift. Departementet viste til at det fag-
lige ansvaret som følger av lederrollen tilsier at 
det bør stilles krav til høyere formalkompetanse 
til institusjonsledere enn til de øvrige tilsatte. 
Fordi stedfortredende ledere innehar det faglige 
ansvaret for institusjonstilbudet i lederens fravær, 
ble det foreslått at kravet også skulle omfatte sted-
fortredende ledere. 

Det ble foreslått at kravet om relevant master-
grad skal gjelde fra 1. januar 2031. Dette inne-
bærer at kravet er oppfylt for ledere og stedfortre-
dende ledere som innen 1. januar 2031 har barne-
vernsfaglig mastergrad eller annen relevant 
utdanning på tilsvarende nivå. 

Det ble samtidig forslått at kompetansekravet 
også skal være oppfylt for ledere og stedfortre-
dende leder med relevant bachelor, og som innen 
1. januar 2031 har gjennomført relevant videreut-
danning på minst 30 studiepoeng. Dette inne-
bærer at kravet i perioden frem til 2031 kan opp-
fylles enten ved relevant mastergrad eller gjen-
nom en kombinasjon av bachelorgrad og relevant 
videreutdanning. Ledere og stedfortredere som 
innen 2031 oppfyller disse kravene vil ha oppfylt 
kompetansekravet, også i tilfeller der ledere 
senere skifter arbeidsted. 

Særlig om omsorgssentre for enslige mindreårige 
asylsøkere og sentre for foreldre og barn 

I høringsnotatet ble det foreslått at kompetanse-
krav for ansatte i barnevernsinstitusjoner ikke 
skulle omfatte omsorgssentre for enslige mindre-
årige asylsøkere og sentre for foreldre og barn. 
Det ble blant annet vist til at omsorgssentrene 
ikke har som formål å drive miljøterapeutisk 
endringsarbeid, men at det primære formålet er å 
gi et bo- og omsorgstilbud til barn under 15 år i 
påvente av bosetting i en kommune, eventuelt 
retur til hjemlandet. 

Etter departementets vurdering var det derfor 
ikke behov for å innføre tilsvarende krav til utdan-
ning og kompetanse som for ansatte i barneverns-
institusjonene. Forslaget innebar at dagens gene-
relle krav til forsvarlig bemanning og kompetanse 
i kvalitetsforskriften ville bli videreført. Forslaget 
ville blant annet innebære at omsorgssentrene 
fremdeles måtte oppfylle dagens innfortolkede 
krav om at om lag 50 prosent av de tilsatte skal ha 
relevant utdanning. 

Når det gjelder sentre for foreldre og barn ble 
det i høringsnotatet vist til at sentrene er et spesia-
lisert tiltak med et betydelig høyere kompetanse-
nivå enn i barnevernsinstitusjonene. Innføring av 
et krav om bachelorutdanning ble derfor vurdert 

som lite tilpasset sentrenes virksomhet. Det ble 
også vist til et pågående arbeid med å utvikle nye 
retningslinjer for innholdet i Bufetats tilbud til 
sped- og småbarn, og at det i dette arbeidet også 
er naturlig å vurdere kompetansebehovene i sen-
trene.

16.2.5 Høringsinstansenes syn – krav til 
kompetanse

I overkant av 40 høringsinstanser har uttalt seg 
om forslaget om at faglig personell som ansettes i 
barnevernsinstitusjon skal ha relevant bachelor. 
Et stort flertall av disse støtter å stille krav om 
relevant bachelor. Blant disse er Barneombudet, 
Bufdir, Bufetat region nord, Bufetat region vest, 
Bufetat region øst, Statens helsetilsyn, Høgskulen i 
Agder, Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, 
statsforvalteren i Trøndelag, fylkesnemndene, VID 
vitenskapelige høgskole, Alta kommune, Bergen 
kommune, Kristiansand kommune, Marker kom-
mune, Sandnes kommune, Den Norske Advokatfo-
rening, Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk 
Psykologforening, Organisasjonen for barneverns-
foreldre, Norsk barnevernlederorganisasjon 
(NOBO), Pilar, Stine Sofies Stiftelse og Voksne for 
Barn. 

Enkelte instanser har samtidig synspunkter 
om utformingen av forslaget. Blant annet er det 
instanser som mener at det bør stilles krav om 
relevant masterutdanning for enkelte institusjons-
ansatte. Videre mener mange instanser at kompe-
tansekravet ikke bare bør omfatte nyansatte, men 
også de som allerede er tilsatt i en barnevernsin-
stitusjon. Det er også delte oppfatninger blant 
høringsinstansene om hvorvidt Bufetat skal 
kunne gi unntak for bachelorkrav etter en konkret 
vurdering. Enkelte instanser mener at det bør pre-
siseres ytterligere hva som ligger i unntaket. 

Noen få instanser, Norsk sykepleierforbund, 
Fagforbundet og Forandringsfabrikken er eksplisitt 
imot å innføre et krav om bachelor for nyansatte i 
barnevernsinstitusjon. Forandringsfabrikken adva-
rer sterkt mot å innføre krav til bachelor, og viser 
blant annet til behovet for en sammensatt ansatte-
gruppe som både består av ulike faggrupper og 
ansatte med egenerfaring. De peker også på at 
lang utdanning gjør det vanskeligere å oppleve 
likeverdighet. Statsforvalteren i Oslo og Viken utta-
ler at de mener forslaget om kompetansekrav i 
barnevernsinstitusjoner ikke er godt nok utredet, 
og gir uttrykk for at det bør gjennomføres en kart-
legging av kompetansebehovet på institusjonsfel-
tet.
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Bufdir uttaler at de støtter departementets vur-
deringer og forslag, og viser til at de vil lage over-
ordnede faglige anbefalinger om hva som er for-
svarlig kompetanse i barnevernsinstitusjon, her-
under om hvilke utdanninger som kan regnes 
som relevante, samt føringer for regionenes og 
Oslo kommunes skjønn.

Også til høringsnotatet om ny barnevernslov 
har det kommet innspill knyttet til krav til kompe-
tanse i barnevernsinstitusjoner, se omtale i kapit-
tel 16.2.3.

I overkant av 30 høringsinstanser har uttalt 
seg til forslaget om lovfestet krav til master for 
ledere og stedfortredende ledere. Et stort flertall 
av disse instansene støtter lovfesting, herunder 
Barneombudet, Bufdir, Bufetat region øst, Bufetat 
region nord, Bufetat region sør, Høgskulen på Vest-
landet, Høgskulen i Volda, NTNU, OsloMet, Uni-
versitet i Agder, Universitetet i Bergen, VID viten-
skapelig høyskole, Alta kommune, Bergen kom-
mune, Marker kommune, Kristiansand kommune, 
Sandnes kommune, Fellesorganisasjonen (FO), 
Foreningen for sosialt arbeid, Landsforeningen for 
barnevernsbarn, NOBO, Norsk Barnevernsam-
band, Pilar og Voksne for Barn. Fagforbundet og 
NHO Service og Handel er uenige i at det bør stille 
krav om master.

Om lag 30 høringsinstanser har uttalt seg til 
forslaget om at kompetansekravene ikke skal 
gjelde for omsorgssentrene. Disse instansene er 
gjennomgående svært kritiske til at kompetanse-
kravene ikke også skal gjelde for omsorgssen-
trene. Dette omfatter blant annet Bufdir, Bufetat 
region øst, Høgskulen på Vestlandet, Norges institu-
sjon for menneskerettigheter (NIM), Oslo Universi-
tetssykehus HF, fylkesnemndene, Statens helsetilsyn, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i 
Vestland, Universitet i Agder, Universitetet i 
Stavanger, Bergen kommune, Kristiansand kom-
mune, Sandnes kommune, Advokatforeningen, 
Akademikerforbundet, Den norske legeforeningen, 
FO, Landsforeningen for barnevernsbarn, NOBO, 
Norsk barnevernsamband, Norsk sykepleierforbund, 
Pilar, Redd Barna, Stine Sofies Stiftelse og UNIO.

Bufdir viser blant annet til at omsorgssentrene 
er en førstelinjetjeneste for barn som er sterkt pre-
get av sin situasjon og som trenger kvalifisert 
hjelp og oppfølging. Bufdir mener derfor at 
omsorgssentrene må sikres et kompetansenivå 
der relevant bachelor er et minstekrav. De anbefa-
ler at omsorgssentrene reguleres av de samme 
kompetansekravene som andre barnevernsinsti-
tusjoner, men at det utformes unntaksregler for 
situasjoner der det er behov for rask oppbygning 
av tilbudet. Noen få instanser, herunder NIM og 

Redd Barna har kommentert forholdet til FNs bar-
nekonvensjon.

NIM uttaler at forslaget vil innebære forholds-
vis store forskjeller i kompetansekravene til de 
ansatte i barnevernsinstitusjoner og i omsorgs-
sentrene, og at de savner en vurdering av hvordan 
den foreslåtte endringen forholder seg til barne-
konvensjonen artikkel 22 og artikkel 20 jf. artik-
kel 2, som forplikter staten til å gi enslige flykt-
ningbarn omsorgstilbud som er likeverdig det 
andre barn under statens omsorg får.

Et fåtall høringsinstanser mener at bachelorut-
danning som et minstekrav også bør gjelde for 
sentre for foreldre og barn, samt at det bør stilles 
krav om masterutdanning for personell som utfø-
rer oppgaver på vegne av det kommunale barne-
vernet. 

16.2.6 Departementets vurderinger og 
forslag

16.2.6.1 Generelle krav til barnevernsinstitusjoner

Barn og unge som oppholder seg på barnevern-
sinstitusjon er sårbare og har ofte omfattende og 
sammensatte behov. Det er helt nødvendig at det 
stilles strenge krav til kvalitet for å bidra til at barn 
får forsvarlig omsorg og behandling, og at barns 
rettssikkerhet blir ivaretatt under oppholdet. I 
kapittel 5 er det gitt en nærmere omtale av arbei-
det med å utvikle innholdet i institusjonstilbudet 
slik at alle barn får et forsvarlig tilbud tilpasset det 
enkelte barns behov. Viktige elementer her er 
bedre kvalitetssikring av faglig praksis, bedre 
kartlegging i forkant av plassering og konkrete 
målsettinger for det enkelte barns opphold. Økt 
kompetanse og fleksibilitet i tilbudet skal gjøre 
institusjonene bedre rustet til å ivareta barnas 
individuelle behov, også når disse endres under-
veis i oppholdet. 

Departementet mener at sentrale og overord-
nede krav til kvalitet i barnevernsinstitusjon bør 
fremgå av loven. Dette kan bidra til bedre kvalitet 
i institusjonene og bedre rettssikkerhet for barna. 
Departementet mener det dessuten vil ha en vik-
tig pedagogisk funksjon å synliggjøre kravene i 
loven. Det er også bred støtte i høringen for dette. 
Departementet opprettholder derfor forslaget om 
å flytte enkelte overordnede krav til kvalitet fra 
kvalitetsforskriften til ny barnevernslov, se lovut-
kastet § 10-15. 

Departementet foreslår for det første å innta i 
loven at institusjonen skal ha en definert mål-
gruppe og et formulert mål for sin faglige virk-
somhet. En institusjon kan bestå av flere 
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avdelinger med ulike målgrupper. Videre foreslås 
å innta i bestemmelsen at institusjonen skal 
anvende metoder som er faglig og etisk forsvar-
lige og som er tilpasset institusjonens målgruppe 
og målene for institusjonens virksomhet. Kravene 
til å definere målgruppene og angi hvilke metoder 
som institusjonen skal benytte er helt grunnleg-
gende for at Bufetat skal kunne kvalitetssikre 
institusjonene og finne institusjoner som er egnet 
til å ivareta det enkelte barns behov. 

Departementet ser at enkelte høringsinstanser 
er bekymret for at et for stort fokus på målgruppe-
differensiering kan bidra til unødige flyttinger 
som vil være belastende for barna. Departementet 
påpeker imidlertid at kravet om en målgruppe og 
et formulert mål for virksomheten allerede følger 
av kvalitetsforskriften § 2. Det foreslås kun å flytte 
bestemmelsen inn i loven. 

Differensiering mellom ulike målgrupper skal 
bidra til å sikre samsvar mellom barnas behov og 
den faglige innrettingen av tiltaket. Hva som 
utgjør en forsvarlig og hensiktsmessig målgruppe 
for et institusjonstilbud er en faglig vurdering som 
vil kunne vurderes i lys av ny kunnskap og erfa-
ring. Departementet vil derfor understreke at 
bestemmelsen ikke tar sikte på å definere hva 
som utgjør en målgruppe eller i hvilken grad tilbu-
det skal differensieres. 

Det er etter departementets vurdering likevel 
viktig å påpeke at enkelte målgrupper ikke bør 
blandes. Blant annet er det støtte i forskning for at 
barn med alvorlige rusproblemer ikke bør blan-
des med barn som ikke har rusproblemer. Barna 
kan påvirke hverandre negativt, noe som vil få 
betydning for barnets videre utvikling. Departe-
mentet understreker at selv om institusjoner har 
ulike målgrupper betyr ikke det at barna nødven-
digvis har ulike omsorgsbehov. Alle barn på bar-
nevernsinstitusjon skal få god og forsvarlig 
omsorg, se mer om dette i kapittel 16.1.4.

Departementet påpeker at metoder som med-
fører at barnets psykiske eller fysiske helse blir 
utsatt for skade eller fare, aldri kan anses som for-
svarlige. Departementet mener imidlertid det 
ikke er hensiktsmessig å innta en nærmere regu-
lering av hvilke metoder som er faglig og etisk for-
svarlige i loven. Det nærmere innholdet i kravet 
både til målgruppe og til faglig og etisk forsvarlige 
metoder vil bli vurdert i forbindelse med oppføl-
gingen av andre fagutviklingsprosesser på institu-
sjonsområdet. Særlig relevant i denne sammen-
heng er innføringen av standardiserte forløp som 
skal sikre at alle institusjoner jobber systematisk 
og faglig med å ivareta de grunnleggende beho-

vene og rettighetene til alle barn i barnevernsin-
stitusjoner. 

Alle barnevernsinstitusjoner skal ha en skrift-
lig plan for sin virksomhet. Dette er et overordnet 
krav som skal bidra til å sikre at institusjonen 
redegjør for hvordan øvrige krav til kvalitet skal 
oppfylles, og som i dag følger av kvalitetsforskrif-
ten § 1. Departementet foreslår å innta kravet om 
skriftlig plan i loven. 

I dag fremgår det ikke direkte av loven at insti-
tusjonene skal ha internkontroll. Kravet til intern-
kontroll er nærmere regulert i kvalitetsforskriften 
kapittel 2. Departementet påpeker at internkon-
troll er et helt sentralt virkemiddel for å sikre kva-
litet og rettsikkerhet i institusjonen. Internkon-
trollen bidrar til å sikre at institusjonen utfører 
oppgavene sine i samsvar med de krav som følger 
av barnevernsloven med tilhørende forskrifter. 
Departementet mener derfor at det bør inntas i 
loven at institusjonene skal ha en internkontroll 
som sikrer forsvarlig drift. 

Når det gjelder høringsinstansenes uttalelser 
knyttet til samarbeid mellom barnevernsinstitu-
sjonen og den kommunale barnevernstjenesten 
og andre aktører og etater, er departementet enig 
i at det er helt sentralt med et godt samarbeid for å 
sikre barnet riktig oppfølging både under opphol-
det og etter utskriving. Barnevernstjenesten er 
avhengig av informasjon fra institusjonen for å 
kunne ivareta sitt oppfølgingsansvar og for å plan-
legge for oppfølging etter endt opphold. Departe-
mentet mener imidlertid det ikke er hensiktsmes-
sig å lovfeste en slik samarbeidsplikt for institusjo-
nene i ny barnevernslov. Dette kan best sikres 
gjennom faglige veiledere og rutiner. Det vises til 
at barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn i 
institusjon foreslås tydeliggjort i lovutkastet § 10-
19, se kapittel 16.5 nedenfor. Barnevernstje-
nestens oppfølgingsansvar er også nærmere 
omtalt i kapittel 14. 

Flere instanser er opptatt av at barns rett til 
helsehjelp blir ivaretatt når barn er på institusjon. 
Departementet er enig i at dette er svært viktig. 
Barn har rett til hjelp fra helsetjenestene også når 
de oppholder seg på barnevernsinstitusjon. Barna 
skal følges opp av kommunal helsetjeneste og av 
spesialisthelsetjenesten ved behov, på lik linje 
med alle andre barn. Det foreslås imidlertid ingen 
særlig lovregulering av denne tematikken på 
nåværende tidspunkt, men departementet viser til 
at dette temaet er nærmere omtalt i kapittel 5 om 
institusjonstilbudet i barnevernet.

Reguleringen av krav til kompetanse i barne-
vernsinstitusjon behandles nedenfor.
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16.2.6.2 Krav til kompetanse i 
barnevernsinstitusjon

Lovfesting av kravet til forsvarlig bemanning og 
kompetanse

Etter departementets vurdering bør lovens kapit-
tel om barnevernsinstitusjoner ha en egen 
bestemmelse om krav til kompetanse og beman-
ning i barnevernsinstitusjon, jf. utkast til ny § 10-
16. Dette vil bidra til å gi et helhetlig og sammen-
hengende bilde av hvilke krav som stilles til bar-
nevernsinstitusjonene. 

I høringsnotatet med forslag til ny barnevern-
slov ble det foreslått å presisere i bestemmelsen 
om generelle krav til barnevernsinstitusjoner, at 
den enkelte barnevernsinstitusjon til enhver tid 
skal ha «forsvarlig bemanning og kompetanse». 
Departementet viderefører denne presiseringen, 
men flytter den inn i bestemmelsen om beman-
ning og kompetanse, jf. bestemmelsens første 
ledd. 

Departementet foreslår samtidig å flytte de 
kravene til kompetanse og bemanning som i dag 
følger av § 5 i kvalitetsforskriften inn i lovbestem-
melsen. 

Et nytt krav om at personell som ansettes i bar-
nevernsinstitusjonene skal ha relevant bachelor-
grad vil dermed bli et supplerende minimumskrav 
om hvilken kompetanse som kreves ved nytilset-
tinger. 

Det generelle kravet om forsvarlig bemanning 
og kompetanse, som foreslås flyttet fra kvalitets-
forskriften til loven, innebærer at det må foretas 
konkrete vurderinger av kompetansebehovet ved 
den enkelte institusjon. Forslaget om å stille krav 
om bachelorutdanning for nyansatte er ikke til 
hinder for at det kan være behov for personell 
med høyere kompetanse, utover minimumskravet 
om bachelorutdanning, for at institusjoner skal 
kunne godkjennes og kvalitetssikres for arbeid 
med en bestemt målgruppe. Det kan også være 
behov for at enkelte institusjoner har ansatt perso-
nell med helsefaglig, rusfaglig eller annen spesi-
fikk fagkompetanse. 

Departementet legger til grunn at ulike mål-
grupper vil kunne kreve ulike former for kompe-
tanse. Bufdir har blant annet gitt uttrykk for at 
akuttinstitusjonene må anvende metoder og ha 
kompetanse innen krisehåndtering, stresshåndte-
ring, observasjon av barnets funksjon og metoder 
for å avdekke eventuell rusproblematikk. 
Omsorgsinstitusjonene må anvende metoder og 
ha kompetanse på å fremme barnets utvikling 
gjennom systematisk og nødvendig utviklings-
støtte og skape trygghet og mestring. Rus- og 

atferdsinstitusjonene må anvende metoder og ha 
kompetanse på å fremme prososial atferd og fun-
gering, med sikte på å redusere atferdsvansker. 
Rusinstitusjonene må i tillegg anvende metoder 
og ha kompetanse på tilnærminger for å oppnå 
rusfrihet, redusere rusrelaterte handlinger og 
holdninger samt styrke positive handlinger. 

Departementet anser det ikke som hensikts-
messig å detaljregulere hvilken spesifikk kompe-
tanse som skal være tilgjengelig ved institusjoner 
for ulike målgrupper. Dette er blant annet begrun-
net i behovet for fleksibilitet i innretningen av 
institusjonstilbudet. Det er også overlapp i mål-
gruppene. Eksempelvis kan omsorgsinstitusjoner 
ha ansvaret for barn med behov for behandling. 
Dette understreker behovet for at Bufetat og Oslo 
kommune i forbindelse med godkjenning og kvali-
tetssikring av den enkelte institusjonen foretar en 
konkret vurdering av hvilken kompetanse institu-
sjonen må ha for å kunne ivareta målgruppen på 
en god måte. 

Det er Bufetat og Oslo kommune som har 
ansvaret for å sikre at den enkelte institusjon til-
fredsstiller kravene til forsvarlig bemanning og 
kompetanse. Dette ivaretas gjennom den ordi-
nære styringen og kvalitetssikringen av egne 
institusjoner, og gjennom godkjenning, innkjøp, 
kontraktsinngåelse og løpende oppfølging og kva-
litetssikring av private institusjoner. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
innholdet i kvalitetsforskriften § 5 første ledd om 
krav til forsvarlig bemanning og kompetanse flyt-
tes til barnevernsloven, se lovforslaget § 10-16 før-
ste ledd og annet ledd første punktum. Videre 
foreslår departementet at dagens krav om veiled-
ning og opplæring flyttes fra kvalitetsforskriften 
§ 5 tredje ledd til § 10-16 fjerde ledd i forslaget til 
ny barnevernslov. Dette vil tydeliggjøre barnever-
ninstitusjonenes ansvar for veiledning og opplæ-
ring av institusjonsansatte, som kan bidra til å 
bedre kompetansen til de ansatte i institusjon.

Departementet viderefører også dagens hjem-
mel til å fastsette forskrift om nærmere krav til 
bemanning og kompetanse i institusjonene, jf. lov-
forslaget § 10-15 fjerde ledd.

Behovet for å lovfeste kompetansekrav i barneverns-
institusjoner

Det er et grunnleggende krav at barn og unge 
som i en kortere eller lengre periode oppholder 
seg i en barnevernsinstitusjon gis forsvarlig 
omsorg og behandling, og at institusjonen skal 
møte barn hensynsfullt og med respekt for den 
enkeltes integritet. Kravet til at institusjonen skal 
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gi barn forsvarlig omsorg og behandling er presi-
sert i forslag til § 10-1. Bestemmelsen presiserer 
også at barnets rettssikkerhet skal ivaretas under 
oppholdet. 

Samtidig kan barn og unge i barnevernsinsti-
tusjon ha store og sammensatte utfordringer. 
Dette innebærer at personellet i dagens barne-
vernsinstitusjoner har et stort og døgnkontinuer-
lig ansvar for barn og unge i en svært sårbar livs-
situasjon. Begrenset kapasitet i døgninstitusjoner 
i psykisk helsevern for barn og unge og en klar 
målsetting om redusert antall unge i fengsel kan 
ha bidratt til at flere barn som opplever store pro-
blembelastninger havner i barnevernsinstitusjon. 
De kan blant annet ha traumer som følge av 
omsorgssvikt, uheldige samspills- og tilknytnings-
forhold, overgrep eller vedvarende stress og 
generell utrygghet. 

Videre åpner loven for at den enkelte barne-
vernsinstitusjonen i visse situasjoner, og etter 
nærmere angitte vilkår, kan treffe avgjørelser om 
tvang og andre inngrep i den enkeltes personlige 
integritet. Dette stiller store krav til kvalitet og fag-
lighet for å bidra til at barn får forsvarlig omsorg 
og behandling, og at barns rettssikkerhet blir iva-
retatt under oppholdet. Selv om oppgavene til 
ansatte i barnevernsinstitusjon over tid har blitt 
mer krevende og komplekse, er de formelle kra-
vene til kompetanse og bemanning i institusjo-
nene imidlertid ikke blitt endret.

Etter departementets vurdering er det i dag 
ikke samsvar mellom utfordringsbildet i barne-
vernsinstitusjonene og dagens utstrakte bruk av 
ufaglært arbeidskraft. Barnas behov for spesiali-
sert omsorg og behandling, kompleksiteten i 
arbeidsoppgavene, adgangen til tvangsbruk og at 
svikt i tilbudet til det enkelte barn kan få store 
konsekvenser, tilsier at kompetansen i barnevern-
sinstitusjonene bør heves. Barnevernsinstitusjo-
ner skal også gi et godt og forsvarlig tilbud til barn 
med alvorlig atferdsproblematikk og rusproble-
mer. Departementet vil også vise til at det for insti-
tusjoner etter annet regelverk er utarbeidet sær-
skilte krav til personellets kompetanse. Eksem-
pler på dette er ungdomsenhetene og døgninstitu-
sjoner i psykisk helsevern for barn og unge. For 
begge disse institusjonstypene er det stilt høyere 
krav til kompetanse enn det som gjelder for barne-
vernsinstitusjoner. 

Høringen viser at et stort flertall av instansene 
er enige i at det bør stilles krav om relevant 
bachelor. Departementet viderefører forslaget i 
høringsnotatet om at fagpersonell som tilsettes i 
en barnevernsinstitusjon skal ha relevant utdan-
ning på bachelornivå. Også forslaget om at institu-

sjonsledere skal ha relevant utdanning på master-
nivå videreføres. God ledelse er en forutsetning 
for et forsvarlig tilbud. Ledelsen ved den enkelte 
institusjon har et overordnet ansvar for å imple-
mentere faglige standarder og sikre at medarbei-
dere etterlever krav og føringer. Dette innebærer 
ansvar for fagutvikling og løpende forbedringstil-
tak i institusjonen, herunder å sikre jevnlige 
risikovurderinger og god internkontroll. 

Departementet foreslår derfor en ny bestem-
melse om krav til bemanning og de ansattes kom-
petanse i barnevernsinstitusjon, jf. lovutkastet 
§ 10-16. Bestemmelsen stiller krav til bemanning 
og kompetanse i både statlige, kommunale og pri-
vate institusjoner, herunder de institusjonene som 
omfattes av ansvaret til Oslo kommune.

Krav om utdanning for nye institusjonsansatte

Barn og unge i barnevernsinstitusjon skal gis for-
svarlig omsorg og behandling under hele opphol-
det. Samtidig er det godt dokumentert at mange 
barn og unge som er plassert i en barnevernsin-
stitusjon har store og sammensatte behov. For å 
kunne yte forsvarlig omsorg og behandling, vil det 
ofte være behov for en personalgruppe med 
bredde i utdanning og kompetanse. 

Den enkelte barnevernsinstitusjon har behov 
for personell som blant annet har kunnskap om 
miljøterapi og om faglige metoder til bruk i det 
daglige arbeidet i institusjonen, kunnskap og for-
ståelse om regler om barns rettigheter og bruk av 
tvang og andre inngrep og kunnskap om behand-
ling av psykiske vansker og rus- og atferds-
vansker. De ansatte må også ha en sammenset-
ning av kompetanse som gjør dem i stand til å iva-
reta alle deler av barnas hverdagsliv, herunder å 
følge opp barnas skolegang. Dette innebærer at 
institusjonsansatte bør ha en grunnkompetanse 
som gjør dem faglig rustet til å drive miljøterapeu-
tisk endringsarbeid og benytte de faglige metoder 
som følger av institusjonens planer. Etter departe-
mentets vurdering bør det stilles krav om at per-
sonell som tilsettes i en barnevernsinstitusjon har 
relevant utdanning på bachelornivå. Dette inne-
bærer samtidig at det som hovedregel ikke bør 
være adgang til å ansette ufaglært personell i bar-
nevernsinstitusjonene. 

Ansatte i barnevernsinstitusjoner skal både gi 
omsorg og skape trygge rammer for barna, i til-
legg til å arbeide med positiv utvikling og mest-
ring knyttet til en rekke aspekter ved livet og 
hverdagen deres. Etter departementets vurdering 
tilsier detter at miljøterapi bør utgjøre en felles 
faglig plattform ved barnevernsinstitusjonene, og 
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at formålet skal være at miljøet i institusjonen skal 
ha en terapeutisk funksjon. 

Departementet mener likevel også etter hørin-
gen at det ikke er hensiktsmessig å stille krav om 
miljøterapi ved den enkelte institusjon, men leg-
ger til grunn at utdanninger som gir kompetanse i 
miljøterapi er særlig relevante for arbeid i barne-
vernsinstitusjonene. 

Med utgangspunkt i retningslinjer og ramme-
planer legger departementet til grunn at det gene-
relt sett er barnevernspedagogutdanningen, ver-
nepleierutdanningen og sosionomutdanningen 
som gir den mest relevante kompetansen for 
arbeid i barnevernsinstitusjon. Departementet 
legger samtidig til grunn at det også innen andre 
utdanninger vil være kompetanse som kan være 
relevant og supplerende i arbeidet med barn og 
unge i barnevernsinstitusjon. Dette gjelder blant 
annet utdanninger innenfor pedagogikk og mang-
foldskompetanse. Disse utdanningene har ikke 
opplæring i miljøterapi, men gir likevel relevant 
kompetanse for arbeid med barn og unge i en mil-
jøterapeutisk kontekst i en barnevernsinstitusjon. 

Fordi flere utdanningsgrupper kan være rele-
vant for ansettelser i en barnevernsinstitusjon 
ønsker departementet ikke å stille spesifikke krav 
til hvilke utdanninger som skal regnes som rele-
vante. Departementet foreslår i stedet et generelt 
utformet krav om at personell som ansettes i en 
institusjon minst skal ha relevant bachelorutdan-
ning, jf. utkast til § 10-16 annet ledd. Kravet omfat-
ter faglig personell som ansettes i en barnevern-
sinstitusjon. Kravet vil dermed omfatte både faste 
og midlertidig ansatte i statlige, kommunale og 
private institusjoner. 

Med «faglig personell» menes personell som 
har som oppgave å gi barna som oppholder seg på 
institusjonen forsvarlig omsorg og behandling. 
Ansatte som ikke utfører slike oppgaver omfattes 
ikke av kravet. Eksempler på ansatte som ikke vil 
omfattes av kravet er merkantilt personell, vakt-
mester og kokk. 

Etter departementets vurdering er det Bufdir 
som er nærmest å vurdere hvilke utdanninger 
som kan anses som relevante i oppfyllelsen av 
kompetansekravet. Dette er i tråd med dagens 
system, der direktoratet har konkretisert nær-
mere hvordan dagens krav om forsvarlig beman-
ning og kompetanse i kvalitetsforskriften skal for-
stås, herunder hvilken kompetanse og bemanning 
den enkelte institusjonen må ha for å kunne god-
kjennes og deretter benyttes til barn som trenger 
institusjonsplass. Bufdir må samtidig legge til 
rette for et system som tar høyde for at omfanget 
av utdanninger som kan være relevante kan endre 

seg over tid, samt at også kandidater med utdan-
ning fra utlandet kan være kvalifisert. Bufdirs vur-
deringer av hvilke utdanninger som er relevante 
vil danne grunnlaget for godkjenning av private 
og kommunale barnevernsinstitusjoner, samt for 
den løpende kvalitetssikringen og oppfølgningen 
av statlige, kommunale og private institusjoner. 
Direktoratets faglige vurdering av hvilke utdan-
ninger som er relevante vil også være førende for 
statsforvalterne tilsyn med barnevernsinstitusjo-
nene og med Bufetat. 

Departementet vil sørge for at det blir utarbei-
det overordnede faglige anbefalinger om hva som 
er forsvarlig kompetanse og bemanning i barne-
vernsinstitusjon. Anbefalingene vil blant annet 
konkretisere hvilke utdanninger som kan regnes 
som relevante, samt føringer for regionenes og 
Oslo kommunes skjønn.

Barnevernsinstitusjoner utøver offentlig myn-
dighet. Departementet legger derfor til grunn at 
kompetansekravene faller utenfor yrkeskvalifika-
sjonsloven.20 

Innføring av kompetansekravet

En forholdvis høy andel av personellet i dagens 
barnevernsinstitusjoner er ufaglærte. Som nevnt 
ovenfor vurderer departementet at det ikke er 
samsvar mellom utfordringsbildet i barnevernsin-
stitusjonene og dagens utstrakte bruk av ufaglært 
arbeidskraft. Departementet har også merket seg 
at flere høringsinstanser tar til orde for at kompe-
tansekravet også bør gjelde for de som i dag er 
ansatt i en barneverninstitusjon. Etter departe-
mentets vurdering er det likevel ikke hensikts-
messig å stille krav om relevant bachelorutdan-
ning for alle institusjonsansatte. Det vises blant 
annet til at det er ønskelig med en kontinuitet i 
bemanningen i den enkelte institusjon, og at innfø-
ring av skjerpede krav derfor ikke bør bidra til økt 
turnover. 

Departementet fastholder derfor forslaget om 
en gradvis innfasing av kompetansekravene ved at 
kravet gjøres gjeldende for nyansettelser. 

Det foreslås heller ikke krav om spesifikke 
kompetansetiltak for de av dagens ansatte som 
ikke tilfredsstiller kravet om bachelorutdanning. 
Det vises imidlertid til at det i kapittel 5.5.1 er gitt 
en nærmere redegjørelse for hva som gjøres for å 
heve kompetansen til de som allerede er ansatt i 
en barnevernsinstitusjon. 

20 Lov av 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifi-
kasjoner, jf. lovens § 2 tredje ledd.
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Departementet foreslår videre at ansatte som i 
dag ikke tilfredsstiller kravet om relevant bachel-
orutdanning, bør ha anledning til å skifte arbeids-
sted tilknyttet samme arbeidsgiver, også etter at 
kompetansekravet har trådt i kraft. Forslaget tar 
dermed høyde for mulige organisatoriske 
endringer i institusjonstilbudet som medfører til 
at institusjoner legges ned eller endrer mål-
gruppe. For ansatte i Bufetat innebærer forslaget 
at dagens ansatte kan skifte arbeidsplass fra én 
statlig institusjon eller institusjonsavdeling til en 
annen, selv om de ikke har bachelorutdanning. 
Også ansatte i private institusjoner kan bytte mel-
lom institusjoner og avdelinger, forutsatt at de har 
samme arbeidsgiver. Dette vil også inkludere 
ansatte som får ny arbeidsgiver på grunn av 
endringer i selskapsstruktur som oppkjøp og sam-
menslåinger.

Unntak fra kompetansekravet

Etter departementets vurdering er det behov for 
en bestemmelse som åpner for å gi unntak fra kra-
vet om relevant bachelorutdanning i enkelte tilfel-
ler. Bakgrunnen for dette er særlig at det i enkelte 
tilfeller kan være ønskelig at faglært personale 
suppleres med personell med en annen bakgrunn 
eller kompetanse. Dette kan eksempelvis være 
ansatte som ikke har som sin oppgave å drive mil-
jøterapeutisk endringsarbeid, men som har som 
oppgave å bidra med ulike former for aktivitetstil-
bud. En barnevernsinstitusjon kan også ha behov 
for personell med dokumentert erfaring og kom-
petanse om kultursensitiv tilnærming i møte med 
ungdom. Det er også ønskelig med mulighet for 
fleksibilitet i sammensetningen av personell for å 
ta høyde for en eventuell endring i innretning av 
institusjonstilbudet i fremtiden. 

Departementet fastholder derfor forslaget om 
at Bufetat i særlige tilfeller skal kunne gi unntak 
fra kravet. Den enkelte institusjon eller institu-
sjonseier kan i enkelttilfeller søke Bufetats regi-
onsnivå om unntak fra kravet om bachelorgrad. 
Institusjonen eller institusjonseier må begrunne 
hvorfor søknaden bør innvilges. Søknaden kan 
bare innvilges dersom institusjonen likevel oppfyl-
ler de generelle kravene til faglig forsvarlig 
bemanning og øvrige krav i lov og forskrift. Der-
som Bufetat innvilger søknaden, må dette doku-
menteres. Dette er blant annet viktig av hensyn til 
statsforvalterens tilsyn med institusjonen. Depar-
tementet legger til grunn at en beslutning om 
hvorvidt det skal gis unntak for kravet ikke er å 
regne som et enkeltvedtak som kan påklages. 

Departementet foreslår i utkast til § 11-5 at 
kravet til kompetanse som gjelder for barnever-
ninstitusjoner også skal gjelde for omsorgssen-
trene. Dette vil samtidig innebære at også mulig-
heten til å gi unntak fra kravet i særlige tilfeller vil 
gjelde tilsvarende for omsorgssentrene. Behovet 
for plassering i omsorgssentrene varierer mer enn 
behovet for plasser i barnevernsinstitusjonene. 
Det er derfor mer krevende å planlegge og dimen-
sjonere kapasiteten i omsorgssentrene enn i insti-
tusjonene. I enkelte tilfeller kan det være behov 
for en svært rask, men antatt midlertidig oppbyg-
ning av tilbudet. I slike tilfeller kan det oppstå situ-
asjoner der det ikke vil være praktisk mulig å opp-
fylle fastsatte krav til kompetanse. Departementet 
legger til grunn at dersom det skulle oppstå en 
situasjon der det er behov for en svært rask, men 
antatt midlertidig oppbygging av omsorgssenter-
tilbudet, vil dette kunne regnes som et «særlig til-
felle» som omfattes av hjemmelen til å gi unntak 
fra fastsatte kompetansekrav.

Krav til utdanning for institusjonsledere

Institusjonsledelsen har et særlig ansvar for at 
barn som er plassert i en barnevernsinstitusjon 
får forsvarlig omsorg og behandling, og et tilbud 
som er tilpasset det enkelte barns behov. Institu-
sjonsledelse krever både kompetanse til å utvikle 
og følge opp det faglige arbeidet i institusjonen, og 
til å følge opp institusjonens drift. Dagens kvali-
tetsforskrift stiller krav om at enhver barnevern-
sinstitusjon skal ha en leder, samt en stedfortre-
der for lederen. Det er videre stilt krav om at 
enten leder eller stedfortreder må ha treårig høy-
skoleutdanning i sosialfag eller annen relevant 
utdanning på tilsvarende nivå, samt tilleggsutdan-
ning i administrasjon og ledelse. 

Departementet fastholder at det bør stilles 
høyere krav til formalkompetansen til institusjons-
ledere enn til de øvrige ansatte. Det samme gjel-
der stedfortredere, som i leders fravær innehar 
det faglige ansvaret for institusjonstilbudet. Etter 
departementets vurdering bør det stilles krav om 
at både leder og stedfortreder ved en barnevern-
sinstitusjon skal ha utdanning på mastergrads-
nivå. 

Departementet legger til grunn at de nye bar-
nevernsfaglige masterutdanningene i barnevern 
vil være særlig relevante for institusjonsledere. Se 
kapittel fire for en nærmere omtale av innholdet i 
utdanningene. Samtidig kan også andre utdannin-
ger anses som relevante, forutsatt at de gir kom-
petanse som gjør kandidaten i stand til å forstå og 
utvikle det faglige arbeidet ved institusjonen. 



2020–2021 Prop. 133 L 347
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Departementet foreslår med bakgrunn i dette et 
krav om at leder og stedfortreder i en institusjon 
skal ha «barnevernsfaglig mastergrad eller annen 
relevant utdanning på tilsvarende nivå». 

Kompetansekrav for ledere for barneverninsti-
tusjonene og stedfortredende ledere er regulert i 
utkast til § 10-16 tredje ledd. Som følge av forsla-
get om lovfestet krav om masterutdanning, er det 
etter departementets vurdering ikke lenger behov 
for å stille krav om tilleggsutdanning i administra-
sjon og ledelse. 

Kravene omfatter også leder og stedfortre-
dende leder for omsorgssentrene, jf. annet ledd i 
utkast til § 11-5. 

Overgangsordning og innføring av kompetansekrav

Personell og ledere som i dag er ansatt i en barne-
vernsinstitusjon må ivaretas på en god måte ved 
innføringen av nye kompetansekrav. 

Når det gjelder ordinært fagpersonell er det 
derfor forslått at kravet om relevant bachelorut-
danning kun skal gjelde ved nyansettelser etter at 
lovendringen har trådt i kraft. 

Når det gjelder barnevernsinstitusjonens leder 
og stedfortredende leder foreslår departementet 
at kravet om mastergrad skal gjelde fra 1. januar 
2031. Dette vil gi institusjonseiere, institusjonene, 
omsorgssentrene og lederne selv tilstrekkelig tid 
til å tilpasse seg det nye kompetansekravet. Innfø-
ringsperioden er også viktig for å få på plass nød-
vendig tilgang på kandidater med barnevernsfag-
lig masterutdanning, som vurderes å være særlig 
kvalifiserte for lederstillinger i barnevernsinstitu-
sjoner. I tillegg legges det opp til å utvikle et eget 
videreutdanningstilbud i institusjonsledelse, som 
særlig er rettet mot arbeid i barnevernsinstitu-
sjon. Dette kan utvikles etter modell for dagens 
videreutdanning i barnevernsledelse, som i 
utgangspunktet er rettet mot ledere i de kommu-
nale barnevernstjenestene.

For ledere og stedfortredere som allerede er 
tilsatt i en barnevernsinstitusjon, og de som anset-
tes i perioden frem til 2031, kan kompetansekra-
vet også oppfylles gjennom en kombinasjon av 
relevant bachelorgrad og relevant videreutdan-
ning med minst 30 studiepoeng. Ledere og sted-
fortredere som innen 2031 oppfyller disse kravene 
vil ha oppfylt kompetansekravet, også i tilfeller der 
ledere senere skifter arbeidssted. 

Kravet om videreutdanning begrunnes særlig 
med at mer kompetanse er viktig for å møte de 

styrings- og kvalitetsutfordringene som er avdek-
ket i institusjonsbarnevernet. 

Bufdir vil ha ansvaret for å vurdere hvilke vide-
reutdanninger som anses som relevante. Innfø-
ringsperioden frem mot 2031 er også viktig for å 
få på plass nødvendig tilgang på kandidater med 
barnevernsfaglig masterutdanning, som vurde-
res å være særlig kvalifiserte for lederstillinger i 
barnevernsinstitusjoner. 

I kapittel 5 er det gitt en nærmere omtale av 
arbeidet med å utvikle videreutdanningstilbudet.

Særlig om omsorgssentre for enslige mindreårige asyl-
søkere 

Departementet foreslo i høringsnotatet at kompe-
tansekravene ikke skulle omfatte omsorgssentre 
for enslige mindreårige asylsøkere. Bakgrunnen 
for dette var at det ble vurdert å være relevante 
forskjeller mellom barnevernsinstitusjonene og 
omsorgssentrene når det gjelder innholdet i tilbu-
det, målgrupper og hvilken kompetanse som et 
nødvendig for å gi et godt og forsvarlig tilbud. Det 
ble vist til at omsorgssentrenes primære formål er 
å gi et bo- og omsorgstilbud til barn under 15 år i 
påvente av bosetting i en kommune, eventuelt 
retur til hjemlandet. Det ble også vist til at det i 
forarbeidene til kapittel 5A i gjeldende barnevern-
lov ble gitt en nærmere omtale av kompetansebe-
hovet i sentrene, samt at de generelle kravene til 
forsvarlig bemanning og kompetanse i kvalitets-
forskriften uansett ville gjelde. Det ble samtidig 
presisert at denne gruppen barn ofte har savn, 
traumer og behov for spesiell oppfølgning som 
Bufetat må ta høyde for når de vurderer hva som 
er relevant kompetanse i omsorgssentrene.

Høringen viser at høringsinstansene gjennom-
gående er svært kritiske til forslaget om at kompe-
tansekravene ikke også skulle gjelde for omsorgs-
sentrene. Departementet er enig med de instan-
sene som fremhever at barn i omsorgssentre ofte 
er sterkt preget av sin situasjon og at de trenger 
kvalifisert hjelp og oppfølging. Departementet har 
derfor kommet til at kompetansekravene for 
ansatte i barnevernsinstitusjoner også bør gjelde 
for ansatte i omsorgssentrene. 

Utkast til § 11-5 om rettigheter for barnet og 
krav til omsorgssenteret inneholder bestemmel-
ser i kapitlet om barneverninstitusjoner som også 
skal gjelde for omsorgssentrene. Departementet 
foreslår derfor at det i utkast til § 11-5 annet ledd 
henvises til § 10-16 om krav til bemanning og 
kompetanse i barnevernsinstitusjon. 



348 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Særlig om sentre for foreldre og barn

Departementet fastholder forslaget fra høringsno-
tat om at kravet til bachelorutdanning ikke bør 
gjelde for sentre for foreldre og barn. Sentrene er 
et spesialisert tiltak med et betydelig høyere kom-
petansenivå enn i barnevernsinstitusjonene. En 
stor andel av de ansatte har utdanning på master-
nivå og spisskompetanse i utredning av omsorgs-
situasjonen til sped- og småbarn. Innføring av et 
krav om bachelorutdanning vurderes derfor som 
lite tilpasset sentrenes virksomhet. 

I dag er kravene til bemanning og kompetanse 
i sentrene nærmere regulert i forskrift.21 Det 
fremgår av forskriften § 13 at senteret skal ha en 
stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift, 
og at senteret skal ha personell med tilstrekkelig 
kompetanse ut fra senterets målgruppe og målset-
ting. Videre følger det av bestemmelsens annet 
ledd at senteret skal ha en leder og en stedfortre-
der for lederen. Leder eller stedfortreder skal 
minst ha treårig høyskoleutdanning i sosialfag 
eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå, 
samt tilleggsutdanning i administrasjon og 
ledelse. Det fremgår av tredje ledd at senteret skal 
sørge for at de ansatte får nødvendig faglig veiled-
ning og opplæring.

Etter departementets vurdering bør de kra-
vene som stilles til kompetanse og bemanning i 
sentrene på tilsvarende måte som for barnevern-
sinstitusjoner flyttes fra forskriften og inn i ny bar-
nevernslov. Dette vil bidra til å gi et helhetlig og 
sammenhengende bilde av hvilke krav som stilles 
til kompetanse og bemanning i sentre for foreldre 
og barn. Krav til bemanning og kompetanse i sen-
tre for foreldre og barn er nærmere regulert i 
utkast til § 10-21. 

Departementet foreslår at det inntas i bestem-
melsens annet ledd at senteret til enhver tid skal 
ha forsvarlig bemanning og kompetanse. Kravet 
fremgår ikke direkte av dagens forskrift, men 
departementet legger likevel til grunn at kravet 
kan utledes av det generelle forsvarlighetskravet i 
barnevernsloven § 1-7. Å lovfeste dette kravet 
innebærer derfor ingen endringer i de kravene 
som stilles til sentrene, men innebærer en tydelig-
gjøring av gjeldende rett. 

Videre foreslår departementet at det inntas i 
bestemmelsens fjerde ledd at personell i senteret 
som skal bistå barnevernstjenesten med utred-
ning av barnets omsorgssituasjon må oppfylle de 
kravene til kompetanse som stilles til barne-

vernstjenestens egne ansatte, jf. § 15-6 i ny barne-
vernslov. Kravet er nærmere omtalt i kapittel 21. 

16.3 Godkjenning av 
barnevernsinstitusjoner

16.3.1 Gjeldende rett

Krav om godkjenning av private og kommunale 
barnevernsinstitusjoner ble innført i 2004 samti-
dig med innføring av regler om krav til kvalitet i 
institusjonene. Målet var å styrke Bufetats faglige 
kontroll med private institusjoner og bidra til et 
mer likeverdig institusjonstilbud. De statlige insti-
tusjonene ble ikke omfattet av godkjenningsord-
ningen fordi det ble lagt til grunn at de statlige 
institusjonene uansett skulle oppfylle kravene 
som lå til grunn for godkjenning av private institu-
sjoner.

Det er regionalt nivå i Bufetat som fatter ved-
tak om godkjenning av private og kommunale 
institusjoner, med sentralt nivå i Bufetat (Bufdir) 
som klageinstans, jf. barnevernloven § 5-8. Institu-
sjonen kan bare godkjennes dersom den drives i 
samsvar med barnevernloven med forskrifter22, 
dersom institusjonen tilfredsstiller vilkår som føl-
ger av annen lovgivning og ellers drives på for-
svarlig måte. I forarbeidene23 presiseres at god-
kjenningsmyndigheten ikke skal kunne ta hensyn 
til behovet for den enkelte institusjonen i regio-
nen, og at geografisk fordeling av institusjoner på 
landsbasis bør reguleres på annen måte enn i for-
bindelse med søknad om godkjenning. Nærmere 
regler for godkjenning følger av godkjenningsfor-
skriften.24 Godkjenningsforskriften stiller blant 
annet krav om etterfølgende kontroll med at vilkå-
rene er til stede og gir hjemmel for Bufetat til å 
fatte vedtak om bortfall av godkjenning av privat 
eller kommunal institusjon. Ifølge Bufdir har det 
de siste årene vært to til fire klager per år på ved-
tak etter godkjenningsforskriften.

Bufetat skal som eier sørge for at statlige insti-
tusjoner drives i samsvar med barnevernloven 
med forskrifter, jf. § 5-1. Bufetat har plikt til å føre 
internkontroll, jf. § 2-3 tredje ledd. Bufetat gjen-
nomfører i praksis etterfølgende kontroll25 av stat-

21 Forskrift om sentre for foreldre og barn av 25. november 
2010 nr. 1479.

22 Forskrift av 10. juni 2008 nr. 580 om krav til kvalitet og 
internkontroll i barnevernsinstitusjoner.

23 Ot.prp. nr. 9 (2002–2003).
24 Forskrift av 27. oktober 2003 nr. 1283 om godkjenning av 

private og kommunale institusjoner som skal benyttes for 
barn som plasseres utenfor hjemmet med hjemmel i barne-
vernloven.

25 Rutiner for statlig regional barnevernsmyndighets årlige 
oppfølging av statlige barnevernsinstitusjoner.
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lige institusjoner på samme måte som av private.26

Dersom statlig regional barnevernsmyndighet 
kommer til at den statlige institusjonen ikke len-
ger oppfyller kvalitetskravene og kravet til forsvar-
lig drift, må regionen ta stilling til grunnlaget for 
videre drift og eventuelt hvilke virkemidler som 
skal benyttes for å sikre at institusjonen oppfyller 
kvalitetskravene. 

Det stilles tilsvarende krav om godkjenning av 
private og kommunale sentre for foreldre og barn, 
samt private og kommunale omsorgssentre for 
mindreårige, jf. § 5-8 og § 5A-7. Nærmere regler 
for godkjenning av sentre for foreldre og barn er 
tatt inn i egen forskrift.27 

Det følger av § 2-3 a at i Oslo kommune ivare-
tar kommunen Bufetats oppgaver og myndighet. 
Oslo kommunes vedtak om godkjenning etter § 5-
8 kan påklages til sentralt nivå i Bufetat (Bufdir). 

16.3.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

16.3.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å stille krav om at 
også statlige barnevernsinstitusjoner skal god-
kjennes. Utvalget foreslo å legge myndigheten til 
å godkjenne statlige institusjoner til sentralt nivå i 
Bufetat (Bufdir) med departementet som klagein-
stans. Forslaget innebærer at ansvaret for å fatte 
vedtak om godkjenning deles mellom regionalt 
nivå i Bufetat (private og kommunale) og sentralt 
nivå i Bufetat (statlige). Samtlige høringsinstanser 
støttet forslaget om at statlige institusjoner skal 
godkjennes. De fleste av høringsinstansene som 
uttalte seg mente at godkjenning av henholdsvis 
statlige og private institusjoner bør behandles av 
samme vedtaksmyndighet, og ikke av hvert sitt 
organ som utvalget foreslo. Det var delte menin-
ger om hvilken instans som burde være godkjen-
ningsmyndighet. 

16.3.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i tråd med utvalget, at kra-
vet om godkjenning av barnevernsinstitusjoner 
også skal gjelde statlige institusjoner. Departe-
mentet la vekt på at dagens regelverk innebærer 
at det ikke er de samme formelle reglene for kvali-
tetskontroll ved etablering og eventuelle krav om 

nedleggelse av statlige som av private og kommu-
nale institusjoner. Departementet fremhevet at å 
innføre krav til godkjenning ville bidra til å styrke 
kvaliteten på tiltakene samt at kvalitetskontrollen 
får økt legitimitet.

Departementet foreslo videre at godkjennings-
myndigheten fortsatt skal ligge i Bufetat. Av hen-
syn til mest mulig lik oppgaveløsning og effektiv 
ressursutnyttelse foreslo departementet at det 
skal være samme nivå i Bufetat som godkjenner 
både statlige og private institusjoner, og at god-
kjenningsmyndigheten fortsatt skal ligge på regi-
onalt nivå i Bufetat med klageadgang til sentralt 
nivå i Bufetat (Bufdir). Departementet foreslo 
imidlertid at godkjenningsmyndigheten samles i 
én av Bufetats regioner, og ikke fordeles på samt-
lige som i dag. Departementet la til grunn at en 
slik organisatorisk endring vil kunne følge av sty-
ringen av etaten, og at det dermed ikke er nødven-
dig å lovhjemle dette. 

Departementet uttalte for øvrig at det vil bli 
vurdert om det er behov for å åpne for at en for 
sterk konsentrasjon av institusjoner i et bestemt 
geografisk område skal kunne være til hinder for 
godkjenning.

Departementet foreslo også å ta inn i loven at 
Bufetat etter godkjenning skal følge med på at vil-
kårene for godkjenning er til stede. Forslaget 
omfattet både krav til etterfølgende kontroll av 
godkjenning, som i dag følger av godkjenningsfor-
skriften, og internkontroll som følger av barne-
vernloven. Departementet viste til at kvalitetssik-
ring av barnevernsinstitusjoner er blant Bufetats 
viktigste oppgaver og mente dette tilsier at plikten 
til etterfølgende kvalitetssikring av godkjente 
institusjoner bør fremgå eksplisitt av loven. 

Departementet presiserte at forslaget til 
bestemmelser om godkjenning, kvalitetssikring 
og kvalitet i barnevernsinstitusjoner får tilsva-
rende anvendelse for omsorgssentre og sentre for 
foreldre og barn. 

16.3.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 25 høringsinstanser har uttalt seg til for-
slaget om å innføre krav om godkjenning av stat-
lige barnevernsinstitusjoner. Samtlige er enig i at 
det bør innføres krav om godkjenning, blant annet 
Statens helsetilsyn, Bufdir, Bufetats regioner, Barne-
ombudet, Asker kommune, Oslo kommune, Sandnes 
kommune, Stavanger kommune, Time kommune, 
Fellesorganisasjonen (FO), Redd Barna, Kirkens 
Bymisjon, VID vitenskapelige høgskole, Ideelt bar-
nevernsforum, KS, NHO Service og Handel og For-
andringsfabrikken. Det vises særlig til hensynet til 

26 Felles kontrollskjema for årlig kontroll av statlige, private 
og kommunale barnevernsinstitusjoner og omsorgssentre.

27 Forskrift av 25. november 2010 nr. 1479 om sentre for for-
eldre og barn.
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kvalitet, likebehandling og legitimitet. Horten 
kommune understreker at det er nødvendig med 
økt fokus på kvalitet i alle barnevernsinstitusjoner. 

Høringsinstansene har imidlertid delte menin-
ger om hvordan en slik godkjenningsordning bør 
innrettes. Om lag 10 høringsinstanser støtter eller 
er åpne for departementets forslag om å videre-
føre dagens ordning som legger godkjennings-
myndigheten til regionalt nivå i Bufetat, blant 
annet Bufetat region øst, Bufetat region sør, Bufetat 
region nord, Asker kommune, Redd Barna, Kirkens 
bymisjon, Ideelt barnevernsforum og NHO. Kirkens 
Bymisjon understreker viktigheten av god kjenn-
skap til lokale forhold. Bufetat region øst er åpen 
for både Bufetat og Bufdir som godkjenningsmyn-
dighet: 

«Hvorvidt fullmakten til å fatte vedtak om god-
kjenning av barneverninstitusjon, etter for-
skrift, skal plasseres i Bufdir eller i Bufetat (v/ 
én region, jfr. departementets forslag) er etter 
vårt syn et spørsmål om hvor autonom eller 
ikke en godkjennings- og kontrollordning må/
bør være sett opp mot både direktoratets funk-
sjoner (fagdirektorat, etatsstyrer og kontrakts-
eier) og Bufetats regioners funksjoner (drift av 
institusjon, innkjøp av barneverntjenester og 
oppfyllelse av bistandsplikten). Vi er av den 
mening at begge muligheter kan velges, ved at 
fullmakt/vedtaksmyndighet kan mandatfestes 
og habilitet sikres gjennom organisering i 
region.» 

Øvrige instanser gir generell støtte til forslaget, 
uten å utdype dette nærmere. 

I underkant av 10 høringsinstanser mener at 
godkjenningsmyndigheten bør legges til Bufdir. 
Dette gjelder blant annet Bufdir, Bufetat region 
vest, Bufetat region Midt-Norge, Barneombudet, 
Stavanger kommune og FO. Begrunnelsene er pri-
mært at det er uheldig at regionalt nivå i Bufetat 
har denne oppgaven. Det pekes på at å legge god-
kjenningsmyndigheten til Bufetat region ville føre 
til at det er samme instans som vil måtte både god-
kjenne og kvalitetssikre statlige institusjoner, at 
dette ikke vil gi tilstrekkelig uavhengighet for 
godkjenningen samt risiko for at godkjennings-
myndigheten vil kunne ta utenforliggende hen-
syn. Bufdir skriver: 

«En utfordring med en ordning slik den er fore-
slått, er at regionene i Bufetat er ansvarlig for 
kvaliteten i de statlige institusjonene både som 
eier, som ansvarlig for styring og for internkon-
trollen i Bufetat, og nå også i rollen som god-

kjenningsmyndighet. Dette innebærer utfor-
dringer med hensyn til legitimitet i godkjen-
ningsrollen for statlige institusjoner, samt en 
risiko for at andre hensyn enn at institusjonene 
følger regelverket og driver forsvarlig får gjen-
nomslag, som for eksempel håndtering av 
kapasitetsutfordringer eller økonomiske hen-
syn.» 

Bufdir mener at første instans i godkjenningssa-
kene bør være direktoratet, også for Oslo kommu-
nes institusjoner. Bufdir og Bufetat region vest
påpeker for øvrig enkelte særlige utfordringer 
knyttet til saksbehandlingen når Bufetat er både 
offentlig vedtaksmyndighet og part i saken. Det 
reises spørsmål ved om vedtak om godkjenning 
av statlige institusjoner er å betrakte som enkelt-
vedtak, samt utfordringer knyttet til klagebehand-
ling, håndtering og oppfølging av sanksjoner ved 
brudd. 

Også flere andre høringsinstanser gir uttrykk 
for at godkjenning av institusjoner bør legges til 
en annen instans enn den som er ansvarlig for 
driften, men uten å anbefale et alternativ, blant 
annet Oslo kommune, Sandnes kommune og Time 
kommune. Organisasjonen for barnevernsforeldre 
(OBF) gir uttrykk for at de er usikre på hvordan 
en ordning med at staten skal godkjenne sine 
egne institusjoner vil se ut i praksis. Forandrings-
fabrikken og Statens helsetilsyn mener at godkjen-
ningsmyndigheten bør ligge i Statens Helsetilsyn. 
Statens helsetilsyn skriver: «Vi mener det prinsipielt 
sett er uforenelig at samme etat skal godkjenne de 
institusjonene de selv eier og drifter. Dette bidrar 
etter vår mening ikke til å styrke hensynet til tillit og 
legitimitet.» Statens helsetilsyn foreslår samtidig å 
legge om ordningene for godkjenning og kvali-
tetssikring. Forslaget innebærer at Helsetilsynet 
skal ha ansvaret for å godkjenne alle institusjoner, 
men at den etterfølgende kvalitetskontrollen iva-
retas av institusjonseierne selv og av fylkesmen-
nene gjennom tilsyn. En slik ordning kan kombi-
neres med at virksomhetene jevnlig må søke om 
fornyet godkjenning. 

Om lag 10 høringsinstanser har uttalt seg sær-
skilt om forslaget om å samle godkjenningsmyn-
digheten i én av Bufetats regioner. Flertallet av 
disse støtter en slik løsning dersom godkjennings-
myndigheten fortsatt skal ligge på regionalt nivå i 
Bufetat. Dette er blant annet Bufetat region sør, 
Bufetat region vest, Bufetat region øst, Statens helse-
tilsyn, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Statsforval-
teren i Vestland og Redd Barna. Bufetat region sør 
understreker samtidig at «for å kunne gjøre dette 
mest mulig formålstjenlig med klagemulighet til 
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Bufdir, så bør dette legges til en organisatorisk enhet 
som ikke ligger i styringslinjen til driften av statlige 
institusjoner.» 

Kirkens Bymisjon mener på sin side at en sen-
tralisering, slik departementet har foreslått, kan 
føre til lengre ventetid på godkjenning og at lokale 
forhold som kan ha betydning for godkjenningen 
kan bli undervurdert.

Enkelte høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget om å lovfeste at Bufetat løpende skal følge 
med på om vilkårene for godkjenning er oppfylt. 
Statens helsetilsyn har i sitt alternative forslag gitt 
uttrykk for at den etterfølgende kontrollen i sin 
funksjon er svært lik ordningen med tilsyn, og at 
den etterfølgende kontrollen kan utgå for å unngå 
overlappende oppgaver. Bufdir er uenig i departe-
mentets forslag og gir uttrykk for at en slik plikt 
lett kan bli forvekslet med etatens eget ansvar for 
løpende internkontroll med institusjonstilbudet. 
Bufdir skriver: 

«Direktoratet mener at en løpende kvalitets-
kontroll og styrking av regionenes ansvar for 
kvalitet i tiltakene bedre kan ivaretas med å 
styrke styringen og interkontrollen med insti-
tusjonene, enn ved at en slik «følge med» funk-
sjon legges til en godkjenningsmyndighet. Det 
pågår et arbeid i Bufetat for å etablere helhetlig 
system og for å styrke styring og internkon-
troll. I styringen disponerer også Bufetat virke-
midler som instruks med statlige institusjoner 
og kontrakt med private institusjoner.» 

Bufdir mener at godkjenningsordningen kun bør 
være en pregodkjenning etter søknad, og at den 
løpende kvalitetssikringen foretas gjennom sty-
ring, internkontroll, kontraktsoppfølging og til-
syn.

16.3.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet fastholder forslaget om å innføre 
krav om godkjenning av statlige institusjoner. 
Dagens godkjenningsordning inkluderer ikke 
statlige institusjoner fordi Bufetat uansett skal 
sørge for at statlige institusjoner ivaretar kravene 
som følger av godkjenningsordningen. Departe-
mentet legger imidlertid vekt på at formaliserte 
krav til godkjenning også av statlige institusjoner, 
vil gi økt notoritet og åpenhet om kvalitetssikrin-
gen. Dette kan bidra til økt legitimitet og også 
legge bedre til rette for tilsynet med de statlige 
institusjonene. Forslaget har fått bred støtte i 
høringen. 

Departementet fastholder forslaget om at god-
kjenningsmyndigheten fortsatt skal ligge i Buf-
etat. På denne måten inngår godkjenningsordnin-
gen fortsatt blant Bufetats virkemidler for å iva-
reta kvaliteten på det samlede institusjonstilbudet. 
Flere høringsinstanser mener at det er risiko for 
at Bufetat som både institusjonseier og godkjen-
ningsmyndighet vil kunne legge vekt på utenfor-
liggende hensyn som kapasitetsutfordringer eller 
økonomi i kvalitetsvurderingen av de statlige insti-
tusjonene. Etter departementets oppfatning er 
dette utfordringer som Bufetat allerede i dag for-
utsettes å håndtere. Bufetat har også i dag ansva-
ret for å oppfylle bistandsplikten samtidig som eta-
ten skal sørge for at statlige institusjoner oppfyller 
de kvalitetskravene som stilles i lov og forskrift. Å 
innføre krav om godkjenning av statlige institusjo-
ner endrer ikke på dette, og innebærer ikke i seg 
selv at det er nødvendig å gjøre organisatoriske 
endringer. 

Departementet har vurdert om godkjennings-
myndigheten for statlige og private institusjoner 
burde legges til en instans som er uavhengig av 
eieransvaret for de statlige institusjonene. En slik 
løsning ville gitt en uavhengig godkjenningsord-
ning og full likebehandling av kvalitetskontrollen 
av statlige og private institusjoner. Å opprette en 
ny ekstern instans kun for godkjenning av barne-
vernsinstitusjoner, ville imidlertid bety bortfall av 
kompetansesynergier, være ressurskrevende og 
bidra til økt byråkratisering. Fagområdet er lite og 
krever stor grad av spisskompetanse. Departe-
mentet har vurdert statsforvalteren som mulig 
godkjenningsmyndighet, men foreslår ikke dette 
fordi en slik løsning kan bidra til å svekke statsfor-
valternes tilsynslegitimitet. Etter departementets 
vurdering ville det samme gjelde dersom godkjen-
ningsmyndigheten ble lagt til Helsetilsynet, siden 
Helsetilsynet er faglig ansvarlig for tilsynet. Å 
legge godkjenningsmyndigheten til Bufdir, slik en 
rekke høringsinstanser foretrekker, ville heller 
ikke gi en uavhengig godkjenningsordning. Buf-
dir har ansvaret for etatsstyringen av Bufetat og 
leder etatens virksomhet med overordnet ansvar 
for dimensjonering av tilbudet og økonomi. I til-
legg ville dette kreve at departementet er klagein-
stans, noe som ikke anses hensiktsmessig. Depar-
tementet anbefaler heller ikke en slik løsning. 

Departementet foreslår således at et krav om 
godkjenning av statlige institusjoner inkluderes i 
den eksisterende godkjenningsordningen så langt 
den passer. Dette innebærer at forslaget primært 
vil bety en formalisering av en kvalitetssikring 
som etaten allerede gjennomfører, for å oppnå økt 
notoritet og åpenhet om disse vurderingene. 
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Departementet legger til grunn at den løpende 
kontrollen med kvaliteten av godkjente statlige 
institusjoner, fortsatt bør ses på som en del av 
internkontrollen. De statlige institusjonene eies av 
Bufetat som har instruksjonsmyndighet over insti-
tusjonene. Etter departementets oppfatning vil 
derfor internkontrollen fortsatt være det mest 
hensiktsmessige virkemiddelet for etterfølgende 
kvalitetssikring. I kapittel 22 foreslås å utfylle 
bestemmelsen om Bufetats plikt til internkontroll, 
se lovforslaget § 16-3 sjette ledd, for å tydeliggjøre 
betydningen av denne plikten. Et krav om etterføl-
gende kontroll, som et tillegg til internkontrollen, 
ville medføre en dobling av ressursbruken, uten å 
gi kvalitetsheving. Departementet legger derfor 
til grunn at forslaget ikke krever en slik tilleggs-
funksjon. Departementet har etter en ny vurde-
ring derfor kommet til at det er overflødig i tillegg 
å lovfeste at Bufetat skal «følge med på» at vilkå-
rene for godkjenning er til stede. 

Forslaget innebærer at godkjenningen, som i 
dag, skal foretas på regionalt nivå i Bufetat. Depar-
tementet legger til grunn at den nærmere interne 
organiseringen av godkjenningsfunksjonen på 
regionalt nivå, overlates til Bufdirs styring. 

 Nærmere regler for dagens godkjenningsord-
ning fremgår av forskrift, og departementet vil 
vurdere nødvendige tilpasninger i forbindelse 
med revisjon av godkjenningsforskriften. Det er 
blant annet ikke naturlig å ha en formell klagead-
gang for vedtak om godkjenning av statlige insti-
tusjoner siden vedtaksmyndighet og klager er det 
samme forvaltingsorganet. Departementet uteluk-
ker ikke at det ved intern uenighet i enkelte tilfel-
ler vil kunne være hensiktsmessig å løfte spørs-
målet til overordnet forvaltningsorgan, men da 
etter andre saksbehandlingsregler enn en forvalt-
ningsklage. 

Det følger av dagens godkjenningsordning at 
institusjonen bare kan godkjennes dersom den 
drives i samsvar med barnevernloven med for-
skrifter, dersom institusjonen tilfredsstiller vilkår 
som følger av annen lovgivning og ellers drives på 
forsvarlig måte. Et spørsmål er i hvilken grad 
institusjonens geografiske plassering kan vektleg-
ges i denne vurderingen. I forarbeidene går det 
klart frem at godkjenningsordningen ikke skal 
brukes som virkemiddel i dimensjoneringen av til-
budet. Dette henger blant annet sammen med at 
vedtak om godkjenning er enkeltvedtak overfor 
private institusjoner slik at Bufetat har plikt til å 
godkjenne institusjoner som oppfyller vilkårene. 
Godkjenningsordningen er dermed en ren kvali-
tetssikringsfunksjon.

I enkelte særlige tilfeller vil en for tett geo-
grafisk konsentrasjon av institusjoner kunne gå på 
bekostning av kvaliteten på tilbudet. Barn i barne-
vernsinstitusjoner skal leve så normalt som mulig 
med positive nettverk og gode tilbud fra andre tje-
nester. En tett geografisk konsentrasjon av institu-
sjoner kan skape et nærmiljø som gir risiko for 
negativ læring og vanskeliggjøre forutsetningene 
for gode nettverk. Dette kan være et moment som 
kan inngå i vurderingen av om institusjonen kan 
gi barna forsvarlig omsorg og behandling. Der-
som lokalisering skulle være et selvstendig hen-
syn, ville det innebære at godkjenningsordningen 
ikke lenger ville være en ren kvalitetssikringsord-
ning. Bufetat har imidlertid mulighet til å innvirke 
på konsentrasjonen av institusjoner i et område 
gjennom styring og kontrakt. Slike hensyn bør tas 
ved etablering av statlige institusjoner. Også når 
Bufetat kjøper plasser av private aktører bør de ta 
med i vurderingen om tettheten av barnevernsin-
stitusjoner vil medføre svekket kvalitet i tilbudet. 

Departementet fastholder etter dette forslaget 
om at vedtak om godkjenning av barnevernsinsti-
tusjoner treffes på regionalt nivå i Bufetat med 
klageadgang til Bufdir som er sentralt nivå i Buf-
etat. Det vises til lovforslaget § 10-17.

16.4 Kartlegging ved opphold på 
barnevernsinstitusjon

16.4.1 Gjeldende rett

Barnevernstjenesten har ansvaret for å undersøke 
barnets situasjon og behov og kan treffe vedtak 
om hjelpetiltak og akuttvedtak, eller fremme 
begjæring for fylkesnemnda om blant annet 
omsorgsovertakelse eller tvangsplassering på 
institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker. 
Barn kan derfor oppholde seg på barnevernsinsti-
tusjon av ulike årsaker og på bakgrunn av ulike 
plasseringsgrunnlag.

Bufetat har på sin side ansvaret for institu-
sjonstilbudet på barnevernsområdet, jf. § 5-1 og 
§ 5-8, og har plikt til å tilby en egnet institusjon 
dersom barnevernstjenesten ber om bistand, jf. 
§ 2-3. Bufetat plikter å gi et forsvarlig institusjons-
tilbud tilpasset det enkelte barns behov, jf. barne-
vernloven § 1-4. I saker der barnevernstjenesten 
ber om bistand til å finne en egnet institusjon for 
et barn med alvorlige atferdsvansker, jf. §§ 4-24 og 
4-26, gjennomfører Nasjonal enhet for behand-
lingstiltak, NABE, (tidligere Nasjonalt Inn-
taksteam, NIT) en kartlegging før plassering.28

Denne kartleggingen er ikke et alternativ til kom-
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munens undersøkelse, men vil utfylle denne for å 
finne et forsvarlig valg av institusjonsplass.29

Både statlige, private og kommunale barne-
vernsinstitusjoner benytter i dag ulike kartleg-
gingsverktøy under opphold i institusjonen.30

Kartleggingen vil være en del av institusjonens 
ansvar for å gi barna forsvarlig omsorg og behand-
ling, jf. barnevernloven § 1-4 og rettighetsforskrif-
ten § 1. I kvalitetsforskriften § 12 annet ledd bok-
stav e fremgår også at institusjonen skal gjøre 
bruk av erfaringer fra barn til forbedring av insti-
tusjonen. Dette er en hjemmel til å foreta gene-
relle målinger og brukerundersøkelser.

16.4.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

16.4.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo ikke hjemmel for å 
kartlegge barn ved opphold på barnevernsinstitu-
sjon. Bufdir har imidlertid spilt inn til departemen-
tet at det er behov for en klarere hjemmel for å 
kartlegge barn under opphold på barnevernsinsti-
tusjon for å justere tilbudet til det enkelte barn.

16.4.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å innføre 
en bestemmelse som vil gi barnevernsinstitusjo-
nene en klar hjemmel til å gjennomføre kartleg-
ging av barn under opphold på institusjon. Kart-
leggingen vil ha som formål å tilrettelegge tilbu-
det for det enkelte barn og kan foretas på ulike 
tidspunkter i et institusjonsforløp. Departementet 
viste til at kartlegging i institusjon kan anses som 
et inngrep i den enkeltes personlige integritet, 
som bør ha en tydeligere lovhjemmel. 

Departementet understreket at institusjonens 
kartlegging ikke vil erstatte barnevernstjenestens 
ansvar for å undersøke barnets behov før tiltak 
iverksettes og for å følge opp barn som er på bar-
nevernsinstitusjon. Videre presiserte departe-

mentet at forslaget til ny bestemmelse også må 
avgrenses mot den kartleggingen Bufetat har 
hjemmel til å gjennomføre på bakgrunn av 
bistandsplikten ved valg av institusjonsplass som 
atferdstiltak. 

16.4.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 15 instanser støtter forslaget om en tydeli-
gere hjemmel for institusjonene til å kartlegge 
barnet under oppholdet. Dette er blant annet 
Asker kommune, Bergen kommune, Kristiansand 
kommune, Sandnes kommune, Trondheim kom-
mune, Barneombudet, Bufetat region nord, Bufetat 
region øst, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir), Ideelt barnevernsforum, Kirkens Bymi-
sjon, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
(NUBU), Norsk barnevernlederorganisasjon 
(NOBO)og Statens helsetilsyn. 

Asker kommune viser til at kartlegging av bar-
nets behov og situasjon er avgjørende for å kunne 
gi riktig behandling og oppfølging.

Bufdir støtter forslaget og uttaler:

«Direktoratet legger også til grunn at med den 
nye lovbestemmelsen, sammen med gjeldende 
rett som departementet redegjør for i punkt 
14.6.1, er tilstrekkelig hjemmel både til å 
benytte kartlegging for å tilrettelegge tilbudet 
for den enkelte ungdom, og for å måle effekten 
av igangsatte tiltak.»

Bufetat region øst er også positive til forslaget, og 
mener dette kan bidra til å sikre at barn får den 
hjelpen og det tilbudet de trenger utfra deres 
individuelle behov. Barneombudet uttaler at det 
vil ofte være nødvendig å kontinuerlig følge opp 
barnet og dets behov når det er under offentlig 
omsorg. 

Flere instanser har uttalelser knyttet til gjen-
nomføringen av kartleggingen. 

Bufetat region øst påpeker at for å sikre kvalitet 
i kartleggingen bør det forutsettes, eller i det min-
ste anbefales, i forarbeidene at institusjonene 
benytter seg av standardiserte anerkjente kartleg-
gingsverktøy.

NUBU uttaler blant annet: 

«NUBU bemerker at individuell kartlegging av 
barnet i de fleste tilfeller ikke vil være tilstrek-
kelig til å tilrettelegge tilbudet for det enkelte 
barnet. Kartlegging må være multisystemisk 
og involvere familie, venner, fritidsaktiviteter, 
skole/opplæringstilbud og andre relevante 
personer og instanser. En slik kartlegging kan 

28 NABE er en støttefunksjon for Bufetats regionale enheter 
for inntak, og skal bistå disse enhetene og kommuner med 
å finne egnet behandlingsinstitusjon. NABE benytter YLS/
CMI, som er et anerkjent risikovurderingsinstrument som 
kartlegger antall risikofaktorer for utvikling og oppretthol-
delse av varige adferdsvansker som rus, kriminalitet og 
vold. 

29 Se Prop. 106 L (2012–2013).
30 Eksempler på testmetoder er BYI, YSR, EuroADAD og 

SDQ, traumekartlegging gjennom KATE/CATS og ferdig-
hetskartlegging gjennom DBT-WCCL. Alle barn som flyt-
ter til en statlig omsorgsinstitusjon testes med ASEBA/
BRIEF. 
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ses i sammenheng med lovforslagets økte 
fokus på involvering av familie og nettverk.»

Fokus på Barnevernet mener det må tas inn et 
krav om at de som skal utføre kartlegging må ha 
kompetanse til det og bruke validerte kartleg-
gingsverktøy.

Ideelt barnevernsforum presiserer at tid og res-
surser til kartlegging ikke må gå på bekostning av 
det miljøterapeutiske arbeidet, og kartleggings-
verktøy alltid må brukes med varsomhet og klok-
skap. Barneombudet uttaler at kartleggingen må 
være tilrettelagt for barnet slik at den kan gjen-
nomføres på en god og trygg måte. VID vitenska-
pelige høgskole er også opptatt av at det tydeliggjø-
res at barnet skal behandles hensynsfullt og med 
respekt for dets integritet. KS mener at kartleg-
gingen må gjennomføres på en slik måte at barnet 
opplever den som meningsfull og nyttig.

Redd Barna savner på sin side en henvisning 
til den generelle bestemmelsen om barns rett til å 
medvirkning, og påpeker at det er vanskelig å til-
rettelegge for et godt tilbud for barnet uten at bar-
net deltar.

Enkelte instanser har også merknader knyttet 
til formålet med kartleggingen. Statens helstilsyn 
støtter forslaget, men påpeker at forslaget må sees 
i sammenheng med den kartleggingen som er 
gjort i regi av kommunen, og gjøres i samarbeid 
med barnet. 

KS uttaler på sin side at det ikke alltid er behov 
for formaliserte kartleggingsverktøy for å kjenne 
barnets behov. Statsforvalteren i Vestlandet uttaler 
at det allerede er en forutsetning for å gi forsvarlig 
omsorg at institusjonen har grundig kjennskap til 
barnets behov:

«Det er uklart for oss kva som er skiljet mellom 
dette og den kartlegginga departementet fore-
slår i § 10-13. Vi meiner at det må gå tydelegare 
fram kva som er formålet med denne kartleg-
ginga. Vi meiner og at det må gå tydelegare 
fram at kartlegginga er knytt opp mot institu-
sjonen sitt ansvar for å ha tilstrekkeleg kunn-
skap om barnets behov.»

Helsedirektoratet påpeker at det bør presiseres at 
en slik kartlegging også bør omfatte vurdering av 
behov for helsehjelp.

En høringsinstans er mot forslaget. Forand-
ringsfabrikken ønsker å erstatte ordlyden i 
bestemmelsen slik at det fremgår at barnevernsin-
stitusjonen etter innflytting regelmessig skal 
snakke med barnet om hva slags behov de har på 
institusjonen og hvilken hjelp de trenger på insti-

tusjonen og utenfor. Forandringsfabrikken begrun-
ner dette slik: 

«Med kartlegging blir det et stort fokus på det 
«ytre» men for å gi oss et tilrettelagt tilbud må 
dere se bak, finne ut hva det handler om. Når vi 
kartlegges kan vi føle på at dere tenker det er 
noe galt med oss, og da får vi etterhvert det 
synet på oss selv også. Det kjennes ikke godt å 
bli lett etter problemer på av de som skal gi oss 
omsorg og kjærlighet. Da kan det bli mye van-
skeligere å få tillit til dem. De færreste av oss 
svarer ærlig på kartlegging som går ut på hvor-
dan vi er og hva vi gjør, og hvis vi skal få hjelp 
ut i fra kartleggingen, kan hjelpen bli veldig feil 
og overfladisk.»

16.4.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Barnevernsinstitusjoner skal gi barnet et forsvar-
lig tilbud og skal ivareta omsorgen for barnet 
under hele oppholdet. Ivaretakelsen av barnet i 
det daglige, innebærer at institusjonen må tilrette-
legge og tilpasse oppholdet slik at barnets behov 
blir ivaretatt. Kartlegging av barnet under opphol-
det på institusjonen kan derfor være nødvendig 
for å ivareta det enkelte barnet på best mulig 
måte. 

Dagens hjemmel for institusjonenes adgang til 
å kartlegge barnets behov under oppholdet følger 
implisitt av plikten til å gi forsvarlig omsorg og 
behandling. Kartlegging kan imidlertid anses som 
et inngrep i den enkeltes personlige integritet 
som tilsier en klarere hjemmel i lov. Kartleggin-
gen medfører at institusjonen behandler person-
opplysninger, noe som også tilsier en klarere lov-
hjemmel. Departementet opprettholder derfor 
forslaget om å innføre en særskilt hjemmel i ny 
barnevernslov som gir institusjonen mulighet til å 
kartlegge barn under institusjonsoppholdet. For-
slaget har også i hovedsak fått støtte i høringen.

Kartleggingen vil ha som formål å tilrettelegge 
tilbudet for det enkelte barn. Det finnes flere ulike 
kartleggingsverktøy som kan benyttes i statlige, 
kommunale og private institusjoner. Departemen-
tet påpeker at institusjonene må benytte seg av 
standardiserte anerkjente kartleggingsverktøy. 
Departementet er enig med de høringsinstansene 
som har påpekt at kartleggingen må være tilrette-
lagt for barnet slik at den kan gjennomføres på en 
god og trygg måte. Institusjonen må også ivareta 
barns rett til medvirkning ved kartleggingen, jf. 
lovutkastet § 1-4. 
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Kartleggingen kan foretas på ulike tidspunkter 
i et institusjonsforløp. Det kan være aktuelt å 
benytte kartlegging ved innflytting, i løpet av plas-
seringen og før utskriving. Dersom institusjonen 
etter kartleggingen finner at barnet ikke får et til-
bud som ivaretar barnets behov, må innholdet i til-
budet justeres så langt det lar seg gjøre innenfor 
plasseringsgrunnlaget, behandlingsopplegget og 
målgruppen for institusjonen. Dette vil bidra til at 
det enkelte barn får god og forsvarlig omsorg og 
behandling, og kan forhindre at barnet må flytte 
og dermed sikre barnet kontinuitet og stabilitet, jf. 
også kapittel 5 om institusjonstilbudet i barnever-
net, der det påpekes at institusjonene skal være 
fleksible og kompetente nok til å kunne tilpasse 
seg endringer i barnets behov underveis i opphol-
det. Videre vil kartleggingen kunne gi nyttig infor-
masjon til barnevernstjenesten for deres oppføl-
ging av barnet både underveis i oppholdet og til 
planleggingen av overgangen tilbake til eller til ny 
omsorgsbase.

Departementet understreker at institusjonens 
kartlegging ikke skal erstatte barnevernstje-
nestens ansvar for å å følge opp barn som er på 
barnevernsinstitusjon. Kartleggingen skal heller 
ikke erstatte barnevernstjenestens ansvar for å 
utrede barnets behov før tiltak iverksettes. Depar-
tementet viser i denne sammenheng til forslag om 
helsekartlegging av barn i barnevernet som ble 
sendt på høring i desember 2020.31 I høringsnota-
tet foreslår departementet å etablere et tilbud om 
tverrfaglig helsekartlegging i Bufetat. Kartleggin-
gen forutsetter faglige bidrag fra helsepersonell 
og at spesialisthelsetjenesten forpliktes, gjennom 
helseforetakenes styringslinje, til å bidra med 
nødvendige ressurser inn i kartleggingsteamene. 
Tverrfaglig helsekartlegging har som formål å 
bidra til at kommunal barnevernstjeneste, foster-
hjem og institusjon settes i bedre stand til å gi 
barn som plasseres utenfor hjemmet forsvarlig 
omsorg og oppfølging. Departementet har i 
høringsnotatet foreslått at kommunal barne-
vernstjeneste kan anmode Bufetat om helsekart-
legging når barnevernstjenesten har besluttet å 
fremme sak for nemnda om omsorgsovertakelser, 
atferdsplasseringer og frivillige plasseringer uten-
for hjemmet. Bufetat avgjør om helsekartlegging 
skal tilbys i det enkelte tilfelle. I tillegg foreslår 
departementet at barnevernstjenesten gis en plikt 
til å vurdere om det er behov for helsekartlegging 
av barn i målgruppen og at vurderingen skal 
dokumenteres. Det vil etter departementets vur-
dering ikke være et like stort behov for å kart-

legge barnets behov på nytt ved innflytting i insti-
tusjon dersom det allerede er foretatt grundige 
undersøkelser og helsekartlegging.

Forslaget gir ikke hjemmel for kartlegging før 
plassering som ledd i Bufetats utøvelse av 
bistandsplikten. I denne fasen må Bufetat bygge 
på opplysninger fra kommunen, eventuelt sup-
plert av helsekartlegging som nevnt. Det vises til 
nærmere omtale i kapittel 22.1 om Bufetats ansvar 
og oppgaver. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
det i lovutkastet § 10-18 fremgår at barneverns-
institusjonen kan kartlegge barnets behov under 
opphold på institusjonen for å tilpasse tilbudet til 
det enkelte barn.

16.5 Barnevernstjenestens plikt til å 
følge opp barn i 
barnevernsinstitusjon

16.5.1 Gjeldende rett

Barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn i 
barnevernsinstitusjon følger av de ulike plasse-
ringsgrunnlagene i barnevernloven. Oppfølg-
ningsplikten for barn plassert i barnevernsinstitu-
sjon som et frivillig hjelpetiltak etter § 4-4 følger av 
§ 4-5. Dersom barnet bor i en institusjon etter ved-
tak om omsorgsovertakelse, jf. § 4-8 eller § 4-12, 
følger oppfølgingsplikten av § 4-16. Ved plassering 
i institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker 
etter § 4-24, § 4-25 annet ledd annet punktum eller 
§ 4-26 følger oppfølgingsplikten av § 4-28. Ved 
akuttplassering følger oppfølgningsplikten av 
bestemmelsene i § 4-6 sjette ledd og § 4-9 femte 
ledd.

Det er barnevernstjenesten i den kommunen 
som har truffet vedtaket eller som har reist sak 
for fylkesnemnda, som har oppfølgingsansvaret, 
jf. § 8-4 tredje ledd. Ansvaret innebærer at barne-
vernstjenesten må følge med på barnets omsorgs-
situasjon og utvikling. Barnevernstjenesten skal 
vurdere hvorvidt det er behov for endringer eller 
ytterligere tiltak for barnet.

For barn i fosterhjem er det gitt en egen 
bestemmelse om barnevernstjenestens oppføl-
gingsansvar i forskrift om fosterhjem. Det frem-
går av § 7 at barnevernstjenesten i omsorgskom-
munen skal følge opp og føre kontroll med hvert 
enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. Omsorgs-
kommunen er den kommune som har ansvaret 
etter barnevernloven § 8-4 tredje ledd, jf. forskrif-
ten § 1. Videre fremgår det av forskriften § 7 
tredje ledd at barnevernstjenesten skal besøke 
fosterhjemmet så ofte som nødvendig for å kunne 31 Høringsfrist 22. mars 2021.
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oppfylle ansvaret etter første og annet ledd, men 
minimum fire ganger i året. Dersom barne-
vernstjenesten vurderer forholdene i fosterhjem-
met som gode kan barnevernstjenesten beslutte 
at antall besøk skal reduseres til minimum to gan-
ger i året for barn som har vært plassert i foster-
hjem i mer enn to år.

Barnevernstjenesten oppfølgingsplikt er nær-
mere beskrevet i proposisjonens kapittel 14.

16.5.2 Bakgrunnen for forslaget

Flere rapporter har pekt på stor variasjon i hvor-
dan den kommunale barnevernstjenesten følger 
opp barn som bor på institusjon. Blant annet er 
det påpekt av Menon Economics i deres publika-
sjon om institusjonstilbudet i barnevernet.32

Videre har Barneombudet i rapporten «De tror vi 
er shitkids»33 funnet store variasjoner i hvor tett 
barnevernstjenestene følger opp barn som bor på 
barnevernsinstitusjon. Barneombudet uttaler i 
rapporten at det bør vurderes om det er behov for 
mer standardisering eller klarere krav til hva bar-
nevernstjenesten skal gjøre for å følge opp ung-
dommer i institusjon. Barneombudet ber også 
departementet om å vurdere å forskriftsfeste 
antall oppfølgingsbesøk i institusjon på lik linje 
med fosterhjem.

16.5.3 Departementets vurdering og forslag

Barnevernsinstitusjonen skal gi barn forsvarlig 
omsorg og behandling, se lovutkastet § 10-1. Insti-
tusjonen utøver omsorgen på vegne av barne-
vernstjenesten eller foreldrene. Barnevernstje-
nesten har derfor en lovfestet plikt til å følge opp 
barn i barnevernsinstitusjon. Oppfølgingsplikten 
er imidlertid fragmentert ved at den ikke følger av 
én felles og helhetlig bestemmelse, men av de 
ulike tiltaksbestemmelsene i barnevernsloven, se 
utkast til kapittel 8 i ny barnevernslov. Flere rap-
porter har den senere tid påpekt at barnevernstje-
nesten ikke alltid ivaretar sitt oppfølgingsansvar 
godt nok. Manglende oppfølging fra barne-
vernstjenestens side kan få store konsekvenser 
for det enkelte barn. Det kan innebære at barnet 
ikke får den hjelpen det trenger, særlig etter endt 
opphold i institusjonen. Departementet foreslår 
derfor en ny bestemmelse som tydeliggjør barne-
vernstjenestens plikt til å følge opp barn i institu-
sjon, se lovutkastet § 10-19. Bestemmelsen er 

utformet slik at den tilsvarer bestemmelsen om 
barnevernstjenestens ansvar for oppfølging av 
barn i fosterhjem, se lovutkastet § 9-6.

En viktig del av oppfølgingsansvaret er å følge 
med på barnets omsorgssituasjon og utvikling 
gjennom hele institusjonsoppholdet, og å vurdere 
hvorvidt barnet får hjelp i henhold til hva som er 
målsettingen med oppholdet, eller om det er 
behov for en endringer i tilbudet. Departementet 
understreker at dette forutsetter at barnevernstje-
nesten opprettholder sin relasjon med barnet 
gjennom hele institusjonsoppholdet, og at barne-
vernstjenesten og institusjonen samarbeider tett. 
Selv om det i dag ikke følger direkte av loven føl-
ger det av det generelle forsvarlighetskravet, som 
foreslås videreført i ny barnevernslov § 1-7, at bar-
nevernstjenesten må besøke barnet så ofte som 
forholdene tilsier det for å ivareta sin oppfølgings-
plikt. Det vises i denne sammenheng også til bar-
nets rett til medvirkning, se proposisjonens kapit-
tel 7.2 og lovutkastet § 1-4. Det nærmere innhol-
det i barnevernstjenestens oppfølgingsplikt og 
krav til å utarbeide planer er beskrevet i denne 
proposisjonens kapittel 14, samt i Prop. 169 L 
(2016-2017) kapittel 9.

Departementet er enig med Barneombudet i at 
det er behov for tydeligere krav til barnevernstje-
nestens plikt til å følge opp barn i institusjon, her-
under krav til å besøke barnet under institusjons-
oppholdet. Hvilke krav som skal stilles og hvor 
omfattende disse skal være må vurderes nær-
mere. Etter departementets syn vil kravene måtte 
være mer detaljerte enn det som er naturlig å 
innta i loven. Departementet foreslår derfor en 
hjemmel til å gi forskrift om barnevernstjenestens 
plikt til å følge opp barn i institusjon, se lovutkas-
tet § 10-19.

16.6 Inntak i og utskriving fra 
barnevernsinstitusjon

16.6.1 Gjeldende rett

Barnevernloven § 5-4 har regler om inntak i og 
utskriving fra barnevernsinstitusjoner. Bestem-
melsen omfatter bare statlige institusjoner. Dette 
følger av henvisningen til § 5-1 der det fremgår at 
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har 
ansvaret for etablering og drift av barnevernsinsti-
tusjoner. 

I henhold til første ledd skal Bufetat gi regler 
for hvordan inntak og utskriving skal besluttes. 
Formålet er å ha klare regler for inntak og utskri-
ving i ulike typer institusjoner. 

32 Menon Economics (2020), Institusjonstilbudet i barnever-
net, Menon-publikasjon nr. 54/2020.

33 Rapport om barn som bor på barnevernsinstitusjon – 2020.
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Annet ledd slår fast at dersom det er bestemt 
at barnet skal ha plass i en institusjon, kan institu-
sjonen ikke nekte å ta imot barnet. Dette inne-
bærer at statlige barnevernsinstitusjoner ikke har 
såkalt «asylsuverenitet», men at tildelingen av 
institusjonsplass skjer gjennom de fastsatte inn-
taksprosedyrene, jf. første ledd. 

Tredje ledd gir uttrykk for at barn ikke kan 
utskrives fra institusjonen før tiden uten etter sam-
tykke fra barnevernstjenesten. Dette følger av den 
alminnelige ansvarsdelingen mellom Bufetat og 
barnevernstjenesten. Det er barnevernstjenesten 
som har ansvaret for å følge opp barn på institu-
sjon, herunder å vurdere om tiltaket bør endres 
eller avsluttes. Videre kan varigheten av plasserin-
gen fremgå av nemndas vedtak. 

Siste ledd gir statsforvalteren i det fylke insti-
tusjonen ligger, myndighet til å avgjøre uenighet 
om inntak eller utskriving. Det følger av forarbei-
dene at bestemmelsen kommer til anvendelse ved 
uenighet mellom Bufetat og barnevernstjenesten. 

16.6.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

I høringsnotatet ble det foreslått å oppheve 
bestemmelsens første ledd fordi den ble ansett 
som overflødig. Det ble vist til at Bufetats ansvar 
for å gi regler for hvordan det skal besluttes at 
barn skal tas inn i eller skrives ut fra en institusjon 
gjelder, selv om plikten ikke fremgår av loven. 
Departementet ba om høringsinstansenes syn på 
om de øvrige leddene i bestemmelsen kan opphe-
ves som overflødige. Departementet viste til at 
også annet og tredje ledd kan ivaretas gjennom 
etatsstyringen. Departementet antok at siste ledd 
hadde liten praktisk betydning.

16.6.3 Høringsinstansenes syn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), 
Bufetat region sør og Statens helsetilsyn har uttalt 
seg.

Alle tre høringsinstansene er enig i at de tre 
første leddene i dagens § 5-4 er overflødige og kan 
oppheves. Bufdir fremholder at bestemmelsen i 
annet ledd uansett kan ivaretas gjennom styrings-
retten da Bufetat kan gi føringer om at institusjo-
nen ikke kan avvise en plassering. Direktoratet er 
også enig i at dagens tredje ledd er overflødig da 
det følger av lovens ansvarsdeling at det er fylkes-
nemnda eller barnevernstjenesten som kan 
beslutte at et institusjonsopphold skal avsluttes. 

Det imidlertid delte meninger om siste ledd. 
Bufdir og Bufetat region sør mener at bestemmel-

sen er nødvendig, og at den derfor bør viderefø-
res. Det henvises også til at Bufdir i den senere tid 
har informert om regelen og den derfor ventelig 
vil få mer betydning i praksis. Bufdir skriver:

«Direktoratet har fått henvendelser om tilfeller 
hvor institusjonstilbudet ikke har hatt ønsket 
effekt, og hvor ungdom har blitt utsatt for 
omfattende tvangsbruk. Hvis barnevernstje-
nesten i slike tilfeller ikke er villig til å ta de 
nødvendige skritt for en flytting, gir § 10-12 
tredje ledd Bufetat en mulighet til å få vurdert 
om det er forsvarlig å opprettholde plasserin-
gen.»

Bufdir er videre opptatt av en problemstilling som 
er knyttet til enetiltakene, og viser til at et klart 
flertall av ungdom i enetiltak er plassert etter bar-
nevernloven § 4-12. Etter Bufdirs oppfatning er det 
grunn til å tro at det i noen av disse tilfellene ville 
vært riktigere at plasseringen er hjemlet i § 4-24. 
Bufdir skriver videre:

 «Bufetat kan i slike tilfeller ikke bestemme at 
ungdom skal flytte til et annet tiltak, eller ta ini-
tiativ til at fylkesnemnda vurderer en annen 
plasseringshjemmel. Også i slike tilfeller kan 
fylkesmannen fungere som en sikkerhetsven-
til, ved at en nøytral tredjepart kan vurdere om 
plasseringen skal opprettholdes.»

Statens helsetilsyn mener imidlertid i at bestem-
melsen i dagens § 5-4 siste ledd bør oppheves, og 
viser til informasjon fra alle landets fylkesmenn 
som tilsier at bestemmelsen har liten praktisk 
betydning i dag. Bufetat har også uansett plikt til å 
finne et forsvarlig tiltak til barnet. Statens helsetil-
syn skriver videre: 

«Det er vår oppfatning at hva som reelt sett lig-
ger til fylkesmannens myndighet og hvilket 
handlingsrom de har etter bestemmelsen er 
uklart, og at dersom bestemmelsen ikke opp-
heves må dette tydeliggjøres. Dette må ses i 
sammenheng med fylkesmannens rolle som til-
synsmyndighet, og særlig i forhold til formålet 
med institusjonstilsynet slik det fremgår av til-
synsforskriften § 2. Etter vår vurdering kan fyl-
kesmannens rolle som «tvisteløsningsorgan» 
ved uenighet komme i strid med tilsynsrollen. 
Dersom fylkesmannen skal ta stilling til utskri-
velse i en konkret sak, og de nettopp har vært 
på tilsyn og ikke funnet lovbrudd kan dette 
gjøre dem inhabile i sak etter § 5-4 fjerde ledd. 
Det samme gjelder dersom det er uenighet om 
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innskriving og fylkesmannen etter tilsyn 
mener at institusjonen driver uforsvarlig. Når 
det gjelder utskriving, kan fylkesmannen uan-
sett ikke overprøve fylkesnemndas avgjørelse 
om hvilken institusjon barnet skal bo på når det 
gjelder atferdsplasseringer.»

16.6.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet foreslår ikke å videreføre første og 
annet ledd i dagens § 5-4 i ny barnevernslov. 
Bestemmelsene har et innhold som det ikke er 
nødvendig å lovfeste, og som det er bedre å iva-
reta gjennom ordinær etatsstyring. Forslaget 
innebærer ingen endringer i synet på at det er 
nødvendig med forutsigbare prosedyrer for inn-
tak og utskriving på institusjon. Det er imidlertid 
ikke nødvendig at dette følger av loven. Departe-
mentet foreslår videre ikke å videreføre dagens 
tredje ledd. Det følger av lovens ansvarsdeling at 
det ikke er Bufetat som kan skrive ut et barn fra 
en institusjon. Dette er et spørsmål som hører inn 
under barnevernstjenestens oppfølgingsansvar. 
Det er derfor ikke nødvendig at loven fastsetter at 
barn ikke kan skrives ut før tiden uten etter sam-
tykke fra barnevernstjenesten. 

Departementet foreslår også å oppheve 
bestemmelsens fjerde ledd om statsforvalterens 
myndighet til å avgjøre uenighet mellom barne-
vernstjenesten og Bufetat om inntak eller utskri-
ving. Departementet antar at bestemmelsen har 
liten betydning i dagens praksis, men at den unn-
taksvis benyttes ved uenighet mellom barne-
vernstjenesten og Bufetat om utskriving fra insti-
tusjon. Statsforvalteren har i utgangspunktet 
ingen rolle eller ansvar verken ved inntak eller 
utskrivning i barneverninstitusjon. Departemen-
tet legger derfor til grunn at det kan være kre-
vende for den enkelte statsforvalter å håndtere 

henvendelser om tvisteløsning. Etter departemen-
tets oppfatning er det også lite hensiktsmessig å 
videreføre en tvisteløsningsfunksjon med så vidt 
uklare premisser. Å utvide statsforvalterens rolle 
ville videre innebære å gi statsforvalteren en sær-
skilt myndighet til å overprøve henholdsvis kom-
munens, Bufetats eller nemndas vurderinger om 
inntak og utskriving. Dette er heller ikke hensikts-
messig. Departementets viser til at statsforvalte-
ren i rollen som tilsynsmyndighet har ansvar for å 
føre kontroll med at Bufetat og kommunene opp-
fyller sine lovpålagte oppgaver. Statsforvalteren 
har også ansvaret for å føre tilsyn med barn i bar-
nevernsinstitusjon, og det er adgang til å fremme 
tilsynsklager til statsforvalteren. Etter departe-
mentets oppfatning bør uenighet om inntak eller 
utskriving mest hensiktsmessig fremmes innen-
for disse rammene.

Etter departementets vurdering tilsier statsfor-
valterens uavhengige rolle som tilsynsmyndighet, 
videre at statsforvalteren ikke også bør ha en rolle 
som tvisteløser mellom kommune og Bufetat når 
det gjelder inntak og utskriving på institusjon. Slik 
Helsetilsynet fremholder, kan utøvelsen av denne 
oppgaven komme i konflikt med statsforvalterens 
grunnleggende ansvar med å føre tilsyn med bar-
nevernsinstitusjonene. Tvisteløsningsfunksjonen 
kan også føre til uklarheter i tilfeller der en sak 
samtidig ligger til behandling i barneverns- og 
helsenemnda. Tvisteløserfunksjonen vil i slike til-
feller være vanskelig å gjennomføre i praksis 
innenfor rammene av nemndas saksbehandling 
og kompetanse. Etter departementets oppfatning 
bør eventuell uenighet i forbindelse med inntak 
eller utskriving bare kunne rettes til statsforvalte-
ren som en tilsynsklage. Slike tilsynsklager kan 
fremmes med hjemmel i lovforslagets kapittel 17 
om statlig tilsyn. 

Departementet foreslår etter dette ikke å vide-
reføre i dagens § 5-4 i ny barnevernslov.
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17  Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere

17.1 Gjeldende rett

17.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Enkelte bestemmelser i FNs barnekonvensjon 
(BK) gir gruppen enslige mindreårige asylsøkere 
et særskilt vern, disse er artikkel 20, 22 og 25. For 
øvrig gjelder de generelle prinsippene som beskri-
ves i kapittelet om folkerettslige forpliktelser på 
samme måte for omsorgssentertilbudet, se kapit-
tel 3.

Det følger av BK artikkel 22 at partene skal 
treffe egnede tiltak for å sikre at et barn som søker 
flyktningstatus får behørig beskyttelse og humani-
tær hjelp. Dersom det ikke er mulig å finne foreldre 
eller andre familiemedlemmer til barn som søker 
flyktningstatus, skal barnet gis samme beskyttelse 
i henhold til konvensjonen som ethvert annet barn 
som av en aller annen grunn permanent eller mid-
lertidig er berøvet sitt familiemiljø. 

Videre slår BK artikkel 20 fast at et barn som 
midlertidig eller permanent er fratatt sitt familie-
miljø, skal ha rett til særlig beskyttelse og bistand 
fra staten. I samsvar med nasjonal lovgivning skal 
statene sikre alternativ omsorg. Slik omsorg kan 
om nødvendig være plassering i institusjon egnet 
for omsorg for barn. Når mulige løsninger over-
veies, skal det tas tilbørlig hensyn til behov for 
kontinuitet og til barnets etniske, religiøse, kultu-
relle og språklige bakgrunn. 

Etter BK artikkel 25 skal staten anerkjenne at 
et barn som er blitt plassert av kompetente 
myndigheter for å få omsorg, beskyttelse eller 
behandling, har rett til periodisk vurdering av den 
behandling barnet får, og av alle andre forhold 
som har betydning for plasseringen av barnet. 

Av BK artikkel 2 følger det også et forbud mot 
diskriminering. Dette innebærer at alle barn skal 
sikres de rettigheter som følger av konvensjonen, 
og medfører et forbud mot usaklig forskjellsbe-
handling. Diskrimineringsvernet gjelder for alle 
barn innen statens jurisdiksjon, også barn som 
søker opphold i en stat eller oppholder seg ulovlig 
der. Et generelt prinsipp om ikke-diskriminering 
følger for øvrig også av den europeiske mennes-
kerettskonvensjon (EMK) artikkel 14.

17.1.2 Barnevernloven

Ansvaret for tilbudet til enslige mindreårige asyl-
søkere under 15 år reguleres særskilt i barnevern-
loven kapittel 5A.1 Barnevernloven § 5A-1 første 
ledd gir Bufetat ansvar for å tilby opphold i et 
omsorgssenter for enslige mindreårige asylsø-
kere. Tilbudet gjelder for barn som er under 15 år 
når søknad om beskyttelse fremmes. 

Omsorgssentertilbudet til enslige mindreårige 
asylsøkere følger de samme krav til kvalitet i tilbu-
det som ordinære barnevernsinstitusjoner, jf. 
§ 5A-7. Det vises derfor til kapittel 16 om barne-
vernsinstitusjoner for en nærmere beskrivelse av 
kvalitetskravene. 

Så lenge barnet har opphold i et omsorgssen-
ter, har Bufetat omsorgsansvaret for barnet, jf. 
§ 5A-2. Dette innebærer at Bufetat er ansvarlig for 
at barnet får forsvarlig omsorg på omsorgssentret. 
Hva som er å anse som forsvarlig omsorg vil blant 
annet avhenge av barnets alder og modenhet. Det 
fremgår av §§ 5A-3 annet ledd og § 5A-5 annet 
ledd at om barnets behov etter omsorgssenterets 
vurdering ikke kan ivaretas på en tilfredsstillende 
måte på omsorgssenteret, eller barnet ønsker 
opphold utenfor omsorgssenteret, skal senteret 
varsle barneverntjenesten for vurdering av om det 
bør iverksettes særlige tiltak etter barnevernloven 
kapittel 4.

Det følger av barnevernloven § 5A-6 at 
omsorgssenteret skal foreta en kartlegging av 
barnets situasjon og behov som grunnlag for 
etterfølgende bosetting i en kommune. Formålet 
med omsorgssenterets kartlegging er å tilrette-
legge for en best mulig bosetting. Det kan for 
eksempel være behov for å flytte til et fosterhjem, 
få spesialundervisning eller medisinsk bistand 
over lengre tid. Det følger videre av bestemmel-
sens annet ledd at kartleggingen skal utarbeides i 
samarbeid med barnet, og oversendelse av kart-
leggingen til aktuelle myndigheter forutsetter 

1 Kapittel 5A ble tatt inn i barnevernloven ved endringslov av 
30. mai 2008 nr. 36. En nærmere gjennomgang av de 
enkelte lovbestemmelsene følger av lovens forarbeider, se 
Ot.prp. nr. 28 (2007–2008). 
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skriftlig samtykke. Det er barnets representant 
eller verge som skal gi skriftlig samtykke. Der-
som barnet har fylt 15 år, og forstår hva saken gjel-
der, må også barnet samtykke. Samtidig følger det 
av integreringsloven § 42 annet ledd, jf. § 41 første 
ledd at personopplysninger kan utveksles mellom 
offentlige organer uten hinder av lovbestemt taus-
hetsplikt.2 Dette gjelder blant annet opplysninger 
som er nødvendig for bosetting av enslige mindre-
årige asylsøkere. Det er ikke et krav om samtykke 
for å innhente slike opplysninger. 

17.1.3 Utlendingsloven

Det følger av utlendingsloven § 95 at en utlending 
som søker om beskyttelse skal gis tilbud om inn-
kvartering. Justisdepartementet har i instruks 
delegert ansvaret for innkvarteringen til UDI.3

Instruksen slår fast at UDI har omsorgsansvaret 
for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 
18 år. UDI gir et tilbud om innkvartering i egne 
mottak for denne gruppen. Dette tilbudet skal 
etter gjeldende retningslinjer være forsvarlig. Det 
fremgår av UDIs rundskriv om omsorgsarbeid i 
mottak for enslige mindreårige, at mottaket skal 
sikre at de enslige mindreårige får nødvendig opp-
følging og gis et godt omsorgstilbud og oppvekst-
miljø.4 Justis- og beredskapsdepartementet la i 
februar 2021 frem en lovproposisjon for Stortin-
get, som vil medføre lovfesting av utlendingsmyn-
dighetenes omsorgsansvar for enslige mindreå-
rige asylsøkere mellom 15 og 18 år, se mer om 
proposisjonen i kapittel 17.4.1.

17.2 Forslaget i høringsnotatet

Barnevernslovutvalget foreslo ikke endringer i 
barnevernlovens kapittel 5A om omsorgssentre. 
Departementet så i høringsnotatet om ny barne-
vernslov ikke behov for å foreta noen endringer av 
regelverket om enslige mindreårige asylsøkere 
under 15 år, med unntak av noen mindre justerin-
ger og språklige forenklinger. I høringsnotat fore-
slo departementet derfor en videreføring av 
dagens regulering. Kapitteloverskriften ble fore-
slått endret fra «omsorgssentre for mindreårige» 
til «omsorgssentre for enslige mindreårige asylsø-

kere» for å tydeliggjøre for leseren hovedmål-
gruppen for tilbudet. 

Som redegjort for under kapittel 17.1.3, gir 
integreringsloven § 42, jf. § 41 hjemmel til å over-
sende informasjon til bosettingsmyndigheten uten 
samtykke.5 Dette innebærer en motstrid med 
barnevernslovens regler i § 5A-6, hvor barnets 
samtykke er en forutsetning for oversendelse. Det 
kan skape tvil om samtykke fra representanten og 
eventuelt barnet er nødvendig for å oversende 
kartleggingen til bosettingsmyndigheten. Depar-
tementet så derfor behov for å justere lovteksten 
på dette punktet, og foreslo å fjerne kravet om 
samtykke for oversending av kartleggingen av 
barnets situasjon og behov til bosettingsmyndig-
hetene. Departementet mente endringen vil bidra 
til bedre bosetting fra omsorgssentre.

Det ble i tillegg foreslått språklige forenklin-
ger av lovteksten for å tydeliggjøre Bufetats 
omsorgsansvar, ved å justere ordlyden om vars-
lingsplikt til barneverntjenesten, jf. dagens § 5A-3 
annet ledd og § 5A-5 annet ledd. Departementet 
mente det var et behov for å presisere at varsling 
til barneverntjenesten gjelder der barnet har sær-
skilte behov. Dette medfører en tydeliggjøring av 
ansvarsfordelingen mellom barneverntjenesten 
og Bufetat, og medfører ikke noen endringer 
hverken i praksis eller i gjeldende rett.

17.3 Høringsinstansenes syn

Det er 32 instanser som har uttalt seg spesifikt om 
høringsnotatets kapittel om omsorgssentre for 
enslige mindreårige asylsøkere. I tillegg gir 12 
instanser generell støtte til forslaget i høringsnota-
tet. Et flertall av høringsinstansene er positive til 
endringsforslagene. Det er likevel enkelte innven-
dinger. 

Seks høringsinstanser uttrykker at de er posi-
tive til departementets forslag om å videreføre 
omsorgssentertilbudet i ny barnevernslov. Disse er 
blant annet Bufetat region nord, Norges institusjon 
for menneskerettigheter (NIM) og Redd Barna.

Selv om det ikke var foreslått å endre ansvars-
fordelingen av omsorgen for enslige mindreårige 
asylsøkere, har 18 høringsinstanser benyttet 
anledningen til å fremføre sitt syn på dette. Disse 
høringsinstansene mener at lovforslaget burde 
utvidet barnevernets ansvar for gruppen enslige 
mindreårige asylsøkere til også å gjelde barn mel-

2 Lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjennom opp-
læring, utdanning og arbeid (integreringsloven §§ 41 til 44 
erstatter den tidligere lov om introduksjonsordning og 
norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduk-
sjonsloven) av 4. juli 2003 nr. 80 §§ 25 til 25b.

3 GI-13/2017 om innkvartering av asylsøkere.
4 Se blant annet UDIs retningslinjer RS 2011-034, punkt 3.

5 Forslaget i høringsnotatet gjaldt harmonisering med intro-
duksjonslovens regler, som var gjeldende på tidspunktet 
for høringsnotatet.
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lom 15 og 18 år. Disse er blant annet Barneombu-
det, Bufetat region nord, Bufetat region øst, Felles-
organisasjonen, Landsforeningen for barneverns-
barn, Rettspolitisk forening, Røde Kors, SOS-barne-
byer, Sex og samfunn og UNICEF Norge. 

Sex og samfunn skriver at «Et bedre omsorgstil-
bud regulert i barnevernsloven er viktig for å fore-
bygge overgrep mot enslige mindreårige.»

NIM anbefaler at «norske myndigheter gir ens-
lige mindreårige asylsøkere over 15 år et omsorgstil-
bud som både kvalitativt og rettighetsmessig er like-
verdig det omsorgstilbudet som gis til enslige min-
dreårige under 15 år og øvrige barnevernsbarn.»

Når det gjelder forslaget om å fjerne dagens 
krav til at barnet må samtykke ved oversending av 
informasjon til bosettingsmyndighetene har 13 
instanser innspill. Ni av disse stiller seg positive 
forslaget. Det er Bufetat region nord, og flere kom-
muner som Horten kommune, Sandnes kommune, 
Stavanger kommune og Trondheim kommune. 
Disse instansene mener forslaget vil bidra til 
bedre bosetting med et bedre beslutningsgrunn-
lag. 

Også Politidirektoratet uttaler seg positivt på 
vegne av Politiets Utlendingsenhet (PU):

«PU er positive til at kravet om samtykke fra 
barnet for å oversende kartleggingen av bar-
nets situasjon og behov til bosettingsmyndig-
hetene fjernes. PU viser til at dette er i tråd 
med utlendingsforvaltningens økte satsing på 
å ivareta barn gjennom hele sakskjeden, blant 
annet ved overføring av informasjon om bar-
nets situasjon mellom etatene. Å fjerne kravet 
om samtykke vil bidra til å gjøre det lettere å 
ivareta barnets beste for alle aktørene i 
saksprosessen, herunder å fange opp særlige 
oppfølgingsbehov og sårbarhet hos barnet.»

Fire instanser har innvendinger mot forslaget. 
Dette er Bufetat region øst, Fokus på Barnevernet, 
Norsk Barnevernssamband og Redd Barna. Inn-
vendingene er blant annet at introduksjonsloven6

ikke medfører et problem, og at en endring derfor 
ikke er nødvendig. Videre stilles det spørsmål ved 
om forslaget kan medføre mindre deltakelse for 
barnet, eller om at det kan svekke barnets anled-
ning til kontradiksjon.

Fem instanser, Norsk barnevernlederorganisa-
sjon (NOBO), NIM, SOS-barnebyer, Bufetat region 
øst og UDI har innspill til forslaget om å presisere 
at varsling til barnevernstjenesten bare skal gjelde 

i spesielle tilfeller. NOBO og NIM er positive til 
forslaget. NIM skriver:

«Det er også positivt at departementet presise-
rer i forarbeidene at det forventes at Bufetat, 
som omsorgsansvarlig for denne barne-
gruppen, tilpasser tilbudet til deres særskilte 
utfordringer. Det presiseres videre at barn «i 
omsorgssentre har ofte savn og traumer, og 
behov for spesiell oppfølgning. Dette må 
omsorgssentrene ta høyde for.»

SOS-barnebyer, Bufetat region øst og UDI har 
synspunkter på forslaget om å klargjøre 
omsorgssenterets og barneverntjenestens 
ansvar. Bufetat region øst er enig i at henvisnin-
gen til at omsorgssentrene skal varsle barne-
vernstjenesten i dagens lovregulering er ment å 
gjelde i spesielle tilfeller og at denne har blitt 
praktisert slik. De er også enige med departe-
mentet i at det kan forventes at Bufetat tilpasser 
omsorgssentertilbudet til enslige mindreårige 
asylsøkere og deres særskilte utfordringer uten 
bistand fra kommunal barnevernstjeneste. Det 
nevnes likevel at det bør komme tydelig frem av 
forarbeidene hva en slik tilpassing av omsorgs-
sentertilbudet innebærer. 

UDI har flere innvendinger, og skriver blant 
annet at dersom en tilsvarende endring skulle gjø-
res gjeldene for enslige mindreårige i mottak ville 
det ha omfattende konsekvenser, og innebære 
redusert ivaretakelse av omsorgssituasjonen til 
enslige mindreårige i mottak. 

17.4 Departementets vurderinger og 
forslag

17.4.1 Ansvaret for enslige mindreårige 
asylsøkere over 15 år

Ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mel-
lom 15 og 18 år er lagt til utlendingsmyndighe-
tene. Stortinget ba i anmodningsvedtak 938, den 
14. juni 2017 «(…) regjeringen fremme forslag om 
lovfesting av ansvaret for enslige mindreårige 
asylsøkere, hvilken omsorg disse barna har krav 
på og hvilke krav som stilles til mottak med ens-
lige mindreårige asylsøkere.» 

På bakgrunn av anmodningsvedtaket sendte 
Justis- og beredskapsdepartementet i desember 
2019 på høring et forslag om å lovregulere UDIs 
omsorgsansvar for denne gruppen barn. På bak-
grunn av høringen ble det i februar 2021 lagt frem 
en lovproposisjon for Stortinget om lovfesting av 
omsorgsansvaret for enslige mindreårige asyl-

6 Introduksjonslovens regler er i dag erstattet av integrerings-
loven.
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søkere som bor i asylmottak.7 Forslaget vil med-
føre en styrket rettssikkerhet for enslige mindreå-
rige asylsøkere over 15 år.

17.4.2 Krav til kompetanse og bemanning i 
omsorgssentre

Departementet viser til forslaget om krav til kom-
petanse og bemanning i barnevernsinstitusjon, 
som er nærmere beskrevet i kapittel 16.2. Depar-
tementet mener at kompetansekravene for ansatte 
i barnevernsinstitusjoner også skal gjelde for 
ansatte i omsorgssentrene. Forslaget beskrives og 
begrunnes nærmere i kapittel 16.2.6.2. På denne 
bakgrunn foreslås å ta inn i loven en henvisning i 
§ 11-5 til § 10-16. 

17.4.3 Fjerning av kravet om samtykke ved 
oversendelse av kartlegging

Departementet fastholder forslaget om å fjerne 
kravet om samtykke ved oversendelse av kartleg-
ging til bosettingsmyndighetene. Hensikten med 
forslaget var i hovedsak å harmonere barnevern-
lovens regler med reglene for bosetting av flykt-
ninger, som nå følger av integreringsloven. Depar-
tementet viser til at kommunene som har gitt inn-
spill i høringen uttrykker at forslaget er positivt 
for barnet og bosettingsprosessen. For å kunne gi 
barnet som skal bosettes et best mulig tilbud, vil 
det være viktig for kommunen å ha tilstrekkelig 
og god informasjon. Departementet legger vekt 
på at Politiets Utlendingsenhet mener forslaget vil 
bidra til å gjøre det lettere å ivareta barnets beste 
for alle aktørene i saksprosessen, herunder å 
fange opp særlige oppfølgingsbehov og sårbarhet 
hos barnet.

For et barn under 15 år kan det være vanskelig 
å overskue konsekvensene av hva det betyr å gi 
samtykke til oversendelse av kartleggingsinfor-
masjon. Dersom samtykke ikke gis, kan konse-
kvensen være at viktig informasjon om barnets 
behov tilbakeholdes og at barnet får et dårligere 
bosettingstilbud. Departementet mener derfor 
det vil være til barnets beste at det ikke stilles 
krav om samtykke når opplysningene oversendes 
til bosettingsmyndighetene. 

Departementet har merket seg at enkelte 
høringsinstanser mener forslaget kan føre til min-
dre deltakelse for barnet. Departementet under-
streker at barnet uansett har i behold sin rett til å 

medvirke, jf. nåværende barnevernlov § 1-6, som 
videreføres i lovforslagets § 1-4. Kartleggingen 
skal gjennomføres sammen med barnet, og bar-
net bør få tilpasset informasjon om hvorfor det 
foretas en kartlegging, og hva opplysningene skal 
brukes til. Departementet mener på denne bak-
grunn det ikke er særlig sannsynlig at forslaget vil 
svekke barnets rett til å delta. 

Departementet foreslår derfor å videreføre at 
omsorgssenteret skal kartlegge barnets situasjon 
og behov. Kartleggingen skal danne grunnlag for 
etterfølgende bosetting i en kommune. Kartleg-
gingen kan oversendes til aktuelle myndigheter 
uten barnets samtykke, jf. lovforslagets § 11-4.

17.4.4 Varsling til barnevernstjenesten

Departementet fastholder at barnevernstjenesten 
bare skal varsles i spesielle tilfeller. Dette er i sam-
svar med gjeldende rett, og viderefører Bufetats 
omsorgsansvar for barna som oppholder seg i 
omsorgssenter. 

Departementet viser til at kommunen har 
ansvaret for barnevernstjenesten, og staten har 
ansvaret for å gi et tilbud til asylsøkere. Det stat-
lige ansvaret er delt aldersmessig mellom Bufetat 
og UDI. Omsorgen som gis enslige mindreårige 
asylsøkere skal være forsvarlig. Dette betyr blant 
annet at omsorgen må være tilpasset barnets 
behov, og den særskilte situasjonen som et barn 
på flukt uten foreldre befinner seg i. Det å ha 
omsorgen for et barn innebærer blant annet å gi 
barnet vern og beskyttelse, tydelige rammer for å 
sikre trygghet og god utvikling, stabil og god vok-
senkontakt, opplevelse av mestring og å bli sett og 
hørt. Omsorgsansvaret for et barn omfatter også 
ansvaret for å lete etter et barn som forsvinner fra 
senteret, og et ansvar for å gi kommunen beskjed 
dersom barnet flytter fra senteret. 

Omsorgssentre for enslige mindreårige asyl-
søkere under 15 år har særlig kompetanse på 
behovene til denne gruppen barn. Omsorgssen-
tertilbudet er et spesialisert tilbud som skal tilpas-
ses til enslige mindreårige asylsøkere og deres 
utfordringer, uten særskilt bistand fra kommunal 
barnevernstjeneste. Barn i omsorgssentre har 
ofte savn og traumer, og behov for spesiell oppføl-
ging, som Bufetats tilbud skal dekke. 

Hvilken kompetanse den lokale barnevernstje-
nesten der omsorgssenteret er lokalisert har på 
flyktningefeltet, vil variere avhengig av størrelse 
og ressurser. Barnevernstjenesten har først og 
fremst ansvaret for å ivareta barn som er uten 
omsorg, som er utsatt for omsorgssvikt, eller som 
har vist alvorlige atferdsvansker. Bufetat skal iva-

7 Prop. 82 L (2020–2021) om endringer i utlendingsloven 
(lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsø-
kere som bor i asylmottak).
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reta omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere 
under 15 år. Bufetat kan imidlertid kontakte den 
kommunale barnevernstjenesten der et barn har 
rusproblemer eller andre alvorlige atferdsproble-
mer, der det er mistanke om menneskehandel 
eller der et barn trenger ekstra omsorg på grunn 
av lav alder. Dette vil i hovedsak være barn som er 
helt små og har et omsorgsbehov som ikke kan til-
strekkelig ivaretas på omsorgssenteret. Bruk av 
tiltak fra barnevernet skal for øvrig være begrun-
net i at barnet trenger et tilbud utover ren 
omsorg, og skal være motivert ut fra hensynet til 
barnets beste. Barnevernstjenestens ansvar vil i 
så fall være det samme som for andre barn med 
tilsvarende problemer. Det vises også til at andre 
sektormyndigheter, som helsesektoren, også vil 
ha et ansvar for å ivareta behovene til denne grup-
pen barn. 

Departementet viser til at denne ansvarsforde-
lingen for UDIs del også fremkommer av lovpro-
posisjon om lovfesting av omsorgsansvaret for 
enslige mindreårige asylsøkere som bor i asylmot-
tak.8

Departementet foreslår derfor å videreføre 
høringsnotatets forslag til språklige forenklinger 
av lovteksten for å tydeliggjøre Bufetats omsorgs-
ansvar, jf. lovforslagets § 11-2. At omsorgssenteret 
i helt spesielle tilfeller, som nevnt ovenfor, kan 
melde bekymring til barnevernstjenesten, følger 
av lovens alminnelige bestemmelser. Departe-
mentet mener det ikke er behov for en særskilt 
regulering av dette i loven.

8 Se Prop. 82 L (2020–2021) kapittel 4.3. 
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18  Saksbehandlingsregler

18.1 Krav til barnevernets 
dokumentasjon og begrunnelser 

18.1.1 Gjeldende rett

18.1.1.1 Menneskerettslige forpliktelser 

Både den europeiske menneskerettskonvensjon 
(EMK) og FNs barnekonvensjon (BK) inneholder 
bestemmelser av sentral betydning for saksbe-
handlingen i saker etter barnevernloven. 

BK artikkel 3 fastslår at barnets beste skal 
være et grunnleggende hensyn i alle handlinger 
som berører barn. FNs barnekomité har utgitt en 
generell kommentar om innholdet i prinsippet om 
barnets beste etter BK artikkel 3. Komiteen gir 
uttrykk for at prinsippet om barnets beste skal for-
stås både som en materiell vurderingsnorm og en 
saksbehandlingsregel som stiller krav til beslut-
ningsprosessen. At barnets beste er en saksbe-
handlingsregel betyr at det må foretas en forsvar-
lig utredning av aktuelle og mulige konsekvenser 
for barnet og at dette forutsetter at det foreligger 
visse prosessuelle garantier. For eksempel må 
begrunnelsen for en beslutning vise at barnets 
beste eksplisitt har blitt tatt hensyn til.1 

BK artikkel 12 gjelder barnets rett til å gi 
uttrykk for sin mening. Nasjonale myndigheter 
skal garantere barn som er i stand til å danne seg 
egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for 
disse synspunktene i alle forhold som vedrører 
barnet. Videre skal barnets synspunkter tillegges 
behørig vekt i samsvar med dets alder og utvik-
ling.2 Barnets synspunkter er et sentralt moment i 
barnets beste-vurderingen.3 

Staten plikter etter BK artikkel 9 og EMK 
artikkel 8 å respektere både barnets og foreldre-
nes rett til familieliv. Det er etter begge bestem-
melser adgang til å gjøre inngrep i familielivet på 
nærmere bestemte vilkår. Det følger av EMK 

artikkel 8 nr. 2 at inngrep ikke utgjør en krenkelse 
dersom inngrepet er i samsvar med lov, at det for-
følger et legitimt formål og er nødvendig i et 
demokratisk samfunn. Det fremgår av praksis fra 
Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) at 
vilkåret om at et inngrep må være nødvendig, tol-
kes som et krav om forholdsmessighet mellom 
mål og middel, slik at det må skje en balansert 
avveining av de kryssende interesser.4

Det følger ingen uttrykkelige prosessuelle 
krav av ordlyden i EMK artikkel 8, men det er 
langvarig praksis for at EMD i barnevernssaker 
vurderer saksbehandlingen ved avgjørelsen av om 
det foreligger krenkelse av artikkel 8 om retten til 
respekt for familieliv.5 Konvensjonspraksis har 
oppstilt flere prosessuelle krav i sine avgjørelser 
som er helt sentrale for tolkningen av artikkel 8. 
Om disse kravene er oppfylt beror på en konkret 
vurdering.6 I Strand Lobben m.fl. mot Norge 10. 
september 2019 (Strand Lobben-dommen) uttaler 
EMD at for å avgjøre om et inngrep er nødvendig 
etter artikkel 8 nr. 2 vil EMD ikke bare vurdere 
den avsluttende nasjonale behandlingen, men se 
hen til om inngrepet i familielivet er velbegrunnet 
i lys av saken som helhet.7 I både Strand Lobben-
dommen og Pedersen m.fl. mot Norge 10. mars 
2020 (Pedersen-dommen) vurderte EMD ikke 
bare saksbehandlingen i tilknytning til adopsjons-
vedtaket, men tok også i betraktning behandlin-
gen av de forutgående sakene om samvær og om 
omsorgsovertakelse.

I dommer avsagt av EMD i saker mot Norge i 
den senere tid har kritikken fra EMD i hovedsak 
vært rettet mot barnevernsmyndighetenes og 
domstolenes avgjørelsesgrunnlag og begrunnel-
ser. Blant annet understreker EMD i Strand Lob-
ben-dommen betydningen av å ha et tilstrekkelig 
bredt og oppdatert faktisk grunnlag.8 Videre gjel-
der det et skjerpet krav til begrunnelse for mer 

1 FNs barnekomites generelle kommentar nr. 14 (2013), 
avsnitt 6.

2 FNs barnekomites generelle kommentar nr. 12 (2009), 
avsnitt 19-31. 

3 FNs barnekomites generelle kommentar nr. 14 (2013), 
avsnitt 89-91.

4 Se for eksempel Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), 
avsnitt 203.

5 Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 212 og 213.
6 HR-2020-661 S, avsnitt 154.
7 Se avsnitt 203.
8 Se også EMDs dom A.S. mot Norge (2019), avsnitt 66.
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inngripende tiltak.9 I Strand Lobben-dommen 
uttalt flertallet at alle tungtveiende momenter må 
være trukket frem og begrunnet, og at motstri-
dende argumenter må være veid mot hverandre 
på en balansert måte. Det må fremgå av avgjørel-
sene at det er foretatt en grundig vurdering.10

18.1.1.2 Barnevernloven m.m.

Barnevernets dokumentasjonsplikt 

I hver enkelt barnevernssak blir det opprettet en 
«barnevernsmappe» som skal inneholde sakens 
dokumenter. Barnevernloven inneholder imidler-
tid ingen uttrykkelig bestemmelse om dokumen-
tasjonsplikt eller plikt til å «føre journal». Det er 
likevel lagt til grunn at det følger av forsvarlig-
hetskravet i barnevernloven § 1-4 og god forvalt-
ningsskikk at både statlig og kommunalt barne-
vern må dokumentere faktiske opplysninger og 
barnevernfaglige vurderinger. 

Det er i tillegg lovfestet enkelte nærmere krav 
til dokumentasjon i barnevernloven. Det fremgår 
av §§ 4-2 annet ledd og 4-3 sjette ledd at henleggel-
ser av en melding skal begrunnes og at henleg-
gelse av en undersøkelsessak er et enkeltvedtak 
som skal begrunnes og kan påklages. Videre er 
det krav om at det skal fremgå av barnevernstje-
nestens og fylkesnemndas vedtak hva som er bar-
nets synspunkt, hvilken vekt barnets mening er 
tillagt og hvordan barnets beste er vurdert, jf. 
§§ 6-3 a og 7-19 tredje ledd.11 Det fremgår også av 
medvirkningsforskriften § 7 at barnevernet har en 
plikt til å dokumentere barnets medvirkning i 
saksbehandlingen, herunder hvorvidt barnet har 
fått anledning til å medvirke, hva barnet er blitt 
hørt om og hva som var barnets syn. 

Videre har loven en rekke bestemmelser som 
pålegger barnevernstjenesten ansvar og oppgaver 
som i praksis forutsetter at barnevernstjenesten 
dokumenterer faktiske opplysninger og faglige 
vurderinger, herunder lovens bestemmelser om 
tiltaksplan § 4-5 og omsorgsplan § 4-15 tredje 
ledd.

Også arkivloven, personopplysningsloven, 
forvaltningsloven og offentleglova har betydning 
for barnevernstjenestens behandling og doku-
mentasjon av saks- og personopplysninger, her-

under oppbevaring, lagring, retting, sletting og 
innsyn i opplysninger. 

Barnevernstjenestens dokumenter skal lagres 
og oppbevares i henhold til arkivloven12 og for-
skrift til denne. Formålet med arkivloven er blant 
annet å sikre dokumenter som inneholder retts-
lige eller viktige forvaltningsmessig informasjon, 
slik at disse kan bli tatt vare på og gjort tilgjenge-
lig for ettertiden. Barnevernstjenesten skal ha et 
eget arkiv atskilt fra arkivene til andre kommunale 
tjenester.

Krav til barnevernets begrunnelse av vedtak 

Barnevernloven § 6-1 slår fast at forvaltningsloven 
gjelder med de særregler som er fastsatt i barne-
vernloven. Forvaltningsloven oppstiller regler om 
begrunnelse av vedtak. Når statlig og kommunalt 
barnevern treffer vedtak i barnevernssaker, gjel-
der dermed krav til hvordan vedtak skal begrun-
nes. 

Hovedhensynene bak begrunnelsesplikten er 
å sikre at barnevernstjenesten har et grunnlag for 
sine avgjørelser ved at det foretas faglige vurde-
ringer og avveininger av motstridende hensyn. 
Videre sikres at partene, tilsynsmyndigheten, fyl-
kesnemnda og domstolene har mulighet for å 
etterprøve vedtak, herunder at skjønnsutøvelsen 
er forsvarlig, samt å bygge opp under og vise at 
saksbehandlingen har vært forsvarlig. 

I forvaltningsloven § 2513 fremgår det at 
begrunnelsen som hovedregel skal vise til de 
regler vedtaket bygger på og nevne de faktiske 
forhold som vedtaket bygger på. Videre står det at 
de hovedhensyn som har vært avgjørende ved 
utøving av forvaltningsmessig skjønn bør nevnes. 
Bestemmelsen angir minimumskravene som gjel-
der i alle slags forvaltningssaker. Barnevernet vil 
ikke bare stå fritt til å gi mer utførlige begrunnel-
ser enn det har plikt til, men det kan også følge av 
sakens art og betydning at vedtaket må begrun-
nes mer utførlig enn direkte angitt i forvaltnings-
loven § 25. Dette kan også følge av forsvarlig-
hetskravet i barnevernloven § 1-4. Kravet om for-
svarlighet oppfattes som en rettslig standard hvor 
innholdet i kravet bestemmes av de til enhver tid 
gjeldende barnevernsfaglige vurderinger og nor-
mer om hva som anses for å være god praksis. 

Videre er det i barnevernloven § 6-3 a inntatt 
et særskilt krav til begrunnelse av barnevernets 
vedtak. Det skal fremgå av barnevernets vedtak 9 A.S. mot Norge (2019), avsnitt 62, K.O. og V.M. mot Norge

(2019), avsnitt 68, HR-2020-661-S, avsnitt 165-167. 
10 Se avsnitt 220 og 224-225.
11 Kravene til dokumentasjon ble vedtatt av Stortinget i for-

bindelse med behandlingen av Prop. 169 L (2016–2017), jf. 
lov 20. april 2018 nr. 5, og trådte i kraft 1. juli 2018.

12  Lov om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126.
13 I NOU 2019: 5 foreslås å videreføre innholdet i dagens § 25 

med språklige endringer.
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hva som er barnets synspunkt, hvilken vekt bar-
nets mening er tillagt og hvordan barnets beste er 
vurdert. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli 2018.14

Hensynet til barnets beste skal tillegges avgjø-
rende vekt i avgjørelser om barnevernstiltak, jf. 
§ 4-1, og det er derfor viktig at beslutningstakerne 
dokumenterer hvilke barnefaglige vurderinger 
som ligger til grunn for vedtaket.

18.1.1.3 Ny praksis fra Høyesterett 

Høyesterett avgjorde tre barnevernssaker i stor-
kammer i mars 202015 som gjelder ulike spørsmål 
knyttet til norsk barnevernslovgivning og forhol-
det til EMK artikkel 8 om retten til familieliv. I 
avgjørelsene gir Høyesterett flere føringer knyttet 
til hvilke krav som stilles til avgjørelsesgrunnlag 
og begrunnelser for vedtak.

I HR 2020-661 S uttaler Høyesterett følgende i 
avsnitt 171:

«Vedtakene etter barnevernloven må bygge på 
et tilstrekkelig og oppdatert beslutningsgrunn-
lag, inneholde en balansert og tilstrekkelig 
bred avveining og ha tilfredsstillende begrun-
nelse. Hvilke krav som stilles, beror på omsten-
dighetene i den enkelte sak og hva slags tiltak 
det er tale om.»

I sine generelle føringer om krav til beslutnings-
grunnlag uttalte Høyesterett i HR 2020-661 S at 
det beror på en konkret og samlet vurdering av 
forholdene i saken om EMK artikkel 8s krav til 
beslutningsgrunnlag er oppfylt.16 Videre påpekte 
Høyesterett med henvisning til A.S. mot Norge
(2019) betydningen av «å ha et tilstrekkelig bredt 
og oppdatert faktisk grunnlag», særlig «ved de mest 
vidtgående avgjørelsene, og når det anføres at 
omsorgsevnen har utviklet seg i positiv retning.»17 

Høyesterett bemerket i HR-2020-661-S avsnitt 
16418 at EMDs praksis «klart» viser at det stilles 
krav til begrunnelsen. Høyesterett uttaler videre i 
samme avsnitt, med henvisning til Strand Lobben-
dommen:

«… alle tungtveiende momenter må være truk-
ket frem og begrunnet, og … motstridende 
argumenter må være veid mot hverandre på en 

balansert måte. Det må fremgå av avgjørelsene 
at det er foretatt en grundig vurdering.»

Høyesterett uttaler seg også i samme avsnitt om 
kravene til avveining av hensyn og det grunnleg-
gende kravet om at nasjonale myndigheter må 
foreta en balansert avveining («fair balance»), jf. 
Strand Lobben-dommen avsnitt 203. 

Videre uttalte Høyesterett i HR 2020-661-S at 
det gjelder «et skjerpet krav» til begrunnelsen der 
myndighetene har gitt opp målet om gjenforening. 
Dette skyldes at en slik konklusjon krever grun-
dig overveielse («careful consideration»), hvor 
det også må legges vekt på myndighetenes posi-
tive forpliktelse til å legge til rette for gjen-
forening.19 

Høyesterett påpekte også at hensynet til fami-
liebånd ligger i norske avgjørelser «en del ganger 
som en mer underforstått og delvis ikke uttalt forut-
setning, mens hensynet til barnets beste trer tydeligst 
frem».20 Etter Høyesteretts syn illustrerer Strand 
Lobben-dommen «betydningen av at også en slik 
underliggende forutsetning om hensyn til familie-
bånd – både for foreldre og barnet – er godt synlig i 
begrunnelsen fra barnevernet, fylkesnemndene og 
domstolene». Høyesterett uttalte videre at det må 
komme tydelig frem at disse hensynene er vur-
dert, og hvilken vekt de er tillagt ved avveiningen 
mot forhold på barnets hånd slik at saksbehand-
lingen viser at det er foretatt en reell avveining («a 
genuine balancing exercise») mellom hensynet til 
barnet og dets biologiske familie.21 

18.1.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

18.1.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo i NOU 2016: 16 en 
plikt for barnevernstjenesten til å føre en «jour-
nal» for det enkelte barn, og foreslo følgende inn-
hold i journalen
a) nødvendige opplysninger om barnet, og 

omsorgssituasjonen 
b) beskrivelser av hvorvidt barnet har fått anled-

ning til å medvirke, hva barnet er blitt hørt om 
og hva som var barnets syn 

c) beskrivelser av de barnevernfaglige vurderin-
ger av barnets situasjon og behov, og 

14 Prop. 169 L (2016–2017). 
15 HR-2020-661 S, HR-2020-662 S og HR-2020-663 S.
16 Se avsnittene 152, 161 og 164.
17 Se avsnitt 160.
18 Se også HR-2020-663-S, avsnitt 97.

19 HR 2020-661-S, avsnitt 165-167. 
20 Se avsnitt 85.
21 Se avsnitt 86. 
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d) referat fra samtaler og møter med barnet, for-
eldre og andre barneverntjenesten har vært i 
kontakt med. 

Utvalget understreket viktigheten av at loven stil-
ler krav om synliggjøring av hvilke forhold som 
ligger til grunn for avgjørelser. Bestemmelsen var 
ment å ansvarliggjøre dem som utreder og treffer 
vedtak, samt synliggjøre sakens faktiske forhold 
og vurderinger for sakens parter og dem som 
eventuelt skal etterprøve beslutninger. 

Om lag 50 høringsinstanser uttalte seg om for-
slaget om lovfestet plikt for barnevernstjenesten 
til å føre journal. Forslaget fikk bred støtte i hørin-
gen. Blant de instansene som ga uttrykk for at de 
støtter en lovfestet plikt er Bufetat region Midt-
Norge, flere statsforvaltere, fylkesnemndene for bar-
nevern og sosiale saker, Datatilsynet, Statens helse-
tilsyn og flere kommuner. Også brukerorganisasjo-
ner som Landsforeningen for barnevernsbarn, 
Organisasjonen for barnevernsforeldre, Forand-
ringsfabrikken og Norsk Fosterhjemsforening ga 
støtte til forslaget.

18.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet ikke å gå 
videre med Barnevernslovutvalgets forslag om å 
lovfeste en journalplikt. 

Departementet viste blant annet til lov-
endringene fra 1. juli 2018 om krav til dokumenta-
sjon av barns medvirkning og barnets beste-vurde-
ringer i barnevernets vedtak, jf. barnevernloven 
§ 6-3 a. Departementet foreslo å videreføre bestem-
melsen, men med språklige endringer. Det ble 
blant annet presisert i bestemmelsen at krav til 
dokumentasjon gjelder både barnevernstjenesten 
og barne-, ungdoms- og familieetatens vedtak.

Ut over dette mente departementet at kompe-
tansetiltak og nye digitale saksbehandlings-
systemer i kommunene er bedre egnede virke-
midler enn ytterligere lovkrav for at barneverns-
tjenesten skal arbeide bedre og mer systematisk 
med dokumentasjon i hver sak.

Det ble vist til DigiBarnevern, som vil gi et nytt 
digitalt saksbehandlingssystem for det kommu-
nale barnevernet. Journalplikt, og nærmere krav 
til dokumentasjon, kan bygges inn i systemet, noe 
som vil sikre bedre og mer enhetlig dokumenta-
sjonspraksis.

18.1.3 Høringsinstansenes syn

I overkant av 20 høringsinstanser har uttalt seg 
om departementets forslag om å ikke lovfeste en 

journalplikt for hvert barn. Forslaget støttes av 
Statens helsetilsyn, Asker kommune, Kristiansand 
kommune, Universitetet i Tromsø, Redd Barna og
KS.

Statens helsetilsyn støttet i utgangspunktet Bar-
nevernslovutvalgets forslag om å innføre journal-
føringsplikt da mangler knyttet til dokumentasjon 
har vist seg å være et stort sviktområde i flere 
sammenhenger. Helsetilsynet skriver imidlertid i 
høringsuttalelsen at departementets tydeliggjø-
ring av forsvarlighetskravet og kravene til doku-
mentasjon av faglige vurderinger som ble innført i 
Prop. 169 L, ivaretar sentrale problemstillinger/
utfordringer knyttet til dokumentasjon, og støtter 
derfor at departementets forslag om ikke å inn-
føre en journalføringsplikt.

Asker kommune er enig med departementet at 
det er viktig at barnevernstjenestens arbeid og 
vurderinger dokumenteres godt nok, og viser til 
at det har stor betydning for rettssikkerheten til 
barn og foreldre. Asker kommune påpeker viktig-
heten av at den skriftlig dokumentasjon må være 
klart formulert og ha et språk som er forståelig 
for barn og foreldre. 

En overvekt av høringsinstansene som uttaler 
seg er ikke enig i departementets vurdering og 
støtter i stedet Barnevernslovutvalgets forslag om 
å lovfeste en journalplikt for hvert barn. Dette 
omfatter Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir), Bufetat region øst, Barneombudet, Stats-
forvalteren Innlandet, Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren 
i Vestland, Stavanger kommune, Familiekanalen, 
Fellesorganisasjonen, KIB Norge, Norsk Pressefor-
bund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalist-
lag, Organisasjonen for barnevernsforeldre og Stine 
Sofies Stiftelse.

Bufdir mener loven bør ha en generell bestem-
melse om at det er en alminnelig dokumentasjons-
plikt i form av å føre journal for det enkelte barn. 
Denne bør gjelde for alle instanser som arbeider 
med barnevern, både i det kommunale og statlig 
barnevernet, sentre for foreldre og barn, 
omsorgssentre for mindreårige, institusjoner osv. 
Bufdir mener at lovbestemmelsen kort bør nevne 
de viktigste journalpostene slik som det ble fore-
slått i NOU 2016: 16, samt inneholde en forskrifts-
hjemmel. 

Barneombudet mener journalplikten må inntas 
i ny barnevernslov og viser til at DigiBarnevern 
ikke er det samme som en rettslig regulering av 
en viktig del av barnevernstjenestens arbeid. 

Statsforvalteren i Rogaland fremhever at «en 
generell bestemmelse om journalplikt vil ha en 
pedagogisk ef fekt og synliggjøre dokumentasjonskra-
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vet både for ansatte i barnevernet og for personer 
som kommer i kontakt med barnevernet».

Flere høringsinstanser poengterer også at en 
dokumentasjonsplikt i form av krav til journal, vil 
kunne sikre en mer forsvarlig saksbehandling og 
bedre etterprøvbarhet, blant annet Statsforvalte-
ren i Innlandet, Statsforvalteren i Oslo og Viken og
Stine Sofies Stiftelse. Flere av disse instansene 
fremhever også behovet for krav til dokumenta-
sjon av barnevernstjenestens faglige vurderinger 
utover vedtak.

Statsforvalteren i Oslo og Viken mener det bør 
utredes nærmere om det bør innføres bestemmel-
ser i barnevernsloven som også gir retningslinjer 
for dokumentasjon av barnets medvirkning og 
barnets beste utover i vedtak, eksempelvis i 
undersøkelsesrapport, tiltaksplan, evalueringsdo-
kument, beslutning om utvidelse av undersøkelse, 
samt øvrig dokumentasjon der dette er relevant. 
Statsforvalteren i Oslo og Viken mener videre at en 
dokumentasjonsplikt vil bidra til å sikre at barne-
vernstjenesten til enhver tid har et bedre faglig 
grunnlag til å ta beslutninger i saken, og at barnet 
og familien i større grad sikres riktig tiltak til rett 
tid. Dette kan øke kvaliteten på det barneverns-
faglige arbeidet, gi en mer forsvarlig saksbehand-
ling og sikre bedre etterprøvbarhet.

Høgskolen i Innlandet mener det er riktig å 
sette et tydeligere fokus på barnevernstjenestens 
beslutninger, blant annet gjennom nye og mer 
omfattende krav til dokumentasjon gjennom hele 
saksgangen. 

Stine Sofies Stiftelse mener at det er behov for 
en presisering av barnevernstjenestens plikt til å 
dokumentere sine barnevernsfaglige vurderinger 
og de faktiske forhold som ligger til grunn for de 
beslutninger og vedtak som fattes. Dette gjelder 
særlig i saker som gjelder vold og seksuelle over-
grep mot barn hvor barnevernets undersøkelse 
og samtale med barn og foreldre kan bli viktige i 
en eventuell straffesak. 

Bufetat region øst er positive til at barneverns-
tjenesten og Bufetat skal dokumentere barnets 
mening og hvilken vekt den er tillagt i sine vedtak, 
men påpeker at ved formidling av plass i institu-
sjon, fosterhjem eller omsorgssenter, eller ved for-
midling av hjelpetiltak fatter ikke Bufetat vedtak, 
men administrative beslutninger. Bufetat ber om 
at kravet til dokumentasjon endres slik at Bufetats 
beslutninger også dekkes av bestemmelsen, og 
ikke kun vedtak.

Noen av høringsinstansene er usikre på i hvil-
ken grad DigiBarnevern vil avhjelpe behovet for 
bedre, mer systematisk og kvalitetssikret doku-
mentasjon i barnevernstjenestens arbeid. Dette 

gjelder Statsforvalteren i Vestland, Stavanger kom-
mune, Fellesorganisasjonen og Norsk Pressefor-
bund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalist-
lag.

Oslo kommune og Forandringsfabrikken har 
konkrete innspill og synspunkter til utformingen 
av lovbestemmelsen. 

Forandringsfabrikken er glade for en bestem-
melse om å samarbeide med barn om dokumenta-
sjon, men ønsker at det står konkret i bestemmel-
sen at barnets beskrivelse av situasjonen og 
ønskene for framtida skal komme fram. De ber 
også om at det konkret beskrives hvilke momen-
ter som er tillagt vekt.

Oslo kommune mener også det må tydeliggjø-
res i lovteksten at ikke bare barnets mening må 
dokumenteres, men også barnets beskrivelse av 
egen situasjon.

18.1.4 Erfaringer fra tilsyn og undersøkelser 

Det er over flere år dokumentert gjennom lands-
omfattende og hendelsesbaserte tilsyn at mangel-
full dokumentasjon i barnevernet er et alvorlig og 
tilbakevendende funn. Det samme er resultatet i 
rapporter fra Barneombudet22, Riksrevisjonen23

og i forskningsprosjektet Fra bekymring til beslut-
ning24, som alle er lagt frem etter høringsnotatet. 

I Barneombudets rapport fant ombudet blant 
annet at det var et gjennomgående problem at bar-
nevernstjenesten sjelden dokumenterer hvordan 
de vurderer barnets omsorg og behandling på 
institusjonen, at barnevernstjenesten sjelden gjør 
konkrete, skriftlige vurderinger av hvordan insti-
tusjonsoppholdet fungerer for ungdommen. Riks-
revisjonen undersøkte saksbehandlingen i forbin-
delse med plassering av barn i barnevernsinstitu-
sjon. Riksrevisjonens undersøkelse avdekket 
blant annet mangler ved dokumentasjon av 
begrunnelser for valg av institusjon og at det i 
sakene er vanskelig å se både om og hvordan Buf-
etat har innhentet og vurdert barnas synspunkt. 

I forskningsprosjektet Fra bekymring til beslut-
ning ble det undersøkt hvorvidt den informasjo-
nen som fremkommer i meldingen til barneverns-

22 «De tror vi er shitkids» 2020 – en gjennomgang av 77 barne-
vernssaker til ungdom som bor eller har bodd på institu-
sjon.

23 Dokument 3:7 (2020–2021) «Riksrevisjonens undersøking av 
om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i 
barnevernsinstitusjoner».

24 Forskningsprosjekt i regi av RKBU Nord i samarbeid med 
RKBU Vest, RKBU Midt Norge, Senter for barnevernfors-
kning og innovasjon ved NTNU og Hemilsenteret ved Uni-
versitetet i Bergen.
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tjenesten, blir vurdert i rapportene som oppsum-
merte undersøkelsen. Undersøkelsen kunne ikke 
slå fast at bekymringen i sakene ikke ble fulgt opp 
og vurdert, men den fant at informasjonen og vur-
deringene ikke kom frem i rapportene som opp-
summerte undersøkelsen. 

18.1.5 Departementets vurderinger og 
forslag

18.1.5.1 Innledning

En sentral forutsetning for at rettssikkerheten til 
barn og foreldre skal kunne ivaretas på en god 
måte, er at det foreligger et forsvarlig avgjørelses-
grunnlag i sakene og at begrunnelsene som gis 
for vedtak viser hvilke opplysninger og hensyn 
som er vektlagt. 

Departementet foreslår å videreføre bestem-
melsen i dagens § 6-1 som slår fast at forvaltnings-
loven gjelder med de særregler som fremkommer 
av barnevernloven, jf. forslaget til § 12-1. Dette 
innebærer at sentrale krav til barnevernets saks-
behandling fortsatt vil følge av forvaltningsloven.

Departementet ønsker imidlertid å styrke 
saksbehandlingen i barnevernet. Den senere tids 
tilsyn og rapporter, samt de nye avgjørelser fra 
Høyesterett og EMD, viser at avgjørelsesgrunnla-
get ikke alltid er tilstrekkelig. Det kan dreie seg 
om at barnevernet ikke har dokumentert alle nød-
vendige, relevante opplysninger og vurderinger, 
eller at det ikke er innhentet sakkyndig vurdering 
i situasjoner hvor dette i ettertid har vært vurdert 
som nødvendig. 

Barnets saksmappe skal inneholde de opplys-
ninger og faglige vurderinger som er relevante for 
saken, og for å sikre at dette skjer foreslår depar-
tementet å lovfeste en plikt for barnevernet til å 
føre journal for det enkelte barn. Videre mener 
departementet at det må stilles tydeligere krav til 
begrunnelser i barnevernets vedtak, og at dette 
kravet må lovfestes i barnevernsloven. 

18.1.5.2 Barnevernets plikt til å føre journal 

For å sikre et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag i bar-
nevernssaker, må barnevernet tydelig dokumen-
tere de vurderinger og avveininger som er gjort 
av både barnets og foreldrenes interesser og 
behov. Departementets vurdering er at det er 
behov for å lovfeste en journalplikt i ny 
barnevernslov. Dette har fått stor støtte i hørin-
gen. Departementet går derfor bort fra forslaget i 
høringsnotatet om å ikke lovfeste en slik plikt, og 
foreslår å innta en bestemmelse om journalplikt i 

ny barnevernslov, se lovforslaget § 12-4. Bestem-
melsen gjelder både for det kommunale og stat-
lige barnevernet.

Det følger allerede av gjeldende rett et krav til 
begrunnelse av vedtak.25 Journalføringsplikten 
går imidlertid lengere enn dette. Journalførings-
plikten stiller krav til dokumentering av alle opp-
lysninger som har betydning for en barneverns-
sak og barnevernets saksbehandling. Barnever-
net møter mennesker i en sårbar og utsatt livssitu-
asjon, og de avgjørelsene som fattes kan ha stor 
betydning for de involverte. God og forsvarlig 
dokumentasjon er en viktig rettssikkerhetsga-
ranti, og departementet mener en lovfesting av 
barnevernets plikt til å føre journal i barneverns-
loven gjør bestemmelsen lett tilgjengelig for bar-
nevernet og andre brukere av loven. 

God dokumentasjon har stor betydning for alle 
involverte parter i en barnevernssak. For barne-
vernstjenesten har dokumentasjonen avgjørende 
betydning for dens egen saksbehandling, eksem-
pelvis når det skal foretas vurderinger av hvilke 
tiltak som er riktige å sette inn i en familie. Videre 
er dokumentasjonen som ligger i barnets 
saksmappe helt avgjørende for at andre myndig-
heter og organer skal kunne etterprøve, føre kon-
troll og tilsyn med barnevernstjenestens vurderin-
ger og beslutninger. For å sikre at beslutnings-
myndighetene har et forsvarlig faktisk avgjørel-
sesgrunnlag, må grunnarbeidet være gjort av 
barnevernstjenesten. Dette innebærer at barne-
vernstjenesten dokumenterer faktiske opplysnin-
ger, barnevernsfaglige vurderinger og foretar 
nødvendige avveininger av barnets og foreldrenes 
interesser. Dette må skje i alle ledd, fra bekym-
ringsmeldingene kommer inn til barneverns-
tjenesten, og til saken avsluttes. 

I storkammeravgjørelsen HR-2020-661-S påpekte
Høyesterett at kravene til beslutningsgrunnlag og 
begrunnelse også gjør seg gjeldende for barne-
vernstjenestens virksomhet, og ikke kun i dom-
stolen. En viktig følge av føringene om krav til 
beslutningsgrunnlaget er at det tydeliggjøres krav 
til dokumentasjon for de vurderinger og valg som 
gjøres av barnevernstjenesten.

For at barneverns- og helsenemnda skal 
kunne treffe riktige vedtak, må beslutningsgrunn-
laget som fremlegges av barnevernstjenesten og 
de private parter være tilstrekkelig og oppda-
tert.26 Departementet vurderer at en lovfestet 
journalplikt vil bidra til å ivareta de føringer Høy-

25 Forvaltningsloven § 25 og barnevernloven § 6-3 a.
26 HR 2020-661 S, avsnitt 170.
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esterett har gitt i storkammeravgjørelsene vedrø-
rende et forsvarlig beslutningsgrunnlag. 

God og riktig dokumentasjon, i form av ned-
tegning av barnevernets handlinger, skjønnsmes-
sige vurderinger og faglige analyser underveis i 
saken, er også avgjørende for de muligheter barn 
og foreldre har til å ivareta sine interesser og 
synspunkter. Dette gjelder både for vurderinger 
og beslutninger i den kommunale barnevernstje-
nesten og i det statlige barnevernet. Denne infor-
masjonen er viktig for at barnet i ettertid skal 
kunne forstå sin egen historie, og hvordan og 
hvorfor barnevernet handlet som de gjorde. En 
god dokumentasjonspraksis er også viktig både 
for det tilfellet at saksbehandlere i barnevernstje-
nesten byttes ut, men også for de tilfellene hvor 
barnet flytter mellom kommuner, eller flyttes mel-
lom ulike barnevernsinstitusjoner. 

Flere høringsinstanser har påpekt at kompe-
tansetiltak og digitaliseringsverktøy ikke er til-
strekkelige tiltak for å sikre at barnevernet doku-
menter nødvendige opplysninger og faglige vur-
deringer. Departementet viser til at pedagogiske 
virkemidler som råd, veiledning og opplæring, og 
økt fokus på dokumentasjon i barnevernpedagog-
utdanningen på sikt kan bidra til at kommunenes 
dokumentasjonspraksis bedres. Departementet 
ser imidlertid at det er behov for å også lovfeste 
en journalplikt. Dette vil ha en viktig pedagogisk 
funksjon, og vil sammen med andre pedagogiske 
virkemidler sikre bedre dokumentasjon. Etter 
departementets vurdering er det en naturlig sam-
menheng mellom lovfestet journalplikt, og det 
planlagte nasjonale digitale løftet som vil følge av 
DigiBarnevern. En journalplikt vil kunne bygges 
inn i systemet for å sikre bedre og mer enhetlig 
dokumentasjonspraksis. Det er departementets 
intensjon at krav om en journalplikt sammen med 
kompetansetiltak og digitale verktøy vil legge til 
rette for en god og forsvarlig dokumentasjon, sær-
lig av de barnevernsfaglige vurderingene. 

18.1.5.3 Innholdet i bestemmelsen om journalplikt 

Utgangspunktet er at alle sentrale opplysninger 
og vurderinger i en barnevernssak skal nedtegnes 
i journalen. Journalen skal inneholde nødvendig 
informasjon om barnet og barnets omsorgssitua-
sjon og beskrivelser av de barnevernsfaglige vur-
deringer som er gjort. Dette omfatter opplysnin-
ger om hvordan barnevernstjenesten har handlet 
i saken og begrunnelsen for dette, evaluering av 
tiltak, saksrelevante drøftinger og møtereferat. 
Alle vesentlige opplysninger som danner grunn-
lag for barnevernsfaglige vurderinger og beslut-

ninger, skal føres i journalen. Journalplikten gjel-
der for alle viktige beslutninger som treffes i bar-
nevernet.

Departementet mener den nye bestemmelsen 
om journalplikt bør gjelde for både det kommu-
nale og statlige barnevernet. Dokumentasjon er 
nødvendig i alle stadier i en barnevernssak, fra 
melding til undersøkelse, til kommunen enten 
henlegger saken uten å iverksette tiltak, selv fatter 
vedtak om tiltak eller fremmer en sak for nemnda, 
samt ved valg av plasseringssted, herunder Buf-
etats valg av institusjonsplass. Dokumentasjon av 
opplysninger og faglige vurderinger er også sen-
tralt ved oppfølging og evaluering av igangsatte til-
tak. Departementet mener at innføring av en jour-
nalplikt kan være et egnet virkemiddel for å sikre 
bedre dokumentasjon i alle ledd av en barneverns-
sak. 

Det må dokumenteres hvordan barnet har fått 
medvirke og hvilken vekt barnets mening er til-
lagt i vurderingene. Dette er allerede lovfestet for 
de tilfellene hvor barnevernstjenesten og nemnda 
treffer vedtak, men skal også dokumenteres der-
som barnet medvirker i forbindelse med andre 
type beslutninger i barnevernet. 

Det er også av betydning å dokumentere vur-
deringer som gjøres selv om det ikke blir gjort 
endringer for barnet eller familien. Ved vurderin-
ger av samværet for et barn under omsorg, er det 
av stor betydning at det dokumenteres at vurde-
ringen er gjort selv om det ikke medfører endring, 
se kapittel 13.4.2 om samværsplan. Barnevernstje-
nesten må da skrive ned sine barnevernsfaglige 
vurderinger av hvorfor samværet ikke utvides 
eller innskrenkes, og hvilke avveininger som ble 
gjort. Ved mangel på slik dokumentasjon kan det 
fremstå som at barnevernstjenesten ikke har fulgt 
opp barnet og familien, selv om det faktisk er 
gjort. Dokumentasjon av denne type vurderinger 
kan ha stor betydning for etterfølgende behand-
ling av saken i nemnd og domstol, samt i ettertid 
dersom barnet og familien ønsker å gjennomgå 
saken. 

Departementet ser at det kan være behov for å 
gi nærmere regler om journalplikten, og foreslår 
derfor å lovfeste en hjemmel for departementet til 
å gi forskrift om krav til journalplikt. Forskriften 
vil kunne omfatte nærmere regler om når og for 
hvilken aktør journalplikten gjelder, om oppdate-
ring og lagring av journalen, samt nærmere krav 
til hvilke opplysninger som skal journalføres. 
Dette omfatter eksempelvis plikt til å dokumen-
tere de vurderinger som gjøres ved valg av tiltak i 
hjemmet, ved valg av institusjonsplass, barne-
vernsfaglige vurderinger av samværsobservasjo-
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ner, konkrete beskrivelser av barnets og foreldre-
nes interesser og behov, osv. 

Høyesterett uttalte i HR-2020-661-S27 at det må 
komme tydelig frem av vedtak at hensynet til bar-
net og hensynet til familiebånd er vurdert, her-
under at det må komme tydelig frem hvilken vekt 
hensynene er tillagt i avveiningen. Departementet 
vil vurdere å innta i forskrift om journalplikt en 
bestemmelse om at barnevernet skal dokumen-
tere de avveininger de foretar av motstridende 
hensyn i sin behandling av saken. Det siktes her 
til de avveininger og vurderinger som gjøres 
underveis i saken, eksempelvis vurderinger av 
valg av frivillige hjelpetiltak og vurderinger i for-
bindelse med oppfølging av barnet og familien. En 
forskriftsregulering av dokumentasjonskravet vil 
bidra til at avveiningene er tilgjengelige når det 
treffes etterfølgende beslutninger og vedtak. For 
de krav som gjelder til begrunnelse og avveining i 
vedtak, vises det til kapittel 18.1.5.4 og 18.1.5.5.

18.1.5.4 Krav til begrunnelse i barnevernets vedtak 

Barnevernstjenesten fatter vedtak som har stor 
betydning for familiene de skal hjelpe, dette gjel-
der både vedtak om hjelpetiltak og akuttvedtak. 
Det er av stor betydning at barnevernstjenestens 
begrunnelser i vedtak er grundige og balanserte 
ettersom en god begrunnelse bidrar til at det fat-
tes gode avgjørelser. For å kunne hjelpe barnet 
må de tiltak som settes inn faktisk være egnet til å 
bedre situasjonen for barnet eller for øvrig 
avhjelpe problemene i familien. 

EMDs praksis viser klart at det stilles krav til 
de begrunnelser som gis i vedtak, denne proble-
matikken har vært sentral i barnevernssakene 
mot Norge. Høyesterett fulgte opp dette under 
storkammeravgjørelsene og gjentok det generelle 
begrunnelseskravet om at alle tungtveiende 
momenter må være trukket frem og begrunnet, 
motstridende argumenter må være veid mot hver-
andre på en balansert måte, og at det må fremgå 
av avgjørelsen at det er foretatt en grundig vurde-
ring. Storkammeravgjørelsene dreier seg i hoved-
sak om barneverns- og helsenemndas og domsto-
lenes avgjørelser, men de føringene som er gitt får 
etter departementets vurdering også betydning 
for kravene som stilles til barnevernstjenestens 
arbeid da dette danner grunnlaget for avgjørel-
sene. 

Når en sak står for nemnda må det treffes en 
avgjørelse basert på bevisføringen barnevernstje-
nesten og privat part fremlegger. En viktig del av 

bevisføringen kan være vedtak truffet av barne-
vernstjenesten. Dette gjelder spesielt for midlerti-
dige akuttvedtak truffet av barnevernstjenesten, 
hvor nemndleder skal godkjenne vedtaket sna-
rest, og hvis mulig innen 48 timer. I disse sakene 
har nemndleder begrenset myndighet og baserer 
sin avgjørelse på sakens dokumenter. Det er også 
av stor betydning at barnevernstjenestens vedtak i 
akuttsaker er grundig begrunnet. I de tilfeller 
hvor barnevernstjenesten i forbindelse med akutt-
vedtak ikke rekker å skrive vedtaket på forhånd, 
må barnevernstjenesten nedtegne begrunnelsen 
så raskt som mulig i ettertid og innen vedtaket 
skal godkjennes i nemnda. Når barnevernstje-
nestens vedtak er grundige, kan det gi nemndene 
et mer forsvarlig beslutningsgrunnlag ettersom 
det gir et bedre grunnlag for å ettergå og etter-
prøve vurderingene og avveiningene som er gjort. 
På samme måte som for nemndene er det avgjø-
rende for domstolene med grundige begrunnel-
ser dersom nemndsvedtakene ankes. Dette kan 
bidra til en mer rettssikker behandling av saken. 

18.1.5.5 Innholdet i bestemmelsen om krav til 
begrunnelse

Departementet understreker at barnevernets ved-
tak må begrunnes på en slik måte at alle tungtvei-
ende momenter må være trukket frem og vurdert, 
og motstridende argumenter må være veid mot 
hverandre på en balansert måte. For å sikre grun-
dige og balanserte vurderinger ved vedtak, mener 
departementet at det er behov for å lovfeste i 
barnevernsloven nærmere krav til begrunnelse 
for vedtak.

Departementet foreslår derfor å innta i ny bar-
nevernslov et generelt krav om begrunnelse som 
innebærer at de faktiske opplysninger og barne-
vernsfaglige vurderinger som er lagt til grunn for, 
eller har hatt betydning for avgjørelsen, må frem-
komme av vedtak, se lovforslaget § 12-5. Bestem-
melsen vil også gjelde når statlig barnevernsmyn-
dighet (Bufetat) treffer vedtak etter lovforslaget 
§ 11-3 første ledd overfor enslige mindreårige 
asylsøkere. Bestemmelsen skal ikke tre i stedet 
for forvaltningsloven § 25, men er ment å tydelig-
gjøre for barnevernet og andre brukere av loven 
hvilke krav til begrunnelse som gjelder. 

Departementet har videre vurdert at det bør 
stilles et mer spesifikt krav til innholdet i begrun-
nelsen enn det gjøres i dagens bestemmelse i bar-
nevernloven § 6-3 a. Bestemmelsen oppstiller i 
dag et krav om at det skal fremgå av vedtaket 
hvordan hensynet til barnets beste er vurdert. 
Departementet vurderer imidlertid at de nye 27 Se avsnitt 86.
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føringene fra Høyesterett og EMD tilsier at det 
også bør presiseres i loven at det i barnevernets 
vedtak skal fremgå hvordan hensynet til familie-
bånd er vurdert. En slik presisering kan bidra til 
større bevissthet om at hensynet til familiebånd 
også må vurderes og synliggjøres i vedtaket. 
Departementet mener videre det kan bidra til at 
vedtakene er basert på grundigere vurderinger og 
avveininger. 

Hensynet til familiebånd omfatter både bar-
nets og foreldrenes familiebånd. I barnevernets 
vedtak må det fremgå at det er foretatt en reell 
avveining av de motstridende interesser, og hvil-
ken vekt hensynet til familiebånd, for både barn 
og foreldre, er tillagt i vurderingene. Departemen-
tet viser til at dersom tiltaket er nødvendig for å 
ivareta barnets beste, vil hensynet til barnet gå 
foran hensynet til foreldrene, jf. lovforslaget § 1-3 
om barnets beste. Det er likevel viktig at det frem-
kommer av begrunnelsen hvordan hensyn til 
familiebånd er vurdert.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
det i bestemmelsen om barnevernets krav til 
begrunnelse av vedtak, føyes til et krav om at det i 
vedtaket, skal fremgå hvordan hensynet til fami-
liebånd er vurdert, se lovforslaget § 12-5. 

18.2 Barns partsrettigheter

18.2.1 Gjeldende rett

18.2.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Barns rett til medvirkning følger av Grunnloven 
§ 104 annet ledd. Det fremgår at barn har rett til å 
bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres 
mening skal tillegges vekt i overensstemmelse 
med deres alder og utvikling.

Barns rett til selvbestemmelse og med-
virkning følger også av FNs barnekonvensjon 
(BK) artikkel 12. Artikkel 12 første avsnitt fastslår 
at medlemsstatene har en generell forpliktelse til 
å sikre at barn blir involvert i de beslutningspro-
sesser som angår dem selv. Dette gjelder uavhen-
gig av hvilket livsområde det er snakk om. 
Bestemmelsen gir både barnet en uttalerett, samt 
en rett til at barnets syn skal tillegges behørig 
vekt i samsvar med dets alder og modenhet. 
Bestemmelsens andre avsnitt er rettet spesielt 
mot rettslige prosesser, både sivile og strafferetts-
lige saker for domstolene, og forvaltningsproses-
ser (forvaltningssaker) som angår barnet, her-
under barnevernssaker. Bestemmelsen pålegger 
medlemsstatene en aktivitetsplikt til å sikre at bar-
net får uttrykke sitt syn i slike saker dersom bar-

net ønsker det. Bestemmelsen går etter sin ordlyd 
ikke så langt som å gi barnet partsrettigheter i de 
saker barnet er involvert i. Denne tolkningen av 
bestemmelsen er lagt til grunn av en samlet juri-
disk teori.28 FNs komité for barns rettigheter 
understreker i generell kommentar nr. 5 (punkt 
22) at det nasjonale lovverket skal reflektere de 
generelle prinsippene i BK artikkel 12. 

EMK artikkel 8 verner om retten til familieliv. 
Artikkel 8 beskytter også partenes prosessuelle 
rettigheter og stiller krav til den nasjonale beslut-
ningsprosessen i forvaltningen og domstolen. Det 
kan derfor foreligge et inngrep i familielivet der-
som personen ikke har blitt involvert i tilstrekke-
lig grad til å kunne ivareta sine interesser i avgjø-
relsesprosessen. Bestemmelsen verner også 
barnet.

EMK artikkel 6 skal sikre «enhver rett til en 
rettferdig rettergang». Denne retten gjelder også 
for barn. I sin fortolkning av artikkel 6 har EMD 
akseptert at konvensjonsstatene gjør inn-
skrenkninger i mindreåriges rett til selv å reise 
sak og å føre saken.29 Under enhver omstendig-
het aksepterer konvensjonen et spillerom for 
nasjonal rett til å fastsette begrensninger i dom-
stolsadgangen. Forutsetningen er imidlertid at 
begrensningene ivaretar et legitimt formål, og det 
gjelder også et krav om proporsjonalitet, hvilket 
innebærer at det må være et rimelig forhold mel-
lom formålet med begrensningene og de virknin-
ger de får. Slike innskrenkninger må imidlertid 
ikke gå så langt at de undergraver selve kjernen i 
retten etter artikkel 6.30 Det er således graden av 
deltakelse, og ikke barnets formelle posisjon, i 
saksprosessen som er avgjørende for om konven-
sjonens krav er oppfylt. 

18.2.1.2 Barnevernloven

Hovedregelen i barnevernssaker er at barn har 
partsrettigheter fra fylte 15 år. Det følger av barne-
vernloven § 6-3 annet ledd at et barn kan opptre 
som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjel-
dende dersom barnet har fylt 15 år og forstår hva 
saken gjelder.

Barnet skal alltid regnes som part i en sak som 
gjelder alvorlige atferdsvansker eller menneske-
handel, jf. § 6-3 annet ledd tredje punktum.31 I for-

28 Se Hodgkin og Newell: Implementation Handbook (2007) 
side 150 flg., Høstmælingen m.fl.: Barnekonvensjonen 
(2008) side 77-78, Søvig: Barnets rettigheter på barnets 
premisser (2009) side 47, Smith: Nyere utvikling i barne-
retten FAB (2008), side 89.

29 EMDs dom Golder mot Storbritannia (1975), avsnitt 39.
30 Rt. 2003 side 301, avsnitt 34. 
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arbeidene er det presisert at det å gi barn parts-
rettigheter i disse sakene uavhengig av alder er 
begrunnet i at vedtaket retter seg direkte mot bar-
net, samt at bestemmelsen er tenkt benyttet for 
større barn.32 

Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 
år partsrettigheter i «særskilte tilfeller», jf. § 6-3 
annet ledd annet punktum. Bestemmelsen gjelder 
også ved rettslig overprøving av fylkesnemndas 
vedtak i domstolen, jf. tvisteloven § 36-3 annet 
ledd. Vilkåret om særskilte tilfeller kom inn under 
Stortingets behandling av loven. Forarbeidene til 
loven inneholder derfor ingen anvisning på hvilke 
momenter som bør tillegges vekt, men bestem-
melsen praktiseres som en snever unntaksbe-
stemmelse. Høyesterett har vektlagt som et 
moment i vurderingen hvorvidt innvilgelse av 
partsrettigheter har vært nødvendig for at barnets 
mening ville komme «klart til uttrykk», jf. Rt. 1998 
s. 1592. I Rt. 1999 s. 490 uttalte Høyesteretts kjæ-
remålsutvalg at det ikke er holdepunkter i loven 
for at det i vurderingen av om barnet skal innvil-
ges partsrettigheter skal legges «avgjørende vekt 
på barnets ønske og det behov barnet selv mener 
å ha for partsrettigheter».

I Bufdirs retningslinjer om saksbehandlingen i 
barnevernet fremgår det at dersom barnevernstje-
nesten mener at barnet bør opptre som part, skal 
det fremgå av barnevernstjenestens begjæring til 
fylkesnemnda. Videre bør barnevernstjenestens 
vurdering fremgå av begjæringen dersom barnet 
ønsker å opptre som part i saken, men barne-
vernstjenesten mener at partsrettigheter ikke bør 
innvilges. 

Tall fra fylkesnemndene viser at i 2019 fikk 101 
barn under 15 år innvilget partsrettigheter i saker 
for fylkesnemnda. I 2020 fikk 122 barn under 15 år 
innvilget partsrettigheter.33 

Partsrettigheter utløser prosessuelle rettighe-
ter etter forvaltningsloven, som krav på forhånds-
varsel, rett til dokumentinnsyn og rett til å få 
underretning om vedtaket, begrunnelse og klage-
rett, jf. forvaltningsloven §§ 16, 17, 18, 24 og 28. 
Disse bestemmelsene er blant annet aktuelle når 
barnevernstjenesten treffer vedtak om frivillige 
hjelpetiltak. Bestemmelsene gjelder også for 
barnevernstjenestens akuttvedtak, men det er 
særregler ved godkjenning av akuttvedtak, klage 
til fylkesnemnda og rettslig overprøving av akutt-
vedtak, jf. §§ 7-22 til 7-24. 

Når barnet er part i saken kreves det sam-
tykke fra barnet for å iverksette frivillige hjelpetil-
tak etter § 4-4 dersom tiltaket retter seg mot 
barnet. Eksempler på dette er vedtak om støtte-
kontakt, besøkshjem, plassering i fosterhjem eller 
institusjon. Dersom et barn er uten omsorg fordi 
foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av 
andre grunner, skal barnevernstjenesten sette i 
verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødven-
dige, for eksempel ved å plassere barnet utenfor 
hjemmet, jf. § 4-6 første ledd. Er barnet part i 
saken, kan ikke vedtaket iverksettes hvis barnet 
motsetter seg tiltaket. Dette fremgår imidlertid 
ikke av ordlyden i bestemmelsen. 

Barn kan henvende seg til statsforvalteren 
hvis det er misfornøyd med barnevernstjenestens 
arbeid. Hvis et barn påberoper seg partsstatus i 
forbindelse med et frivillig hjelpetiltak, må stats-
forvalteren i sin klagebehandling ta stilling til 
dette. 

Dersom barnet er part i sak som skal behand-
les av fylkesnemnda, for eksempel en omsorgs-
overtakelse, vil dette gi barnet rettigheter på lik 
linje med andre parter, herunder rett til innsyn i 
sakens dokumenter jf. § 7-4, rett til å delta i for-
handlingsmøte, rett til å avgi forklaring og til å 
føre vitner, jf. §§ 7-7 og 7-11 fjerde ledd. Barnet 
som er part i saken skal få oppnevnt advokat, jf. 
§ 7-8, og har krav på fri sakførsel i sak for fylkes-
nemnda og ved overprøving av fylkesnemndas 
vedtak, jf. rettshjelpsloven §§ 16 første ledd nr. 2 
og 17 tredje ledd nr. 2. Det er barnets eget ønske, 
og ikke foreldrenes preferanse, som skal være 
bestemmende for hvilken advokat som skal bistå 
barnet.34 Barnet vil også ha adgang til å klage 
over barnevernstjenestens akuttvedtak etter § 7-
23 og kreve rettslig overprøving av fylkesnemn-
das vedtak etter § 7-24.

18.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

18.2.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å lovfeste at et barn 
som har fylt 12 år selv skal kunne opptre som part 
i saken og gjøre partsrettigheter gjeldende der-
som barnet ønsker det. 

Utvalget la til grunn at barn på 12 år normalt 
vil ha nådd nødvendig modenhet og har forutset-
ninger for å vurdere om det ønsker å opptre som 

31 Dette omfatter saker etter §§ 4-24, 4-26 og 4-29.
32 Prop. 43 L (2011–2012), merknad til § 6-3 annet ledd. 
33 Dette er tall på barn med partsrettigheter i hovedsaker, 

ikke i akuttsaker og i saker om klage på akuttvedtak.
34 Det er slått fast i rettspraksis, jf. kjennelse fra Høyesterett 

inntatt i Rt. 2014 side 530. 
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part i saken. Barnet har imidlertid ikke en plikt til 
å gjøre partsrettigheter gjeldende. 

Utvalgets forslag var at partsrettigheter for 
barn skulle gjelde i alle saker og for alle tiltak 
etter barnevernsloven. Utvalget foreslo ingen 
endringer når det gjelder hva det innebærer å 
være part i saken. 

Høringsinstansene var delt i spørsmålet om 
barns partsrettigheter burde senkes til 12 år. Fler-
tallet av høringsinstansene støttet ikke utvalgets 
forslag, herunder fylkesnemndene, flere statsforval-
tere, flere tingretter og et stort antall kommuner. 
Blant de instansene som støttet utvalgets forslag 
om å senke aldersgrensen til 12 år, var Statens hel-
setilsyn, et par statsforvaltere, noen kommuner og 
foreninger. Flere av instansene mente imidlertid at 
forslaget burde suppleres med en unntaksbestem-
melse slik at barn kan nektes partsrettigheter 
etter en konkret vurdering. Mange høringsinstan-
ser var positive til å styrke barns prosessuelle ret-
tigheter, selv om de ikke støtter forslaget om å 
senke aldersgrensen for partsrettigheter til 12 år.

18.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å videre-
føre hovedregelen om at barn som har fylt 15 år er 
part i saken. Departementet la blant annet vekt på 
at det kan være belastende for barn å få innsyn i 
sakens dokumenter fra fylte 12 år. Videre foreslo 
departementet å videreføre at barnet alltid anses 
som part i en sak om atferdstiltak eller tiltak for 
barn utsatt for menneskehandel.

Samtidig foreslo departementet å utvide hjem-
melen til å innvilge yngre barn partsrettigheter i 
tvangssaker for fylkesnemnda. Departementet 
mente det er viktig å styrke barns medvirkning og 
prosessuelle rettigheter i disse sakene når det 
ikke medfører en urimelig belastning for barnet. 
Departementet mente derfor at fylkesnemnda i 
større utstrekning enn i dag skal vurdere konkret 
om yngre barn skal innvilges partsrettigheter i 
tvangssaker. Department foreslo å fjerne kravet til 
at nemnda kun kan innvilge yngre barn partsret-
tigheter i «særlige tilfeller», og i stedet innta en 
bestemmelse om at fylkesnemnda kan innvilge 
partsrettigheter «dersom hensynet til barnet til-
sier det».

18.2.3 Høringsinstansenes syn

Over 40 høringsinstanser har uttalt seg om depar-
tementets forslag om å videreføre hovedregelen 
om at barn som har fylt 15 år er part i saken, med 

utvidet adgang for å innvilge yngre barn partsret-
tigheter i tvangssaker. 

I overkant av 35 høringsinstanser støtter 
departementets forslag om å beholde hovedrege-
len om partsrettigheter ved fylte 15 år, og kun et 
fåtall høringsinstanser ønsker partsrettigheter for 
barn i alle saker fra fylte 12 år. 

De høringsinstansene som uttrykker eksplisitt 
støtte for departementets forslag, omfatter blant 
annet Bufdir, Barneombudet, Follo tingrett, Univer-
sitet i Agder, Universitetet i Stavanger, Universitets- 
og høgskolerådet, VID vitenskapelige høgskole, kom-
munene Asker, Bergen, Bærum, Fredrikstad, Fær-
der, Gjesdal, Horten, Kristiansand, Sandnes, 
Stavanger og Time, KS, Landsforeningen for barne-
vernsbarn, Norsk barnevernlederorganisasjon, 
Norsk barnevernsamband, Rådet for psykisk helse
og Organisasjonen for barnevernsforeldre.

VID vitenskapelige høgskole er enig i departe-
mentets vurderinger og viser til at dokumentene i 
barnevernssaker ofte inneholder en rekke person-
lige og sensitive opplysninger om barnet, forel-
drene, etc. Beskrivelser og faglige vurderinger 
om foreldrenes omsorgskompetanse og foreldre-
nes og barnets egen fungering kan være oppri-
vende og belastende for barn å få innsyn i fra fylte 
12 år. Å gi barnet partsrettigheter kan også med-
føre en risiko for at barnet kan bli satt i vanskelige 
lojalitetskonflikter og bli utsatt for press. 

Departementets forslag om et skjønnsmessig 
unntak fra 15 årsgrensen for partsrettigheter i 
tvangssaker, fikk bred støtte blant høringsinstan-
sene. I all hovedsak fikk forslaget støtte fra de 
samme instansene som stilte seg bak forslaget om 
å beholde hovedregelen om 15 årsgrense for 
partsrettigheter. Landsforeningen for barneverns-
barn er en av instansene som er veldig fornøyde 
med forslaget. 

Den Norske Advokatforening (Advokatforenin-
gen) støtter forslaget da de opplever at mange 
barn er svært involvert i egen sak. Noen er i kon-
flikt med barnevernet, andre i konflikt med egne 
foreldre. Mange er i lojalitetskonflikt mellom for-
eldrenes ønsker og egne behov. Advokatforenin-
gen finner særlig at barn som flyttes gjentatte gan-
ger fra fosterhjem bør innvilges partsrettigheter.

Fylkesnemndene mener at partsrettigheter 
etter den foreslåtte unntaksbestemmelsen i første 
rekke vil kunne være aktuell for barn mellom 12 
og 15 år. Fylkesnemndene mener at for barn som 
nærmer seg 15 år bør hovedregelen være at parts-
rettigheter innvilges dersom barnet ønsker det og 
nemnda ikke har holdepunkter for at partsrettig-
heter kan medføre urimelige belastninger for 
barnet.
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Fellesorganisasjonen støtter forslaget, men 
ønsker å tillegge barnevernstjenesten en plikt til å 
spørre barnet om, og vurdere barnets ønsker om, 
partsrettigheter. 

Redd Barna er positive til departementets for-
slag, men har innvendinger mot at unntaket er 
utformet som en kan-bestemmelse. Redd Barna
«mener at dersom hensynet til barnet tilsier det, så 
burde regelen være utformet som en skal-regel».

Porsgrunn kommune og Stine Sofies Stiftelse er 
i utgangspunktet positive til at barn må sikres en 
større medvirkning i barnevernssaker, men leg-
ger vekt på at de yngre barna i større grad må ver-
nes mot den belastningen det kan være å ha parts-
rettigheter. Stine Sofies Stiftelse mener det må vur-
deres konkret hvorvidt det er til barnets beste at 
det tildeles partsrettigheter når det er under 15 år.

Statens helsetilsyn reiser på sin side spørsmål 
ved om det er hensiktsmessig om det bare bør 
være fylkesnemnda som kan innvilge barn yngre 
enn 15 år partsrettigheter, eller om også barne-
vernstjenesten bør kunne gi barn under 15 år 
partsrettigheter.

Både Oslo kommune og Drammen kommune
uttrykker et ønske om utredning av muligheten 
for graderte partsrettigheter, for eksempel etter 
modell fra helselovgivningen hvor barnet har 
økende samtykkekompetanse etter alder. 

De høringsinstanser som er uenig i departe-
mentets vurdering og i stedet støtter Barneverns-
lovutvalgets forslag om å innvilge barn partsret-
tigheter fra fylte 12 år, omfatter OsloMet, Universi-
tetet i Tromsø, Familiekanalen, Forandringsfabrik-
ken, Rettspolitisk forening, Norsk Presseforbund, 
Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag, 
samt UNICEF Norge.

OsloMet uttaler blant annet at de anbefaler en 
prinsipiell utredning av barns prosessuelle stilling 
i barnevernssaker sett i lys av EMK og EMDs 
praksis. 

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening 
og Norsk Journalistlag mener departementet leg-
ger for liten vekt på den rettslige utviklingen på 
dette området, men støtter imidlertid departe-
mentets forslag om å utvide hjemmelen til å inn-
vilge yngre barn partsrettigheter i tvangssaker.

Universitetet i Tromsø mener forslaget harmo-
nerer dårlig med et ønske om styrking av barns 
rettssikkerhet og barneperspektivet. Det påpekes 
at det er vanskelig å se at barnevernsloven kan 
realiseres som en rettighetslov for barna, dersom 
barn ikke i større grad får en rettslig stilling der 
de har en form for prosessdyktighet.

Forandringsfabrikken mener barn skal ha 
partsrettigheter fra 12 år og med mulighet for 

partsrettigheter fra yngre alder. De mener dette 
vil bidra til at beslutningene tas nærmere barnet. 
Barna trenger informasjon for å kunne være med 
å bestemme, og eventuell skadelig informasjon 
kan unntas.

Rettspolitisk forening foreslår at det lovhjemles 
at det skal vurderes om barn skal gis partsrettig-
heter fra en alder av 12 år. Dette vil ikke medføre 
en absolutt plikt, men vil i større grad sikre en 
reell vurdering av barns partsevner.

Fokus på Barnevernet mener på sin side at alle 
barn uansett alder må ha partsrettigheter i egen 
sak, og rett til egen advokat som forvalter disse på 
vegne av barnet.

Et fåtall høringsinstanser har uttalt seg om 
videreføringen av bestemmelsen om at barn alltid 
er part i saker som gjelder tiltak for barn med uta-
gerende atferd eller tiltak for barn som er utsatt 
for menneskehandel. 

Landsforeningen for barnevernsbarn stiller 
spørsmålstegn ved hvorfor et barn som blir plas-
sert på atferdsinstitusjon automatisk får partsret-
tigheter. Foreningen viser til at det ikke er noen 
aldersgrense på når et barn kan plasseres på 
atferdstiltak og finner det derfor spesielt at disse 
barna, som viser problemene sine på en annen 
måte enn andre barn, automatisk skal få partsret-
tigheter. 

18.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag

18.2.4.1 Innledning

Departementet ønsker å styrke barns rettsikker-
het og medvirkning i barnevernssaker, men dette 
må skje på en måte som ikke medfører urimelig 
belastning for barn. Et sentralt hensyn er at barn 
ikke skal oppleve å ha et for stort ansvar for 
sakens utfall. Departementet opprettholder derfor 
forslaget om å videreføre at barn som hovedregel 
er part i egen sak fra fylte 15 år, men utvider 
adgangen til å innvilge yngre barn partsrettighe-
ter i tvangssaker dersom hensynet til barnet til-
sier det. En slik bestemmelse vil bidra til å ivareta 
og styrke barns rettssikkerhet og medvirkning i 
saker som vedgår dem, uten at barnet utsettes for 
en urimelig belastning i ulike beslutningsproses-
ser. 

Videre foreslår departementet å videreføre at 
barnet alltid anses som part i en sak om atferdstil-
tak eller tiltak for barn utsatt for menneskehandel, 
uavhengig av barnets alder. 
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18.2.4.2 Partsrettigheter fra 15 år og adgang til å 
innvilge yngre barn partsrettigheter

Departementet mener at en hovedregel om parts-
rettigheter for barn fra fylte 15 år gir en klar regel 
som er enkel å praktisere og gir forutberegnelig-
het for privat part. Regelen gir også en klar rettig-
het for barnet.

Sett hen til hvilke prosessuelle krav for barn 
som følger av våre menneskerettslige forpliktel-
ser, medfører ikke EMK eller BK noen klar for-
pliktelse til å innvilge partsrettigheter for yngre 
barn. Det er graden av deltakelse, og ikke barnets 
formelle posisjon, i saksprosessen som er avgjø-
rende for om konvensjonene er oppfylt. Basert på 
de krav Norges menneskerettslige forpliktelser 
stiller til barns medvirkning i egen sak, er det der-
for departementets mening at en hovedregel om 
15 års aldersgrense er innenfor vår nasjonale 
skjønnsmargin og oppfyller våre menneskeretts-
lige forpliktelser. Departementet mener barns rett 
til deltakelse i egen sak blir tilstrekkelig ivaretatt 
gjennom lovforslaget. Barn som ikke har partsret-
tigheter, har en rett til å bli hørt, jf. BK artikkel 12, 
Grunnloven § 104, og forslag til ny barnevernslov 
§ 1-4. Barns rett til å uttale seg blir også ytterli-
gere styrket gjennom lovforslagets § 14-13 som 
lovfester at barn kan uttale seg direkte til barne-
verns- og helsenemnda i forbindelse med nemn-
das behandling av en sak, jf. kapittel 20.4. Videre 
vil forslaget i § 12-6 som begrenser foreldrenes 
rett til partsinnsyn hvor dette kan være til skade 
for barnet, også bidra til at barnet i større grad 
medvirker. 

Enkelte høringsinstanser mener at departe-
mentets forslag om å beholde en hovedregel med 
aldersgrense på 15 år, ikke er i tråd med den retts-
lige utviklingen på området. Departementet finner 
imidlertid at det ikke foreligger tilstrekkelige hol-
depunkter i forskning for å hevde at alle barn fra 
fylte 12 år har de nødvendige forutsetninger for å 
ivareta og utøve partsrettigheter. Departementet 
viderefører derfor hovedregelen om at barn har 
partsrettigheter i barnevernssaker fra fylte 15 år.

Departementet ønsker å styrke barns rettsik-
kerhet og medvirkning i barnevernssaker, men 
dette må skje på en måte som ikke medfører uri-
melig belastning for barn, blant annet slik at barn 
ikke opplever å få et for stort ansvar for utfallet i 
saken. Departementet mener det må tas hensyn 
til individuelle forskjeller både hos det enkelte 
barn og i den enkelte sak. Momenter som barnets 
alder, modenhet, sårbarhet og ønske om delta-
kelse, samt sakens karakter, alvorlighetsgrad, 
grad av konfliktnivå osv. må spille inn.

Departementet vektlegger at det kan være 
belastende for et barn å få innsyn i sakens doku-
menter, noe også høringsinstansene har vært opp-
tatt av. Dokumentene inneholder ofte en rekke 
personlige og sensitive opplysninger om barnet, 
foreldrene, søsken, fosterforeldre og andre perso-
ner som står barnet nær. Beskrivelser og faglige 
vurderinger om foreldrene, og foreldrene og bar-
nets egen fungering, kan være tyngende og oppri-
vende. Eksempler på dette kan være opplysninger 
om foreldrenes omsorgsevne, kognitive funge-
ring, psykiske forhold, rus, seksuelle forhold og 
barndom. Videre kan saken også inneholde opp-
lysninger om barnets egen kognitive utvikling, 
spesielle behov, fungering på skolen mv., som det 
kan være krevende for barnet å få kjennskap til. 

I barnevernstjenestens saksbehandling er det 
en viss adgang til å unnta opplysninger fra sakens 
parter. Samtidig vil partsrettigheter innebære at 
barnet selv må samtykke til frivillige tiltak som 
retter seg mot barnet, samt at barnet har selvsten-
dig klageadgang i tillegg til foreldrene. Departe-
mentet mener at det ikke kan forutsettes at alle 
barn yngre enn 15 år alltid vil ha nødvendig over-
sikt over sin egen og foreldrenes situasjon og 
behov for hjelpetiltak til at det bør være et ufravi-
kelig krav om samtykke fra barnet. Departemen-
tet mener det vil være uheldig hvis barnet skal 
kunne nekte tiltak som for eksempel kan sette for-
eldrene i stand til å ivareta barnet på lang sikt, ved 
at barnet får besøkshjem, støttekontakt eller mid-
lertidig plassering i et fosterhjem. Det kan med-
føre at barn og foreldre ikke får den hjelpen de 
trenger, og kan motvirke behovet for mer inngri-
pende tiltak på sikt. Videre kan det å gi yngre 
barn samtykkekompetanse innebære en ansvar-
liggjøring og barn kan bli utsatt for press som kan 
være belastende. Departementet vurderer at bar-
nets behov for selvstendige partsrettigheter er 
mindre i denne fasen av saken, og mener derfor at 
barnevernstjenesten ikke skal kunne innvilge 
partsrettigheter etter en skjønnsmessig vurdering 
for barn under 15 år. 

Departementet mener at spørsmålet om barns 
partsrettigheter stiller seg noe annerledes i 
tvangssaker enn ved frivillige tiltak. Særlig i 
tvangssaker kan konfliktnivået mellom foreldre 
og barnevernstjenesten være høyt. Dette inne-
bærer en økt risiko for at barn med partsrettighe-
ter kan bli satt i vanskelige lojalitetskonflikter og 
bli utsatt for press om å ha en bestemt oppfatning i 
saken eller ta initiativ til rettsprosesser. Dette kan 
innebære at barnet opplever å ha ansvar og poten-
sielt skyld for de avgjørelsene som tas, noe som 
kan ha negative konsekvenser for barnet. Videre 
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er det som klar hovedregel ikke adgang til å gjøre 
unntak fra innsyn i dokumenter som legges frem i 
nemnda, som vil innebære at barnet får informa-
sjon om svært sensitive opplysninger. På den 
annen side kan barnet ha en annen oppfatning 
enn både barnevernstjenesten og foreldrene som 
tilsier at det er viktig at barnets meninger kom-
mer klart til uttrykk i behandlingen av tvangssa-
ken. I tvangssaker står rettssikkerhetshensyn 
sterkt og departementet mener det er viktig å 
styrke barns medvirkning og prosessuelle rettig-
heter i disse sakene så fremt det ikke medfører en 
urimelig belastning for barnet. Det er også av 
selvstendig betydning at barn opplever å bli tatt på 
alvor og får være med å påvirke viktige avgjørel-
ser i eget liv. For noen barn kan dette tilsi at bar-
net under 15 år bør få innvilget partsrettigheter. 
Departementet opprettholder derfor forslaget om 
å utvide adgangen for nemnda til å innvilge yngre 
barn enn 15 år partsrettigheter dersom hensynet 
til barnet tilsier det. Forslaget har også bred støtte 
fra høringsinstansene.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å 
videreføre hovedregelen om at barn over 15 år har 
partsrettigheter, men med skjønnsmessig adgang 
for nemnda til å innvilge yngre barn partsrettighe-
ter «dersom hensynet til barnet tilsier det», jf. lov-
forslaget § 12-3.

18.2.4.3 Konkret vurdering av om barn under 15 år 
skal innvilges partsrettigheter – 
momenter

Forslaget om barneverns- og helsenemndas 
skjønnsmessige adgang til å innvilge yngre barn 
partsrettigheter «dersom hensynet til barnet til-
sier det», innebærer at nemnda må foreta en kon-
kret vurdering av de hensyn som taler for og mot 
å innvilge barnet partsrettigheter. 

Spørsmålet om innvilgelse av partsrettigheter 
må ses i sammenheng med departementets for-
slag om høring av barn i saker for nemnda, jf. lov-
forslaget § 14-13. Forslaget innebærer at nemnda 
må ta stilling til om barnet skal uttale seg direkte 
til nemnda eller høres på annen måte. En direkte 
uttalerett for nemnda er en prosessuell rettighet, 
som ikke utløser fulle partsrettigheter. Departe-
mentet antar at for mange barn vil en mulighet for 
å uttale seg direkte til nemnda være en bedre løs-
ning enn å bli innvilget fulle partsrettigheter. Utta-
lerett gir barnet anledning til å møte beslutnings-
taker og redegjøre for sitt syn på saken, uten å 
delta i forhandlingsmøtet og få fullt innsyn i 
sakens dokumenter, som kan være belastende. 
Om barnet bør innvilges partsrettigheter eller 

uttalerett må vurderes konkret ut fra forholdene i 
den enkelte sak. 

Høyesterett35 har i vurderingen av om parts-
rettigheter skal innvilges vektlagt om det anses 
nødvendig for at barnets mening vil komme frem i 
tilfeller der barnet har et annet syn enn barne-
vernstjenesten og foreldrene. Departementet er 
enig i at det er et sentralt moment om partsrettig-
heter anses nødvendig for å få tydelig frem bar-
nets syn på saken og barnets meninger. 

Departementet mener det er gode grunner til 
å innvilge barnet partsrettigheter dersom barnet 
har ønske og behov for de prosessuelle rettighe-
tene dette utløser. Samtidig kan ikke barnets 
ønske og behov for partsrettigheter alltid være 
avgjørende, men barnets mening bør tillegges 
stor vekt i samsvar med barnets alder og moden-
het. Behovet for å opplyse saken og barnets ønske 
om og behov for partsrettigheter må veies opp 
mot hvilken belastning partsrettigheter kan med-
føre for barnet. Nemnda må foreta en samlet vur-
dering av om partsrettigheter kan medføre en uri-
melig belastning for barnet som tilsier at det ikke 
skal innvilges partsrettigheter. Sentrale momen-
ter i helhetsvurderingen vil være barnets alder, 
modenhet og barnets særlige forutsetninger/
robusthet og sårbarhet. Videre mener departe-
mentet at sakens karakter vil ha betydning for 
hvilken belastning partsrettigheter kan ha for det 
enkelte barn, som blant annet sakens konfliktnivå, 
type vedtak, om saken har vært behandlet mange 
ganger og om det foreligger nye opplysninger i 
saken som tilsier at barnet bør ha en mer aktiv 
deltakelse. Det skal mindre til for å innvilge barn 
som ligger nært opp til 15 år partsrettigheter, enn 
yngre barn. 

Det vil kunne være en krevende vurdering for 
nemnda å avgjøre om et barn under 15 år skal inn-
vilges partsrettigheter. Kommunen må opplyse 
saken tilstrekkelig til at nemnda kan ta stilling til 
spørsmålet. Departementet foreslår derfor å lov-
feste at begjæringen om tiltak som sendes nem-
nda, skal inneholde informasjon om hvorvidt bar-
net ønsker partsrettigheter, se lovforslaget § 14-9 
første ledd bokstav h. Begjæringen skal også inne-
holde barnevernstjenestens vurdering av om bar-
net bør innvilges partsrettigheter. Dersom barnet 
ønsker partsrettigheter skal nemnda foreta en 
konkret vurdering av spørsmålet under saksforbe-
redelsen. Se kapittel 20.5 om begjæring om tiltak.

Departementet mener at barn over 12 år bør få 
informasjon fra barnevernstjenesten om hva 
partsrettigheter innebærer og muligheten for inn-

35 Rt. 1998 side 1592 og Rt. 1999 side 490.
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vilgelse av partsrettigheter. Slik informasjon bør 
også gis til yngre barn som ut fra sin modenhet og 
forståelse av egen situasjon kan tenkes å dra nytte 
av partsrettigheter.36 

18.2.4.4 Partsrettigheter i sak om atferdstiltak eller 
tiltak for barn utsatt for menneskehandel

Departementet foreslår å videreføre bestemmel-
sen om at barnet alltid anses som part i en sak om 
atferdstiltak eller tiltak for barn utsatt for mennes-
kehandel, se lovforslaget § 12-3.

Ved omsorgovertakelse handler saken om for-
eldrenes funksjon som omsorgsgivere. Når det 
gjelder saker om adferdstiltak, er dette saker som 
i hovedsak retter seg mot barnet, og ikke nødven-
digvis foreldrene i like stor grad. Selv om foreldre-
nes omsorg kan ha stor betydning for den atfer-
den barnet utviser, mener departementet at bar-
net må gis partsrettigheter når det er barnets 
handlinger som gir grunnlag for plasseringstilta-
ket. Videre er det stort sett barn som nærmer seg 
15 år som plasseres i institusjon grunnet atferd, 
og det vil følgelig være en liten gruppe unge barn 
som får partsrettigheter etter denne bestemmel-
sen. 

Barn som plasseres i institusjon på grunn av 
fare for menneskehandel, har ofte ikke foreldre i 
Norge. I noen tilfeller kan foreldrene ha bidratt til 
å sette barnet i den utsatte posisjonen de befinner 
seg i. I disse sakene, hvor vedtaket retter seg 
direkte mot barnet, er det svært viktig at barnets 
egen mening kommer klart til uttrykk i saken.

Departementet viser også til at tvangsvedtak 
om atferdstiltak og tiltak for barn utsatt for men-
neskehandel er av så inngripende karakter at det 
er viktig at barnets rett til informasjon og til å 
uttale seg i saken oppfylles på en god måte.

18.3 Foreldres partsrettigheter m.m. 

18.3.1 Gjeldende rett

18.3.1.1 Menneskerettslige forpliktelser 

EMK artikkel 8 verner om retten til familieliv. 
Artikkel 8 beskytter også partenes prosessuelle 
rettigheter og stiller krav til den nasjonale beslut-
ningsprosessen i forvaltningen og domstolen. Det 
kan derfor foreligge et inngrep i familielivet der-
som personen ikke har blitt involvert i tilstrekke-
lig grad til å kunne ivareta sine interesser i avgjø-
relsesprosessen. 

EMK artikkel 6 verner om retten til en rettfer-
dig rettergang. I barnevernssaker oppstår tidvis 
spørsmål om hva som faller inn under de proses-
suelle rettighetene utviklet av EMD i barneverns-
saker etter artikkel 8, og hva som faller inn under 
artikkel 6. Grensegangen mellom de to bestem-
melsene kan være vanskelig å trekke.

I 1987 avsa EMD de første dommene om forel-
dres prosessuelle garantier ved omsorgs-
overtakelse og samvær. I fem saker mot Storbri-
tannia vurderte EMD hvilke krav til saksbehand-
ling og partsrettigheter som følger av EMK artik-
kel 8 og artikkel 6 nr. 1.37 Det ble i avgjørelsene 
slått fast at nasjonale myndigheter har en viss 
handlefrihet med hensyn til den fremgangsmåten 
som følges, men at saksbehandlingen må sikre at 
foreldres synspunkter og interesser tas i betrakt-
ning. Dette er gjentatt av EMD i senere saker, 
blant annet i Strand Lobben-dommen38 i avsnitt 
212:

«In cases relating to public-care measures, the 
Court will further have regard to the authori-
ties’ decision-making process, to determine 
whether it has been conducted such as to 
secure that the views and interests of the natu-
ral parents are made known to and duly taken 
into account by the authorities and that they 
are able to exercise in due time any remedies 
available to them. (…) What has to be determi-
ned is whether, having regard to the particular 
circumstances of the case and notably the 
serious nature of the decisions to be taken, the 
parents have been involved in the decision-
making process, seen as a whole, to a degree 
sufficient to provide them with the requisite 
protection of their interests and have been able 
fully to present their case». 

18.3.1.2 Barnevernloven m.m.

Partsstatus utløser viktige rettigheter, som rett til 
innsyn i sakens dokumenter, rett til å klage på 
vedtak, prosessuelle rettigheter i forbindelse med 
fylkesnemndas behandling av saken og rett til å 
redegjøre for sitt syn. 

Foreldrenes partsstatus i barnevernssaker er i 
dag ikke direkte regulert i barnevernloven, men 
må vurderes i henhold til forvaltningslovens gene-
relle bestemmelse i § 2 første ledd bokstav e, jf. 
barnevernloven § 6-1. Det følger av forvaltnings-

36 FNs Generell kommentar nr. 12 (2009), avsnitt 28-30. 

37 Sakene O, H, R, W og B v. England.
38  EMDs dom Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019).
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loven at part er den «avgjørelsen retter seg mot 
eller som saken ellers direkte gjelder». 

Hvorvidt en person er part i en barnevernssak 
må avgjøres etter en konkret vurdering. Utgangs-
punktet for spørsmålet om hvem som er part er 
hvilken tilknytning vedkommende har til barnet. 
Denne vurderingen vil være forskjellig ut fra hvil-
ken fase saken er i og hva slags tiltak barneverns-
tjenesten vurderer som nødvendig. 

Om foreldre er å anse som part i en barne-
vernssak er i stor grad knyttet opp mot hvem av 
foreldrene som har foreldreansvaret etter barne-
loven. Foreldreansvar er den rett og plikt foreldre 
har til å bestemme for barnet i personlige forhold. 
Foreldrene skal utøve foreldreansvaret ut fra bar-
nets behov og interesser. Det vil også være av 
betydning for partsvurderingen hvem av forel-
drene barnet bor sammen med, og hvilken kon-
takt og samvær som utøves med den andre forel-
deren. 

Et vedtak fra barnevernstjenesten vil ofte 
«rette seg mot» eller «direkte gjelde» en forelder 
med foreldreansvar. Foreldrenes partsstatus skal 
allikevel avgjøres etter en konkret vurdering av 
forelderens tilknytning til barnet, hvilken fase 
saken er i og hva saken gjelder. Høyesterett har i 
flere saker39 foretatt vurderinger av foreldres 
partsstatus og har følgelig gjennom sine domsav-
sigelser gitt noen retningslinjer for vurderingen 
av foreldrenes partsstatus ved rettslig prøving av 
saken. Disse retningslinjene har også betydning 
når barnevernstjenesten og fylkesnemnda vurde-
rer spørsmålet om foreldrenes partsstatus. Forel-
drenes partsstatus under saksbehandlingen i fyl-
kesnemnda er nærmere omtalt i Ot.prp. 76 (2005–
2006).40 Bufdirs saksbehandlingsrundskriv for 
barnevernstjenesten gir også en nærmere rede-
gjørelse for foreldrenes partsstatus ut fra hvilken 
fase saken er i og hva saken gjelder.

Undersøkelsesfasen 

Formålet med en undersøkelse i barnevernet er å 
kartlegge barnets omsorgssituasjon for å kunne 
vurdere og konkludere om barnet har behov for 
barnevernstiltak eller ikke. I undersøkelsen skal 
barnevernstjenesten undersøke barnets helhet-
lige omsorgssituasjon, herunder forholdene i 
begge hjemmene dersom barnet vokser opp i to 
hjem. Dersom begge foreldre tar del i omsorgen 
for et barn, vil de normalt ha partsrettigheter i en 

undersøkelsessak etter barnevernloven § 4-3. 
Dette gjelder uavhengig av hva som er avtalt eller 
fastsatt av samvær og hvor barnet har fast bosted, 
herunder delt bosted. Barnevernstjenesten må 
gjøre en konkret vurdering av om undersøkelsen 
eller resultatet av denne vil kunne påvirke forel-
drene på en slik måte at de skal gis partsrettighe-
ter. 

Tiltaksfasen 

Når barnevernstjenesten har fullført sin undersø-
kelse kan det iverksettes ulike type tiltak overfor 
familien, med og uten samtykke. Disse tiltakene 
griper på ulike måter inn i foreldrenes og barnets 
liv. Om en forelder skal regnes som part i en sak 
om tiltak vil avhenge av hva slags type tiltak som 
iverksettes og hvilken tilknytning forelderen har 
til barnet. 

Frivillige hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-
4 kan iverksettes overfor den forelderen som bar-
net bor fast hos og hos samværsforelderen. Det er 
lagt til grunn i Bufdirs saksbehandlingsrundskriv 
for barnevernstjenesten at det i forbindelse med 
frivillige hjelpetiltak bare er den av foreldrene 
som tiltaket retter seg mot som har partsrettighe-
ter. Dette gjelder både der barnet har fast bosted 
hos den ene og samvær hos den andre, og der bar-
net har delt bosted etter reglene i barneloven. 
Dersom hjelpetiltaket berører begge foreldre 
direkte, vil begge foreldrene være part i saken. 
Den samme vurderingen gjelder for partsrettighe-
ter i saker om pålegg om hjelpetiltak. 

Foreldre som barnet bor fast hos vil alltid ha 
partsrettigheter når barnevernstjenesten fatter et 
midlertidig akuttvedtak etter barnevernloven 
§§ 4-6 annet ledd eller 4-25 annet ledd, og i en sak 
om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda,41 jf. 
barnevernloven § 4-12. Tilsvarende gjelder for for-
eldre som har foreldreansvaret, uavhengig av 
hvem barnet bor fast hos. Foreldre uten foreldre-
ansvar har normalt ikke partsrettigheter i sak om 
akuttvedtak og omsorgsovertakelse, men det må 
gjøres en konkret og skjønnsmessig vurdering av 
om vedkommende forelder har en så sterk faktisk 
tilknytning til barnet at fylkesnemndas vedtak kan 
sies å «rette seg mot» eller «direkte gjelde» ved-
kommende. 

I vurderingen av om vedkommende forelder 
har en «sterk faktisk tilknytning» til barnet, vil for 
eksempel en regelmessig og omfattende samværs-
ordning med barnet over tid tilsi at forelder uten 
foreldreansvar anses som part i saken.39 Blant annet Rt. 2000 side 721, Rt. 2000 side 1498, Rt. 2001 

side 1637 og Rt. 2002 side 1378.
40 Se punkt 5.9.4. 41 Ot.prp. nr. 76 (2005–2006), punkt 5.9.4.
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Foreldre vil alltid være part i sak om fastset-
telse av eget samvær med barnet etter barnevern-
loven § 4-19. Dette gjelder selv om vedkommende 
forelder verken har foreldreansvar, har tatt del i 
omsorgen for barnet eller har hatt en fast samvær-
sordning. 

Et vedtak om omsorgsovertakelse rettes mot 
foreldre som barnet bor fast hos etter barneloven. 
Disse foreldrene er dermed i rettslig posisjon til å 
kreve tilbakeføring og vil kunne reise sak for fyl-
kesnemnda om opphevelse av vedtak om 
omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-
21.42 En forelder med foreldreansvar vil likevel 
normalt ha partsrettigheter under behandlingen 
av saken, selv om barnet ikke bodde fast hos ved-
kommende før omsorgsovertakelse. Foreldre 
uten foreldreansvar har normalt ikke partsrettig-
heter i sak om tilbakeføring, men det må, som i 
saker om omsorgsovertakelse, gjøres en konkret 
og skjønnsmessig vurdering av om vedkom-
mende forelder har en så sterk faktisk tilknytning 
til barnet at fylkesnemndas vedtak kan sies å 
«rette seg mot» eller «direkte gjelde» vedkom-
mende. 

Foreldre som har foreldreansvar for barnet vil 
være part i sak om fratakelse av foreldreansvar, jf. 
barnevernloven § 4-20. Dette gjelder selv om 
barnet ikke har bodd fast hos denne forelderen. 

Uavhengig av foreldreansvar er begge foreldre 
å regne som part dersom samtykke til adopsjon 
etter adopsjonsloven § 4-20 skal behandles i 
fylkesnemnda. 

Foreldre med foreldreansvar og som barnet 
bor fast hos, vil alltid være part i sak som gjelder 
plassering av barn i institusjon på grunn av alvor-
lige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4-24. Det 
samme gjelder normalt foreldre som har foreldre-
ansvar, selv om barnet har fast bosted hos den 
andre forelderen. En forelder som har en sam-
værsordning med barnet vil normalt berøres 
direkte av et slikt vedtak. Vedkommende vil der-
for ha partsrettigheter uavhengig av foreldre-
ansvar. 

Når en barnevernssak bringes inn for domsto-
len, er det tvistelovens bestemmelser om rettslig 
klageinteresse og partsstatus som gjelder. 

18.3.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

18.3.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å lovfeste at for-
eldre med foreldreansvar alltid skal være part i 
sak om tiltak. Som begrunnelse for sitt forslag 
viste utvalget til at det å ha foreldreansvar medfø-
rer en rett til å ta del i og treffe viktige avgjørelser 
om barnet, og at dette tilsier at foreldre med forel-
dreansvar alltid bør gis mulighet til å ta del i en 
sak om tiltak. Barnevernslovutvalget la særlig 
vekt på at en klar regel om at forelder med forel-
dreansvar alltid skal anses som part, vil medføre 
at barnevernstjenesten i større grad involverer 
foreldre med foreldreansvar. 

Barnevernslovutvalget mente også at foreldre 
med foreldreansvar alltid bør informeres dersom 
barnevernet iverksetter tiltak på grunn av forhol-
dene rundt barnet. Dersom situasjonen er slik at 
forelderen ikke har kontakt med barnet eller det 
er grunner som tilsier at vedkommende ikke bør 
ha kjennskap til at barnevernet er involvert, 
mente utvalget at den forelderen barnet bor fast 
hos kan forsøke å få foreldreansvaret alene etter 
reglene i barneloven. 

Noen få instanser ga uttrykkelig støtte til for-
slaget om at foreldre med foreldreansvar skal 
være part i saker om tiltak, blant disse var Bufdir, 
et flertall av fylkesnemndene, Statsforvalteren i 
Rogaland og Universitetet i Stavanger. Fylkesnem-
nda i Nordland, Fylkesnemnda i Troms og Finn-
mark og Dommerforeningens fagutvalg for offentlig 
rett var negative til forslaget. 

18.3.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet viste til at foreldrenes partsstatus 
skal vurderes etter forvaltningsloven § 2 første 
ledd bokstav e. Denne bestemmelsen innebærer 
at foreldrenes partsstatus avgjøres etter en kon-
kret vurdering og med utgangspunkt i hvilken til-
knytning foreldrene har til barnet. Departementet 
viste til at vurderingen vil være forskjellig ut fra 
hvilken fase saken er i og hva saken gjelder. På 
denne bakgrunn foreslo departementet å lovfeste 
at barnevernstjenesten alltid skal vurdere foreld-
renes partsstatus. Det ble også foreslått presisert 
at plikten til å vurdere foreldrenes partsstatus 
også gjelder når foreldrene ikke bor sammen. 
Departementet la til grunn at foreldre som har 
foreldreansvar og som barnet bor fast hos, alltid 
skal regnes som part i saken. 

Departementet ønsket ikke en lovbestem-
melse som gir alle foreldre med foreldreansvar 

42 Dette stiller seg annerledes dersom det etter at det er truf-
fet vedtak om omsorgsovertakelse blir avtalt eller fastsatt i 
dom etter barnelovens regler, at barnet skal bo fast hos den 
andre av foreldrene dersom omsorgsvedtaket oppheves.
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partsstatus. Det ble vist til at det kan få uheldige 
konsekvenser dersom foreldre som er mer peri-
fere i barnets liv automatisk får partsstatus i alle 
barnevernssaker. Barnevernssaker inneholder 
ofte opplysninger av svært personlig karakter 
ikke bare om barnet, men også om foreldrene og 
andre personer. 

Departementet foreslo også å lovfeste at bar-
nevernstjenesten skal informere foreldre med for-
eldreansvar om alle vedtak som treffes. Dette gjel-
der uavhengig av om foreldrene har vært part i 
saken i undersøkelsesfasen eller i tiltaksfasen. 
Departementets vurderte at bestemmelsen vil gi 
foreldre med foreldreansvar tilgang til de opplys-
ningene de trenger for å ivareta sine interesser og 
foreldreansvaret for barnet.

18.3.3 Høringsinstansenes syn

Departementets forslag om å lovfeste at barne-
vernstjenesten alltid skal vurdere foreldrenes 
partsstatus etter forvaltningsloven § 2 bokstav e, 
fikk bred støtte blant høringsinstansene. Om lag 
25 instanser har uttalt seg om forslaget, hvorav 
rundt 20 instanser gir sin støtte. Blant høringsin-
stansene som støtter forslaget er Bufdir, Bufetat 
region øst, Barneombudet, fylkesnemndene, Stats-
forvalteren i Vestland, Universitetet i Stavanger, 
VID vitenskapelige høgskole, kommunene Færder, 
Gjesdal, Horten og Kristiansand, Fellesorganisasjo-
nen, Foreningen 2 Foreldre, Norsk barnevernleder-
organisasjon, Redd Barna og Stine Sofies Stiftelse. 

Stine Sofies Stiftelse uttaler: 

«Det er viktig at det fortsatt kan foretas en kon-
kret og situasjonsbestemt vurdering av parts-
spørsmålet i den enkelte sak. Foreldre som 
ikke har kontakt med barnet eller som av andre 
grunner ikke bør få kjennskap til at barnever-
net er involvert i saken, bør ikke automatisk gis 
partsrettigheter. I tilfeller der en forelder med 
forelderansvar har utøvd vold og seksuelle 
overgrep mot eget barn vil det sjelden være til 
barnets beste at vedkommende beholder stor 
innflytelse over barnets liv eller får utstrakt inn-
syn i barnevernssaken. Voldsutøver bør ikke 
kunne hindre avgjørelser eller tiltak fra barne-
vernstjenesten som er til barnets beste eller 
stagnere barnevernets samarbeid med 
bostedsforelder.»

Flere av høringsinstansene som støtter forslaget 
har likevel merknader.

Bufdir er positiv til at det presiseres at barne-
vernstjenesten alltid skal vurdere om foreldrene 
er part i saken og påpeker at barnevernstjenesten 
så langt det er mulig bør kontakte begge foreldre 
for å kartlegge barnets omsorgssituasjon, også i 
saker hvor den ene forelderen oppholder seg i 
utlandet. Videre ønsker Bufdir at det inntas i 
merknaden til bestemmelsen at foreldre ikke kan 
motsette seg hjelpetiltak hos den andre av forel-
drene, med mindre tiltaket har innvirkning på ved-
kommendes kontakt med barnet.

Statsforvalteren i Vestland ønsker en bredere 
bestemmelse som gjelder partsstatus generelt, og 
ikke være avgrenset til foreldrene. Statsforvalteren
viser til at de i praksis ser at mange tjenester er 
usikre på hvem som er part i saken, og at dette 
ikke bare gjelder foreldrene.

Asker kommune er for forslaget, men påpeker 
at det kan få uheldige konsekvenser at bostedsfor-
elder med foreldreansvar alltid vil være part i 
saken. Det uttales: 

«I høringsnotatet legger departementet til 
grunn at bostedsforelder med foreldreansvar 
alltid skal være part i saken. Hvis dette legges 
til grunn, kan det innebære at samværsforeldre 
finner det vanskelig å motta hjelpetiltak fordi 
det vil innebære at den andre forelderen får 
innsyn i sensitiv informasjon om samværsfore-
lderen og dennes familie.»

Dette synet støttes også av Sarpsborg kommune. 
Begge kommunene anbefaler å beholde den vur-
deringen som fremkommer i saksbehandlings-
rundskrivet om at barnevernstjenesten ved hjelpe-
tiltak hos samværsforelderen skal foreta en kon-
kret vurdering av hvorvidt bostedsforelder berø-
res av tiltaket. 

Oslo kommune mener på sin side at det er for-
elderens reelle kontakt med barnet, og spørsmå-
let om vedkommende berøres av det aktuelle tilta-
ket, som må avgjøre om vedkommende anses som 
part. Kommunen mener dette bør komme til 
uttrykk direkte i loven i stedet for å vise til 
forvaltningsloven § 2 bokstav e. 

Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett 
ber om en klargjøring med hensyn til om departe-
mentet mener at det gjelder ulike regler for parts-
rettigheter for fylkesnemnda og for den rettslige 
overprøvingen av fylkesnemndas vedtak i domsto-
len. 

Tre høringsinstanser er negative til departe-
mentets forslag. Dette er Stavanger kommune, 
Fokus på Barnevernet og Organisasjon for barne-
vernsforeldre. 
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Stavanger kommune mener forvaltnings-
lovens regler om partsrettigheter er kompliserte 
og gir grunnlag for stor skjønnsutøvelse. Etter 
kommunens vurdering bør det framgå av loven 
hvilke partsrettigheter som gjelder for undersø-
kelsen, som et minimum mener kommunen det 
bør henvises til aktuelle bestemmelser.

Fokus på Barnevernet mener at foreldre alltid 
skal være part i biologiske barns barnevernssak, 
men at steforeldre, besteforeldre og andre kan få 
partsstatus når øvrige private parter i saken sam-
tykker til dette.

Organisasjon for barnevernsforeldre er på sin 
side svært kritiske til at foreldre med foreldrean-
svar kan bli utestengt fra å være part i en barne-
vernssak. Det vises til at barnet kan gå glipp av 
god omsorg fra sin egen familie.

Vedrørende departementets forslag om å lov-
feste at foreldre med foreldreansvar informeres 
om alle vedtak som treffes av barnevernstje-
nesten, var det litt over 20 høringsinstanser som 
uttalte seg konkret. Majoriteten av disse støtter 
forslaget, mens rundt 5 er kritiske. 

Blant de instanser som støtter forslaget er Buf-
dir, Bufetat region øst, Barneombudet, Statsforval-
teren Oslo og Viken, Universitetet i Stavanger, kom-
munene Asker, Bærum, Færder, Horten og Kristi-
ansand, KS, Foreningen 2 Foreldre, Norsk Barne-
vernlederorganisasjon, Organisasjonen for Barne-
vernsforeldre og Redd Barna.

Bærum kommune uttaler at de er positive til at 
det legges til rette for at begge foreldre skal invol-
veres i større grad i barnevernssaken og støtter 
derfor forslaget om at foreldre som har foreldre-
ansvar skal informeres om alle vedtak som fattes.

To av høringsinstansene, Bufdir og Statsforval-
teren i Oslo og Viken, uttrykker et ønske om en 
unntaksbestemmelse for de tilfeller der en forel-
der med foreldreansvar ikke er tilgjengelig av 
ulike årsaker. 

Bufdir uttaler:

«I enkelte saker kan det være vanskelig å 
oppnå kontakt med den med foreldreansvar 
som oppholder seg i utlandet, og det kan være 
lite hensiktsmessig å bruke betydelige ressur-
ser på å informere en forelder i utlandet om at 
det er fattet vedtak om f.eks. hjelpetiltak. Det 
bør vurderes å ta inn et forbehold i lovteksten, 
f.eks. liknende forvaltningsloven § 16 tredje 
ledd.»

Tre instanser påpeker behovet for en unntaksbe-
stemmelse for de tilfeller at det vil være uheldig 
for barnet at forelderen får informasjon om vedta-
ket. Det er KS, Statsforvalteren i Nordland og
Asker kommune. 

Statsforvalteren i Nordland ber departementet 
vurdere et unntak og uttaler at «barnets beste i 
enkelte tilfeller kan gi grunnlag for at begge forel-
drene ikke bør informeres om vedtaket. Det er tilfel-
ler der konfliktnivået mellom foreldrene står i veien 
for at barnet kan dra nytte av et eventuelt hjelpetil-
tak. Vi har også sett tilfeller hvor forelderen ikke 
burde blitt informert om vedtaket fordi det var en 
stor belastning for barnet. Barnets mening bør også 
i disse tilfellene tas i betraktning. Dersom barnet 
ikke ønsker at forelderen skal få informasjon om 
vedtaket bør det vektlegges slik barnets mening skal 
vektlegges i andre forhold som berører barnet».

Asker kommune påpeker behovet for å tydelig-
gjøre hvilken informasjon en forelder med forel-
dreansvar har krav på å få: 

«Departementet foreslår også å gi foreldre 
med del i foreldreansvaret informasjon om alle 
vedtak i barnevernssaken. Det antas at dette 
også gjelder vedtak fattet av fylkesnemnda. Et 
vedtak kan inneholde sensitiv informasjon som 
det ikke nødvendigvis er hensiktsmessig at en 
forelder som ikke er part i saken mottar. Det 
må derfor tydeliggjøres hvilken informasjon 
forelderen har krav på.»

De instansene som er kritiske til forslaget om 
informasjonsplikt om de vedtak som treffes, 
omfatter kommunene Bergen, Gjesdal, Sandnes og 
Time.

Kommunene Sandnes, Gjesdal og Time mener 
at en lovfestet informasjonsplikt som gjelder alle 
vedtak vil kunne slå negativt ut for barnet. 

Bergen kommune uttaler: 

«I noen tilfeller vil det være sterke konflikter 
mellom foreldre, vedtaket kan omhandle en 
situasjon hos den av foreldrene som har omsor-
gen for barnet, denne informasjonen kan være 
av en art der den har liten betydning for den 
andre av foreldrene.»

Justis- og beredskapsdepartementet savner en nær-
mere drøftelse av forholdet mellom informasjons-
plikten og reglene om taushetsplikt. 



2020–2021 Prop. 133 L 383
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
18.3.4 Departementets vurderinger og forslag

18.3.4.1 Foreldres partsstatus

Departementet opprettholder forslaget om å lov-
feste at barnevernstjenesten alltid skal vurdere 
foreldrenes partsstatus etter forvaltningsloven § 2 
bokstav e, se lovforslaget § 12-2 første ledd. 
Departementet mener forslaget vil bidra til å 
bevisstgjøre barnevernstjenesten om at de alle-
rede ved åpning av en undersøkelse må klarlegge 
om begge foreldrene er part i saken, og hvilken 
betydning dette har for den videre behandlingen 
av saken. Forslaget fikk også bred støtte hos de 
høringsinstansene som uttalte seg. 

Bestemmelsen innebærer at barnevernstje-
nesten skal foreta en konkret og situasjonsbe-
stemt vurdering av partsspørsmålet i den enkelte 
sak, med utgangspunkt i foreldrenes tilknytning 
til barnet og hva saken gjelder. 

Partsstatus utløser viktige rettigheter, som 
rett til innsyn i sakens dokumenter, rett til å 
klage på vedtak, prosessuelle rettigheter i forbin-
delse med barneverns- og helsenemndas 
behandling av saken, og rett til å redegjøre for 
sitt syn i saken. Det er derfor viktig at barne-
vernstjenesten innledningsvis i saken vurderer 
hvem av foreldrene som er part. Hvem som har 
partsstatus vil kunne endre seg underveis som 
saken utvikler seg, og barnevernstjenesten må 
vurdere dette fortløpende. Eksempelvis vil 
begge foreldrene kunne være parter i undersø-
kelsesfasen, men ikke ved en etterfølgende 
behandling i nemnda. 

Departementets forslag gir grunnlag for stor 
skjønnsutøvelse hos den enkelte barnevernstje-
neste, men departementet vurderer det slik at 
bestemmelsen bør gi mulighet for en dynamisk 
vurdering tilpasset den enkelte sak og den enkelte 
familie. En generell regel om partsrettigheter for 
foreldre med foreldreansvar, slik utvalget foreslo, 
vil etter departementets vurdering kunne forår-
sake uheldige situasjoner i enkelte saker. En 
generell regel som innebærer at foreldre som er 
mer perifere i barnets liv automatisk får partssta-
tus i alle barnevernssaker kan ha uheldige konse-
kvenser. Dette gjelder særlig dersom vedkom-
mende forelder har lite eller ingen kontakt med 
barnet eller er lite tilgjengelig, for eksempel på 
grunn av bopel i utlandet. Det vises videre til at 
barnevernssaker ofte inneholder opplysninger av 
svært personlig karakter ikke bare om barnet, 
men også om foreldrene og andre personer. Det å 
ha status som part innebærer at man med visse 
unntak har krav på alle opplysningene i saken. Å 
gi alle foreldre med foreldreansvar automatisk 

partsstatus i enhver barnevernssak vil dermed 
også ha personvernmessige konsekvenser. Økt 
innsyn i personlige opplysninger vil i enkelte tilfel-
ler også kunne føre til at foreldre eller andre som 
er bekymret for et barn kan bli mer tilbakeholdne 
med å dele opplysninger med barnevernstje-
nesten. Mindre åpenhet om personlige forhold 
kan gjøre det vanskeligere for barnevernstje-
nesten å gjennomføre en tilstrekkelig og forsvar-
lig utredning og undersøkelse av barnets 
omsorgssituasjon og behovet for å iverksette til-
tak.

Departementet vil likevel understreke betyd-
ningen av at barnevernet i større grad involverer 
begge foreldrene i saken. Dette vil bidra til at barn 
som vokser opp med foreldre som ikke bor 
sammen og som har flere omsorgsbaser vil bli 
bedre ivaretatt. Barnevernstjenesten skal vurdere 
barnets helhetlige omsorgssituasjon. Det er viktig 
at barnevernstjenesten ikke definerer barnets hel-
hetlige omsorgssituasjon for snevert og uteluk-
kende ser på hjemmet der barnet formelt har 
bosted. Dagens familiemønster innebærer at et 
barn kan bo i to hjem og at omsorgen for barnet 
ivaretas av flere voksne som ikke utøver omsor-
gen sammen eller samtidig. Dette innebærer at 
barnevernstjenesten i utgangspunktet ikke kan 
begrense undersøkelsen til kun ett av hjemmene. 
Barnevernstjenesten må forholde seg til begge 
foreldre og begge hjemmene, uavhengig av hvil-
ken bosteds- og samværsordning foreldrene for-
melt har avtalt for barnet. Det vises til departe-
mentets drøftelse i kapittel 8.2.5.4, samt forslag til 
ny barnevernslov § 2-2 tredje ledd.

Det ble under høringen fremmet ønske om en 
generell bestemmelse om partsstatus i barne-
vernssaker som ikke er avgrenset til foreldrene. 
Dette ble begrunnet med at flere barnevernstje-
nester er usikre på hvem som er parter i saken. 
Departementet vurderer at bestemmelsen kun 
bør rette seg mot barnets foreldre. De fleste bar-
nevernstiltak retter seg mot foreldrene. Det er 
kun unntaksvis at også andre enn foreldre kan 
oppnå partsstatus i barnevernssaken. Det vises 
for øvrig til andre bestemmelser i loven som regu-
lerer status i barnevernssaken for andre enn for-
eldre, se blant annet forslag til § 7-3 om samvær 
og § 9-8 om fosterforeldres rettigheter. 

18.3.4.2 En konkret vurdering av foreldrenes 
partsstatus

At foreldrenes partsstatus skal vurderes etter 
forvaltningslovens generelle definisjon av «part», 
innebærer at barnevernstjenesten må foreta en 
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konkret vurdering. I hovedsak videreføres forstå-
elsen av hvem som er part slik dette er beskrevet 
under gjeldende rett. 

Den konkrete vurderingen av partsspørsmålet 
tas med utgangspunkt i hvilken tilknytning forel-
drene har til barnet og i hvilken grad vedkom-
mende berøres av en undersøkelse eller et tiltak. 
Vurderingen av foreldrenes partsstatus vil kunne 
være forskjellig ut fra hvilken fase saken er i og 
hva saken gjelder. Departementet legger blant 
annet til grunn at dersom begge foreldre omfattes 
av undersøkelsen vil de normalt også ha partsret-
tigheter i undersøkelsen. Dette gjelder uavhengig 
av hva som er avtalt eller fastsatt av samvær, forel-
dreansvar og hvor barnet har fast bosted. 

Videre legger departementet til grunn at for-
eldre som har foreldreansvar og som barnet bor 
fast hos, alltid skal regnes som part i saken. Inn-
holdet i foreldreansvaret må sammenholdes med 
ansvaret som følger av å ha barnet fast boende 
hos seg. Bostedsforelderen må ta de vesentligste 
avgjørelser om barnets omsorg, herunder om bar-
net skal gå i barnehage, hvor i landet barnet skal 
bo og andre vesentlige avgjørelser i dagliglivet.43

Bostedsforelderen bør i alle tilfeller som omhand-
ler barnet ha en posisjon som muliggjør ivareta-
kelse av barnets behov.

For å overholde plikten til å yte omsorg og 
omtanke for barnet som følger av foreldreansva-
ret, samt sørge for en forsvarlig oppdragelse og 
forsørgelse, må forelderen settes i en posisjon 
som gir mulighet for deltakelse og innflytelse. 
Departementet vurderer imidlertid at foreldrean-
svar alene ikke uten videre er tilstrekkelig for å få 
partsstatus i alle type saker. Det «overordnede» 
ansvaret som ligger i å ha foreldreansvar for et 
barn tilsier at foreldre med foreldreansvar vil ha 
partsrettigheter i de mest inngripende sakene, 
selv hvor kontakten med barnet er begrenset.

Det finnes imidlertid saker hvor det vil være 
unaturlig å inkludere en forelder med forelderan-
svar. Dette kan eksempelvis være i saker hvor en 
forelder er utilgjengelig eller hvor det er ingen 
kontakt mellom forelder og barn.

Foreldre som ikke har foreldreansvar vil som 
utgangspunkt ikke være part i barnevernssaker, 
men det kan ikke utelukkes hvis de likevel har 
kontakt og samvær. Her vil den faktiske tilknytnin-
gen mellom barnet og foreldrene være avgjø-
rende.

Det har vært påpekt av enkelte høringsinstan-
ser at en regel hvor bostedsforelder alltid er part, 
vil kunne medføre at en samværsforelder takker 

nei til hjelpetiltak for å unngå at bostedsforelderen 
får innsyn i sensitiv informasjon. Departementet 
mener at partsstatus for bostedsforelderen er vik-
tig for at denne skal få den informasjonen den 
trenger for å ivareta barnet. I tilfelle forholdene 
hos samværsforelderen tilsier at samværsordnin-
gen bør endres, vil bostedsforelderen få innsikt til 
å kunne vurdere dette. Bostedsforelderen er også 
uansett allerede involvert i saken da barne-
vernstjenesten skal involvere begge foreldrene fra 
åpning av saken. Bostedsforelderen vil i tillegg bli 
informert om eventuelle vedtak etter forslag til 
§ 12-2 annet ledd om at barnevernstjenesten skal 
informere foreldre med foreldreansvar om alle 
vedtak som treffes, se kapittel 18.3.4.3. Dersom 
bostedsforelder kun får kjennskap til at det er 
åpnet sak og informasjon om eventuelle vedtak, 
kan det innebære en risiko for økt konfliktnivå 
mellom foreldrene. Dette kan igjen medføre at 
saken bringes inn for domstolen for å få endret 
eksisterende samværsordning, noe som kan 
skape uro og økt belastning for barnet. Departe-
mentet viser også til at i de tilfeller samværsforel-
der ikke vil samtykke til et frivillig hjelpetiltak i 
samværshjemmet, vil barnevernstjenesten kunne 
fremme sak for nemnda om pålegg om hjelpetiltak 
dersom de mener vilkårene er oppfylt, jf. kapittel 
9.3 og forslaget til § 3-4 tredje ledd. 

Dersom samværsforelderen ikke vil samtykke 
til hjelpetiltak for å unngå at bostedsforelderen får 
innsyn i sensitiv informasjon, har barnevernstje-
nesten dessuten hjemmel til å unnta visse opplys-
ninger fra innsyn fra bostedsforelder etter 
forvaltningsloven § 19. I forvaltningsloven § 19 
første ledd bokstav d fremgår at en part ikke har 
krav på innsyn i opplysninger som det av hensyn 
til hans helse eller hans forhold til andre personer 
som står ham nær, anses utilrådelig at han får 
kjennskap til. Etter forvaltningsloven § 19 andre 
ledd har parten heller ikke krav på innsyn i et 
dokument som gjelder en annen persons helsefor-
hold eller andre forhold som av særlige grunner 
ikke bør meddeles videre, med mindre det er av 
vesentlig betydning for en part å få innsyn i doku-
mentet. Disse bestemmelsene er nærmere 
beskrevet i punkt 18.4. 

Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett 
ba under høringen om en klargjøring med hensyn 
til om departementet mener at det gjelder ulike 
regler for partsrettigheter for nemnda og for den 
rettslige overprøvingen av nemndas vedtak i dom-
stolen. 

Hvem som er part i en barnevernssak vurde-
res etter forvaltningsloven. Det understrekes at 
en forelders partsstatus kan endres underveis i en 43 Jf. lov om foreldre og barn (barnelova) § 37.
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barnevernssak. En forelder kan eksempelvis være 
part i undersøkelsessaken, men ikke part i saken 
for nemnda. Det må gjøres en konkret vurdering 
av foreldrenes partsstatus ved sakens start og 
underveis i saken. 

Når en sak er behandlet i nemnda vil det måtte 
foretas en konkret vurdering av hvem som har 
rettslig klageinteresse over nemndas vedtak, jf. 
tvisteloven § 36-3 jf. lovforslaget § 14-25 første 
ledd. Dette er en spesialbestemmelse som går 
foran tvistelovens alminnelige bestemmelse i § 1-3 
annet ledd. Bestemmelsen fastslår at «søksmål 
reises av den vedtaket retter seg mot, eller av den 
som etter særskilt lovbestemmelse er gitt adgang 
til å reise sak». 

Den forelder som et «vedtak retter seg mot» 
vil kunne reise søksmål for tingretten og være 
part i saken. Dersom et vedtak fra nemnda fratar 
bostedsforelder omsorgen for barnet, er det 
denne forelderen som kan kreve overprøving av 
omsorgsovertakelsen. Den andre forelderen kan 
ha fått prøvd sitt samvær i samme sak, og ved-
kommende vil kunne reise søksmål hva gjelder 
overprøving av samværet. Dersom domstolen tar 
saken til behandling må det vurderes konkret 
hvem som er part i saken. 

18.3.4.3 Informasjon til foreldre med 
foreldreansvar om vedtak

Departementet opprettholder forslaget om å lov-
feste at barnevernstjenesten skal informere for-
eldre med foreldreansvar om alle vedtak som gjel-
der barnet, jf. forslag til § 12-2 annet ledd. Også 
dette forslaget vil etter departementets oppfatning 
bidra til å sikre at foreldre med foreldreansvar får 
tilgang til de opplysningene de trenger for å iva-
reta sine interesser og for å ivareta foreldreansva-
ret for barnet på en god måte, uavhengig av forel-
drenes partsstatus i barnevernssaken. Forslaget 
fikk bred støtte blant de høringsinstansene som 
uttalte seg. Bestemmelsen gjelder uavhengig av 
om foreldrene har vært part i saken i undersøkel-
sesfasen eller i tiltaksfasen.

Det er kun foreldre som er part i saken som 
har rett til innsyn i vedtaket og begrunnelser for 
vedtak. Foreldre med foreldreansvar skal imidler-
tid få informasjon om hva slags type vedtak som 
er truffet og når vedtak ble truffet. Dette omfatter 
blant annet vedtak om å henlegge en undersø-
kelse uten å iverksette tiltak, vedtak om at det 
iverksettes tiltak, og vedtak om at tiltak avsluttes. 
En slik rett til informasjon skal sette foreldre som 
ikke er part i saken, men som har del i barnets liv, 
bedre i stand til å ivareta barnet. 

Departementet mener barnevernstjenesten 
må kunne utgi slike opplysninger uten hinder av 
taushetsplikt. Det er avgjørende at barnevernstje-
nesten i forbindelse med en undersøkelse etter 
lovforslaget § 2-2 tredje ledd skal undersøke bar-
nets helhetlige omsorgssituasjon. Dette inne-
bærer at barnevernstjenesten skal involvere 
begge foreldrene i barnevernssaken. I de tilfel-
lene der barnet har to hjem, må barnevernstje-
nesten som den klare hovedregel informere 
begge foreldrene om at det er åpnet undersøkel-
sessak og hva som er bakgrunnen for denne. En 
forelder som har foreldreansvar og en viss kon-
takt eller samvær med barnet vil i de fleste type 
saker få partsrettigheter etter forslag til § 12-2 før-
ste ledd. For de foreldre som ikke tilkjennes parts-
rettigheter, er det naturlig at disse får informasjon 
om hvilket vedtak barnevernstjenesten treffer 
etter å ha vært informert om bekymringen og 
undersøkelsen. En slik informasjonsplikt for bar-
nevernstjenesten vil også kunne fungere som en 
sikkerhetsventil dersom foreldre ikke tidligere 
har vært involvert i barnevernssaken. Slik kjenn-
skap kan gi forelderen grunn til å få spørsmål om 
økt samvær eller endring av barnets faste bosted 
vurdert etter barneloven. 

Det vises i denne sammenheng også til barne-
loven § 47 som omhandler foreldrenes rett til inn-
syn i opplysninger om barnet. Bestemmelsen gjel-
der både for foreldre med og uten foreldreansvar. 
Foreldre med foreldreansvar har rett til opplysnin-
ger om barnet når de ber om det. Dette gjelder 
opplysninger både fra myndigheter og fra private 
som har med barnet å gjøre. Også foreldre uten 
foreldreansvar har ved anmodning krav på en 
rekke opplysninger om barnet, også fra den andre 
av foreldrene. Avslag på begjæring om opplysnin-
ger om barnet fra barnehage, skole, helse- og 
sosialvesen og politi kan påklages til statsforvalte-
ren.

Departementet legger derfor til grunn, og fin-
ner det naturlig, at foreldre som innehar foreldre-
ansvar for et barn skal ha krav på opplysninger 
om barnevernsvedtak som treffes, og at barne-
vernstjenesten kan utgi slike opplysninger uten 
hinder av taushetsplikt, jf. lovforslaget § 12-2 
annet ledd første og annet punktum. 

Flere instanser har uttrykt et ønske om en 
unntaksregel for de tilfeller der en forelder med 
foreldreansvar er utilgjengelig, eller i de tilfeller 
hvor det kan slå uheldig ut for barnet at forelde-
ren får kjennskap til vedtaket. Departementet ser 
det kan være behov for unntak fra informasjons-
plikten i enkelte situasjoner. Departementet fore-
slår å innta en unntaksbestemmelse i § 12-2 annet 
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ledd tredje og fjerde punktum for de tilfeller hvor 
en forelder med foreldreansvar ikke er tilgjenge-
lig, eller dersom det kan utsette barnet eller andre 
personer for fare eller skade hvis forelderen får 
kjennskap til vedtaket. Etter barneloven § 35 får 
foreldre automatisk felles foreldreansvar for barn 
født etter 1. januar 2020. Dette kan føre til flere til-
feller hvor det er lite eller ingen kontakt mellom 
forelder og barn, selv om foreldrene har felles for-
eldreansvar. 

Unntak i de tilfeller hvor en forelder ikke er til-
gjengelig, forutsetter at barnevernstjenesten tid-
lig i saken forsøker å avdekke hvor vedkom-
mende befinner seg. Det skal gjøres forsøk på å 
komme i kontakt med vedkommende. I noen tilfel-
ler har ikke forelder med foreldreansvar vært 
kjent for barnet og har ikke hatt noen rolle i bar-
nets liv. Barnevernstjenesten skal forsøke å 
komme i kontakt med også disse foreldrene. Inn-
satsen må likevel stå i forhold til de ressurser det 
krever å lokalisere forelderen med foreldreansvar. 
I saker der forelderen eksempelvis er utenlands 
uten kjent oppholdssted, bør barnevernstjenesten 
be om bistand for å komme i kontakt med ved-
kommende. Dersom forelderen befinner seg i 
utlandet, kan barnevernstjenesten henvende seg 
til Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 
1996 i Bufdir, som vil bistå med veiledning både 
der forelderen befinner seg i et land som er tilslut-
tet konvensjonen, og der forelderen befinner seg i 
et land utenfor konvensjonssamarbeidet. Hvis 
ikke det er mulig å oppnå kontakt med vedkom-
mende, kan det gjøres unntak fra informasjons-
plikten.

Unntak i de tilfeller hvor informasjon om ved-
tak kan utsette barnet eller andre personer for 
fare eller skade, kan eksempelvis tenkes i saker 
der en forelder med foreldreansvar har utsatt bar-
net og/eller den andre forelderen for grov vold 
og/eller overgrep, og hvor det anses sannsynlig at 
kunnskap om et barnevernsvedtak kan medføre 
risiko for ytterligere vold, overgrep eller grove 
trusler mot barnet eller forelderen. I slike tilfeller 
kan hensynet til barnet og den andre forelderen 
veie tyngre enn den andre forelderens behov for 
innsikt. Unntak må vurderes konkret.

Departementet foreslår etter dette å lovfeste at 
barnevernstjenesten alltid skal vurdere foreldre-
nes partsstatus, jf. lovforslaget § 12-2 første ledd. 
Departementet foreslår videre å lovfeste at barne-
vernstjenesten skal informere foreldre med forel-
dreansvar om alle vedtak som treffes jf. lovforsla-
get § 12-2 annet ledd. Departementet foreslår at 
barnevernstjenesten kan unnlate å informere om 
vedtaket dersom informasjon kan utsette barnet 

eller andre personer for fare eller skade, og i 
saker der forelderen ikke er tilgjengelig, jf. lovfor-
slaget § 12-2 annet ledd tredje og fjerde punktum.

18.4 Begrensninger i partenes rett til 
dokumentinnsyn

18.4.1 Gjeldende rett

18.4.1.1  Menneskerettslige forpliktelser

Som hovedregel krever Den europeiske mennes-
kerettsdomstol (EMD) at alt saksmateriale i bar-
nevernssaken skal legges frem for foreldrene, 
også når de ikke har bedt om det. Dette følger av 
den enstemmige storkammerdommer TP og KM 
mot Storbritannia (2001), avsnitt 82, og KA mot 
Finland (2003), avsnitt 105. I TP og KM mot Stor-
britannia avsnitt 80 gir imidlertid EMD anvisning 
på en avveining av foreldrenes og barnets interes-
ser og åpner for at innsyn som kan sette et barn i 
fare på grunn av dets uttalelser, kan nektes. I den 
generelle uttalelsen ligger en anerkjennelse av at 
det kan forekomme situasjoner hvor tilbakehold 
av opplysninger av hensyn til barnet kan bli aktu-
elt. 

FNs barnekonvensjon (BK) artikkel 12 opp-
stiller et krav om at voksne som samarbeider med 
barn, må treffe alle mulige forholdsregler for å 
minimere risikoen for at barna blir utsatt for vold, 
utnyttelse eller andre negative konsekvenser på 
grunn av sin medvirkning i ulike prosesser.44

Dette kravet trekker i retning av at et unntak fra 
foreldres rett til innsyn for å beskytte barn mot 
vold og overgrep, er i tråd med våre menneske-
rettslige forpliktelser. 

18.4.1.2 Barnevernloven m.m.

I barnevernstjenestens saksbehandling gjelder 
forvaltningslovens alminnelige regler om parts-
innsyn, jf. barnevernloven § 6-1. Utgangspunktet i 
forvaltningsloven er at sakens parter har rett til 
innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 
§ 18 første ledd. Dette innebærer at foreldre som 
er parter i saken, i utgangspunktet har krav på å 
gjøre seg kjent med alle sakens dokumenter, også 
opplysninger som er gitt av barnet. Partsinnsyn 
gjelder både under forberedelsen av en sak og 
etter at det er truffet vedtak i saken. Retten til 
partsinnsyn inntrer fra barnevernstjenesten har 
igangsatt en undersøkelse. 

44 FNs generell kommentar nr. 12 (2009), avsnitt 134. 



2020–2021 Prop. 133 L 387
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Det er imidlertid bestemmelser i forvaltnings-
loven som gir mulighet til å unnta opplysninger fra 
partsinnsyn. Etter forvaltningsloven § 20 kan det 
besluttes utsatt innsyn i sakens dokumenter «så 
lenge undersøkelser pågår» dersom «partsinnsyn 
kan motvirke muligheten for å få saken avklart». 
Barnevernstjenesten kan etter denne bestemmel-
sen unnta opplysninger fra sakens parter i forbin-
delse med en undersøkelse der det er fare for at 
innsyn vil kunne vanskeliggjøre eller umuliggjøre 
videre undersøkelse av saken. Unntak etter denne 
bestemmelsen innebærer at parten ikke får inn-
syn i dokumentene så lenge undersøkelsen pågår. 

På alle stadier av en barnevernssak, før en sak 
behandles av nemnda, kan det gjøres unntak fra 
innsynsretten etter forvaltningsloven §§ 18 til 19. 
Det er to unntaksregler som er særlig relevante i 
barnevernssaker. Etter § 19 første ledd bokstav d 
har ikke en part krav på opplysninger som det av 
hensyn til hans helse eller forhold til personer 
som står han nær, må anses utilrådelig at han får 
kjennskap til. I forarbeidene er det fremhevet at 
dette unntaket blant annet er aktuelt i barneverns-
saker der det kan «skape vansker for vedkommen-
des resosialisering og tilpassing til de personer 
som han skal omgås, om alt det som er blitt truk-
ket inn i saken skal legges åpent for partene».45

Justisdepartementets lovavdeling har også i et 
brev som gjaldt en overgrepssak, uttalt at unnta-
ket kan anvendes «dersom der det er reell grunn 
til å frykte for at innsyn kan påvirke vedkom-
mende atferd negativt i forhold til barnet».46 Dette 
er videre lagt til grunn i Rundskriv Q-24/2005 
Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten 
og opplysningsplikten, kapittel 5.3. 

Opplysningene som unntas etter forvaltnings-
loven § 19 første ledd bokstav d skal gjøres kjent 
for en representant for parten, når ikke særlige 
grunner taler mot dette. På denne måten kan par-
tens interesser bli ivaretatt selv om parten selv 
ikke gis adgang til opplysningene. I vurderingen 
skal det blant annet legges vekt på representan-
tens kvalifikasjoner og forhold til parten, samt 
arten og viktigheten av opplysningene. Det kan 
settes som vilkår for å gi opplysninger at represen-
tanten ikke skal bringe dem videre til parten. 

Den andre unntakshjemmelen som er særlig 
relevant i barnevernssaker er forvaltningsloven 
§ 19 annet ledd, der innsyn kan unntas dersom 
opplysningene gjelder en annen persons helsefor-
hold eller andre forhold som av særlige grunner 

ikke bør meddeles videre. En forutsetning for å 
unnta opplysningene, er at det ikke er av vesentlig 
betydning for parten å gjøre seg kjent med opplys-
ningene. Det må etter bestemmelsen foretas en 
interesseavveining av partens behov for innsyn 
mot de grunner som taler mot å meddele opplys-
ningene. Justisdepartementets lovavdeling antar 
at det etter omstendighetene «kan være adgang til 
unntak etter § 19 annet ledd bokstav b) fordi inn-
syn kan vanskeliggjøre forfølgning av forholdet 
og iverksetting av tiltak til ivaretakelse av barnets 
interesser.»47 Det må foretas en konkret interes-
seavveining i den enkelte sak.

Etter forvaltningsloven § 17 har barnevernstje-
nesten en plikt til å forelegge for partene opplys-
ninger som mottas «om en part», som barneverns-
tjenesten får under saksforberedelsen. Det er 
bare opplysninger som partene har rett til å gjøre 
seg kjent med etter forvaltningsloven §§ 18 til 19 
som skal forelegges partene. 

Vedtak om unntak fra partsinnsyn etter §§ 18 
til 19, og beslutninger om utsatt innsyn etter for-
valtningsloven § 20, kan påklages, jf. forvaltnings-
loven § 21. 

I tvangssaker står hensynet til private parters 
rettsikkerhet sterkt. Private parter har rett til fullt 
innsyn i dokumentene som oversendes fylkes-
nemnda eller domstolen til behandling, jf. barne-
vernloven § 7-4 og tvisteloven § 14-1. Unntaksre-
glene i forvaltningsloven gjelder ikke for disse 
dokumentene og parten kan forlange kopi av 
dokumentene som oversendes fylkesnemnda og 
domstolen.

18.4.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

18.4.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

I forbindelse med behandlingen av Dok 8:52 S 
(2015–2016) vedtok Stortinget 8. juni 2016 anmod-
ningsvedtak nr. 811: «Stortinget ber regjeringen i 
forbindelse med gjennomgangen av barnevernloven 
vurdere begrensninger i, eller utsettelse av, pårøren-
des innsynsrett i journal og partenes innsynsrett i 
dokumenter i barnevernssaker når det er til barnets 
beste.» 

Forandringsfabrikken har ved ulike anlednin-
ger fremholdt overfor departementet at det er 
behov for en bestemmelse som begrenser forel-

45 Ot.prp. nr. 27 (1968–69), side 43.
46 Lovavdelingens uttalelser, JDLOV-1995-210, brev av 30. juni 

1995, punkt 3.

47 Lovavdelingens uttalelser, JDLOV-1995-210, brev av 30. juni 
1995, punkt 3. Se også Rundskriv Q-24, mars 2005, Barne-
vernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysnings-
plikten, punkt 5.3.1.
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drenes innsynsrett. Forandringsfabrikken mener 
en slik bestemmelse vil gjøre det tryggere for 
barn å fortelle det som er viktig. Forandringsfa-
brikken viser til sin erfaring med barn og at 
mange barn trenger tid til å etablere trygghet til 
den voksne for å kunne fortelle det viktigste. Når 
foreldrene får kjennskap til det barnet har fortalt 
med en gang, opplever mange barn å miste tilliten 
til barnevernet. Barnet føler ikke at det kan 
snakke trygt.

Barnevernslovutvalget foreslo å lovfeste i 
barnevernsloven en henvisning til at forvaltnings-
lovens regler om partenes rett til dokumentinnsyn 
og forvaltningens informasjonsplikt i §§ 17 til 19 
gjelder i barnevernssaker. Videre foreslo utvalget å 
lovfeste at det er adgang til å gjøre unntak fra parts-
innsyn dersom det kan medføre «skade eller fare 
for barnet eller andre». Videre foreslo utvalget at 
det presiseres at barnevernstjenesten i en undersø-
kelse kan nekte innsyn dersom «partsinnsyn kan 
motvirke muligheten for å få saken avklart». Dette 
følger i dag av forvaltningsloven § 20. 

Utvalget foreslo også å presisere at barneverns-
tjenesten kan unnlate å forelegge opplysninger for 
parten etter forvaltningsloven § 17 dersom opplys-
ningene er unntatt etter forvaltningsloven §§ 18 til 
19 eller fordi innsyn kan medføre skade eller fare 
for barnet eller andre. Utvalgets forslag er ment 
som en klargjøring av reglene i forvaltningsloven.

Det var bred støtte i høringen for forslaget om 
å innta en egen bestemmelse i barnevernsloven 
om partenes innsynsrett og barnevernstjenestens 
informasjonsplikt. I underkant av 40 høringsin-
stanser uttalte seg om forslaget. Uttalelsene knyt-
tet seg primært til forslaget om unntak fra part-
sinnsyn av hensyn til barnet.

18.4.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo å lovfeste i barneverns-
loven at partene har rett til å gjøre seg kjent med 
sakens dokumenter etter reglene i forvaltnings-
loven §§ 18 til 19, og at partene har rett til å bli 
forelagt opplysninger etter reglene i forvaltnings-
loven § 17 (barnevernets informasjonsplikt).48

Innholdsmessig medfører dette ingen endring i 
gjeldende rett. 

Departementet foreslo videre å innta i 
barnevernsloven at partene kan nektes innsyn i 
sakens dokumenter dersom innsyn kan hindre at 
barnevernstjenesten kan få gjennomført en under-

søkelse etter barnevernsloven § 2-2. Departemen-
tet presiserte at begrensningene i innsyn bare 
gjelder så lenge undersøkelsen pågår, og at par-
tene som hovedregel har rett til innsyn når under-
søkelsessaken avsluttes. Dette er en viktig unn-
taksbestemmelse som innholdsmessig ikke går 
lenger enn forvaltningsloven § 20. 

Departementet mente foreldre som hovedre-
gel bør ha innsyn i dokumenter når barnevernstje-
nesten avslutter en undersøkelsessak. I visse til-
feller bør imidlertid opplysninger ikke gis ut til 
foreldre for å beskytte barnet eller andre. Depar-
tementet foreslo derfor å innta i ny barnevernslov 
at opplysninger kan unntas fra sakens parter der-
som innsyn «kan utsette barnet eller andre for 
skade eller fare». Forslaget til bestemmelsen går 
ikke lenger enn det som kan utledes av fvl. § 19 
første ledd bokstav d. Departementets forslag om 
at opplysninger kan unntas fra innsyn for å 
beskytte barnet, vil kunne komme til anvendelse 
hvor det er fare for at barnet vil utsettes for vold 
eller overgrep dersom parten får innsyn i sakens 
dokumenter. Bestemmelsen ivaretar også beskyt-
telse av «andre». Dette vil kunne gjelde andre 
familiemedlemmer eller sentrale personer i 
barnets liv. Et eksempel kan være et søsken som 
står i fare for å bli utsatt for vold dersom forelde-
ren får kjennskap til at denne har snakket med 
barnevernstjenesten. Formålet med bestemmel-
sen er å beskytte barnet eller andre fra represalier 
fra parten. Dette er for å sikre at barnet eller 
andre skal unnlate å gi informasjon til barneverns-
tjenesten i frykt for konsekvenser. 

Det ble foreslått at bestemmelsen skulle gjelde 
på alle stadier av en barnevernssak, også etter at 
en undersøkelse er avsluttet. Hvis dokumentene 
oversendes fylkesnemnda eller domstolen, vil par-
ten imidlertid i utgangspunktet ha full innsynsrett. 
Dette er en videreføring av gjeldende rett. 

Departementet viste til at et vedtak om unntak 
fra partsinnsyn fordi innsyn kan utsette barnet 
eller andre for fare eller skade, kan påklages til 
statsforvalteren. Videre ble det vist til at denne 
type opplysninger på anmodning skal gjøres kjent 
for en representant for parten. Dette følger av fvl. 
§ 19 første ledd bokstav d og gjelder dersom sær-
lige hensyn ikke taler mot det.

18.4.3 Høringsinstansenes syn

Partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens  
dokumenter

Det er i overkant av 10 høringsinstanser som har 
uttalt seg om departementets forslag om å lov-

48 Dette innebærer at parten kun har rett til å bli forelagt opp-
lysninger som ikke er unntatt fra innsyn, jf fvl. §§ 18 til 19, 
og forslag til ny barnevernslov § 12-6 annet og tredje ledd. 
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feste i ny barnevernslov at partene har rett til å 
gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter 
reglene i forvaltningsloven §§ 18 til 19, og at par-
tene har rett til å bli forelagt opplysninger etter 
reglene i forvaltningsloven § 17. Dette omfatter 
Bufetat region øst, Barneombudet, Statsforvalteren 
i Vestland, Politidirektoratet, Universitetet i Agder, 
kommunene Bergen, Bærum, Færder og Kristi-
ansand, Redd Barna og UNICEF Norge. Alle 
instansene er utelukkende positive til forslaget. 

Barneombudet mener det har en pedagogisk 
funksjon å innta en henvisning til forvaltnings-
lovens regler i barnevernsloven.

Statsforvalteren i Vestland støtter forslaget og 
uttaler at de ofte får spørsmål om innsyn fra bar-
nevernstjenestene og privatpersoner, og opplever 
at det er usikkerhet rundt hvordan reglene skal 
forstås. 

Ny bestemmelse om unntak fra innsyn

Over 50 høringsinstanser har uttalt seg om depar-
tementets forslag til ny bestemmelse om utsatt 
innsyn mens undersøkelse pågår og om barne-
vernstjenestens mulighet til å nekte innsyn der-
som innsyn kan utsette barnet eller andre perso-
ner for fare eller skade.

I underkant av 20 høringsinstanser støtter 
bestemmelsen uten forebehold, herunder Statsfor-
valteren i Vestland, Universitetet i Agder, Universi-
tetet i Tromsø, VID vitenskapelige høgskole, Høgsko-
len i Innlandet, kommunene Bærum, Fredrikstad, 
Færder, Horten, Oslo og Porsgrunn, Barnevernvak-
ten Romerike – Øst politidistrikt, MiRA ressurs-
senter for kvinner med minoritetsbakgrunn, Norsk 
barnevernsamband, Norsk Psykologforening, Redd 
Barna, Stine Sofies Stiftelse og UNICEF Norge. 

Statsforvalteren i Vestland støtter forslaget og 
uttaler at det er «heilt nødvendig for å leggje til rette 
for at barn kan fortelje om historia si trygt til barne-
vernet».

Høgskolen i Innlandet mener det er viktig å 
klargjøre reglene i barnevernsloven og viser til at 
dette kan innebære at barnet får større tillit til at 
opplysningene ikke går videre til foreldrene der 
innsyn kan utgjøre en fare for barnet. 

Et fåtall av høringsinstansene er kritiske til for-
slaget, herunder Fokus på Barnevernet, Norsk 
Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk 
Journalistlag og Advokatforeningen. Fokus på Bar-
nevernet er kritiske til begge unntaksforslagene, 
både unntak hvor barnet kan utsettes for skade 
eller fare, og unntak fra innsyn mens undersø-
kelse pågår. Foreningen foreslår at bestemmelsen 

slettes og mener at barnet må kunne beskyttes for 
reell fare uten at partenes innsyn begrenses.

Kristiansand kommune påpeker viktigheten av 
barnets medvirkning i barnevernstjenestens 
avgjørelse av om opplysninger barnet har gitt skal 
gjøres kjent for foreldrene. 

Enkelte høringsinstanser har innspill knyttet 
til beskyttelse av barnet etter at foreldrene får 
informasjon, blant andre Statens helsetilsyn. 

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening 
og Norsk Journalistlag og Organisasjonen for 
barnevernsforeldre påpeker på sin side behovet for 
at den informasjonen som holdes tilbake fra forel-
drene må gjøres tilgjengelig for partenes advo-
kat/representant. 

I tillegg til de materielle innspillene, har om 
lag fem instanser kommentert bestemmelsens 
utforming og oppbygning. Bufdir, Barneombudet, 
Justis- og beredskapsdepartementet, Kripos og Fel-
lesorganisasjonen påpeker at bestemmelsens opp-
bygning gir inntrykk av at begge innsynsunnta-
kene kun gjelder i undersøkelsesfasen. Statsfor-
valteren i Oslo og Viken ønsker en henvisning til 
forvaltningsloven for å tydeliggjøre at den nye 
bestemmelsen er en lovfesting av gjeldende rett.

Unntak fra innsyn i undersøkelsesfasen – utsatt innsyn

Det er bred støtte til forslaget om utsatt innsyn i 
undersøkelsesfasen dersom innsyn kan hindre 
barnevernstjenesten i å gjennomføre undersøkel-
sen. Flere høringsinstanser mener imidlertid at 
barnevernstjenesten bør ha mulighet til å nekte 
innsyn i alle deler av barnevernstjenestens arbeid, 
ikke kun i forbindelse med undersøkelsen. Dette 
gjelder kommunene Time, Tromsø, Sandnes, 
Stavanger, Gjesdal og Drammen, KS, samt
Forandringsfabrikken. 

Forandringsfabrikken mener forslaget er et 
stort skritt i retning av mer trygghet i barnever-
net, og uttaler: 

«Oppsummerte erfaringer og råd som Forand-
ringsfabrikken har hentet inn fra barn i barne-
vernet siden 2008, viser at barnevernet opple-
ves utrygt for svært mange barn (…)

Det er ikke trygt nok til å fortelle. Kunn-
skap fra barn understreker at barnevernet må 
kunne nekte foreldre innsyn i alle deler av bar-
nevernets arbeid, ikke bare i undersøkelsen. 
Det vil være helt avgjørende. (…)Når et barn 
tar mot til seg og forteller noe vondt eller strev-
somt, er det oftest ikke tilfeldig hvem det fortel-
ler til. Historiene om hvordan barn har prøvd å 
si fra til en voksen er mange. Oftest forteller 
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ikke barnet om det mest alvorlige med en 
gang. Den voksne må «testes». Når informasjo-
nen raskt går videre til foreldre eller andre 
voksne, kan tilliten til voksne raskt bli helt 
borte.» 

Asker kommune mener det er uheldig at inn-
synsunntaket er knyttet opp til «undersøkelse» 
hjemlet i barnevernsloven, og mener at dette er et 
snevrere undersøkelsesbegrep enn det som følger 
av forvaltningslovens unntaksbestemmelse. Det 
vises til at i de tilfeller barnevernstjenesten under-
søker en sak i andre sammenhenger, for eksem-
pel med tanke på å vurdere om et tiltak fungerer 
etter hensikten, vil det dermed ikke være hjem-
mel for å tilbakeholde opplysninger. Kommunen 
anser det som uheldig. 

Drammen kommune, Stavanger kommune og
Forandringsfabrikken mener det er behov for en 
generell bestemmelse i barnevernsloven kapittel 
2 om at partene ikke skal ha rett til innsyn i opp-
lysninger gitt av barnet mens undersøkelsen 
pågår. Dette for å hindre at barnet utsettes for 
press, påvirkning, vold o.l. 

Stavanger kommune begrunner dette ønsket 
med at et vedtak om innsynsnekt i seg selv signali-
serer forhold som kan utsette barnet for press, 
påvirkning eller i verste fall utsette barnet for vold 
eller andre sanksjoner. Dette kan unngås med en 
generell bestemmelse i kapittel 2. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken ønsker en pre-
sisering i loven om at barnevernstjenesten må 
sørge for at informasjonen som blir holdt tilbake i 
forbindelse med undersøkelsen, blir tilgjengelig 
for partene på en måte som ivaretar barnet. Det 
vises blant annet til at det i en undersøkelsesfase 
ofte er mange uavklarte spørsmål knyttet til et 
barns omsorgssituasjon, og det er ikke alltid de 
aktuelle spørsmålene blir avklart i løpet av under-
søkelsen. Slike uavklarte spørsmål kan potensielt 
være svært alvorlige for barnet. Når uttalelser fra 
barnet i en slik situasjon er holdt tilbake, mener 
statsforvalteren at det vil være uforsvarlig om bar-
net ikke skal motta noen videre oppfølging av bar-
nevernstjenesten etter at foreldrene har innsyns-
rett i barnets uttalelser.

OsloMet er kritiske til at departementet i 
høringsnotatet skrev at partene ikke har adgang 
til å klage over en beslutning om utsatt innsyn, og 
viser til EMD-avgjørelsen TP og KM mot Storbri-
tannia (2001). 

Unntak fra innsyn dersom innsyn kan utsette barnet 
eller andre for fare eller skade

Enkelte høringsinstanser har innspill til den ter-
skelen som skisseres for å nekte partene innsyn i 
sakens dokumenter dersom innsyn kan utsette 
barnet eller andre personer for fare eller skade.

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO) 
mener kriteriene for unndragelse ikke bør 
begrenses så strengt som til at det kun skal gjelde 
når det kan utsette barnet «for skade eller fare». 
NOBO viser til at barn med erfaringer fra barne-
vernet påpeker at deres foreldre i alt for stor grad 
får informasjon om det de har fortalt og betrodd. 
NOBO påpeker viktigheten av at barnet må infor-
meres og få medvirke før barnevernstjenesten 
treffer beslutninger om når og på hvilken måte 
informasjon fra barnet skal bringes videre. 

Både Bergen kommune og Tysnes kommune
fremmer forslag om en bestemmelse som gir 
hjemmel for å gradere partsinnsyn for at barnet 
skal føle seg trygg på hvordan informasjonen for-
valtes. 

Organisasjonen for barnevernsforeldre mener 
foreldre kun kan nektes innsyn i sakens doku-
menter mens undersøkelsen pågår eller i påvente 
av iverksettelse av akuttvedtak i saker der det er 
overveiende sannsynlig at barnet vil kunne utset-
tes for fare. 

Både RKBU Nord v/ UiT Universitetet i 
Tromsø – Norges arktiske universitet og Universitet 
i Stavanger kommenterer at bestemmelsen legger 
opp til en skjønnsmessig vurdering som kan være 
problematisk. 

Justis- og beredskapsdepartementet synes beho-
vet for å unnta opplysninger fra partene for å 
beskytte «andre» enn barnet, er mindre klart, og 
anbefaler at bestemmelsen i barnevernsloven 
begrenses til å gjelde unntak av hensyn til barnet. 
Det ble påpekt at forvaltningsloven § 19 andre 
ledd bokstav b gir hjemmel for å beskytte forvalt-
ningens kilder. 

Advokatforeningen reiser spørsmål om unnta-
ket gir barna en «falsk trygghet», og mener at vil-
kårene for akuttvedtak ofte vil være til stede der-
som det er reell risiko for skade eller fare for bar-
net. Advokatforeningen er usikker på hvordan bar-
net sikres gjennom unntaksbestemmelsen. Advo-
katforeningen viser til at informasjonen som 
holdes tilbake vil nå partene ved en fylkesnem-
ndssak. Dersom barnevernet får informasjon av 
en slik alvorlighetsgrad at det vil være reell risiko 
for skade eller fare for barnet, er det sannsynlig at 
saken fremmes for nemnda. Unntaksbestemmel-
sen vil da kun gi barnevernet noe tid, men i det 
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tidsrommet vil barnet selv kunne settes i lojalitets-
konflikt med egne foreldre.

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening 
og Norsk Journalistlag er kritisk til forslaget om å 
kunne nekte partene innsyn dersom innsyn kan 
utsette barnet eller andre for fare eller skade. For-
bundet mener at forslaget angir en langt lavere 
terskel for å nekte innsyn enn det som følger av 
forvaltningsloven § 19 første ledd bokstav d), og 
uttaler:

«Å frata noen partsinnsyn er et alvorlig inngrep 
i en rettighet som er blant våre fremste retts-
sikkerhetsgarantier, som i tillegg har vern etter 
EMK art. 6. Terskelen for denne type inngrep 
må derfor være høy, og dette må tydeliggjøres 
i ordlyden.»

Norsk Fosterhjemsforening ytrer et ønske om unn-
tak fra innsyn av hensyn til relasjonen mellom fos-
terforeldre og barnet.

18.4.4 Departementets vurderinger og forslag 

18.4.4.1 Regler om partsinnsyn i ny barnevernslov

Regler om partsinnsyn og unntak fra disse frem-
går i dag av forvaltningsloven og gjelder generelt 
for alle typer forvaltningssaker. Reglene er imid-
lertid ikke utformet spesielt for de utfordringer 
som kan oppstå i barnevernssaker, der interes-
sene til barnet og foreldrene kan stå mot hver-
andre og det kan være behov for å unnta opplys-
ninger fra foreldrene for å beskytte barnet. 
Reglene er videre lite kjent og vanskelig å prakti-
sere riktig.49 

Departementet mener det er et reelt behov for 
en tydelig bestemmelse i barnevernsloven som 
angir når opplysninger kan unntas for å beskytte 
barnet i en barnevernssak. Dette støttes også av 
høringsinstansene. Barnevernsloven er den sen-
trale loven for barnevernsansatte og familier i 
kontakt med barnevernet. Å innta sentrale regler 
om partsinnsyn i barnevernsloven kan bidra til 
mer enhetlig praksis i tjenestene og at barn i 
større grad opplever det som trygt å fortelle bar-
nevernstjenesten om sin situasjon. 

Departementet opprettholder forslaget om å 
lovfeste i ny barnevernslov at partene har rett til å 
gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter 
reglene i forvaltningsloven §§ 18 til 19, og at par-
tene har rett til å bli forelagt opplysninger, også 

opplysninger gitt av barnet, etter reglene i 
forvaltningsloven § 17 (barnevernets informa-
sjonsplikt), jf. lovforslaget § 12-6 første ledd.50

Forvaltningsloven §§ 17-19 er de sentrale bestem-
melsene om partsinnsyn i barnevernssaker. 
Departementet mener det har en viktig pedago-
gisk funksjon å innta en henvisning til 
forvaltningslovens regler i barnevernsloven for å 
gjøre reglene mer tilgjengelig, selv om det ikke 
medfører noen endring i gjeldende rett. Forslaget 
fikk støtte av samtlige høringsinstanser som 
uttalte seg om dette.

Departementet opprettholder også forslaget 
om å innta i ny barnevernslov at partene kan nek-
tes innsyn i sakens dokumenter dersom innsyn 
kan hindre at barnevernstjenesten kan få gjen-
nomført en undersøkelse etter forslag til § 2-2, jf. 
lovforslaget § 12-6 tredje ledd. Begrensningene i 
innsyn gjelder så lenge undersøkelsen pågår. Det 
vises til kapittel 8.2 for en nærmere redegjørelse 
av hvordan en undersøkelse i en barnevernssak 
skal gjennomføres. 

Videre opprettholder departementet forslaget 
om å lovfeste at opplysninger kan unntas fra 
sakens parter dersom innsyn «kan utsette barnet 
eller andre for skade eller fare», jf. lovforslaget 
§ 12-6 annet ledd. Bestemmelsene vil tydeliggjøre 
reglene for partsinnsyn og de sentrale unntak 
som er særlig viktig for å beskytte barn i barne-
vernssaker. Departementet mener det er behov 
for tydeligere regler om når det er aktuelt å gjøre 
unntak fra foreldrenes innsynsrett, da det viser 
seg å være en utfordring at barn holder tilbake 
informasjon fra barnevernstjenesten i frykt for 
negative reaksjoner fra foreldrene. Forslaget vil 
kunne bidra til at barn forteller det de helst vil for-
telle og følgelig bidra til å få saken ordentlig opp-
lyst. Dette vil igjen bidra til at barnevernstje-
nesten kan sette inn de rette og nødvendige tiltak i 
familien. Unntaksforslagene fikk også bred støtte i 
høringen.

Unntakene gjelder for saksbehandlingen i bar-
nevernet, men ikke når saken står for barneverns- 
og helsenemnda eller domstolen. Partene vil i den 
rettslige behandlingen av saken ha fullt innsyn i 
sakens dokumenter. Dette er en videreføring av 
gjeldende rett. Tvangssaker etter barnevernsloven 
er inngripende for dem det gjelder og hensynet til 
private parters rettssikkerhet og muligheten til å 
imøtegå påstander som ligger til grunn for barne-
vernstjenestens vurderinger, står derfor sterkt.

49 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov og NOU 2017: 12 Svikt og 
svik.

50 Dette innebærer at parten kun har rett til å bli forelagt opp-
lysninger som ikke er unntatt fra innsyn, jf. fvl. §§ 18 til 19, 
og forslag til ny barnevernslov § 12-6 annet og tredje ledd.
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Det har under høringen blitt ytret ønske om en 
mer utvidet adgang til å gjøre unntak fra partenes 
innsynsrett enn departementets forslag, blant 
annet har det vært ønske om å innta en generell 
bestemmelse i barnevernsloven kapittel 2 om at 
det ikke skal gis innsyn i opplysninger gitt av 
barnet mens undersøkelse pågår. Reglene om 
dokumentinnsyn og menneskerettslige forpliktel-
ser setter imidlertid visse begrensninger for hvor 
omfattende unntak som kan gjøres i partens inn-
synsrett. Hovedregelen er at parten har rett til 
informasjon om seg selv og innsyn i opplysninger 
som ligger til grunn for en avgjørelse som retter 
seg mot vedkommende. Samtidig gjør det seg 
gjeldende særlig hensyn i barnevernssaker ved at 
barnet kan trenge beskyttelse. Staten er forpliktet 
til å treffe egnede tiltak for å beskytte barn mot 
alle former for vold, overgrep og omsorgssvikt, 
som kan innebære at staten har en plikt til å la 
være å opplyse om forhold dersom dette kan med-
føre at barnet settes i fare, jf. Grunnloven § 104 
tredje ledd, BK artikkel 19 og EMK artikkel 3 og 8.

Barn har i likhet med voksne rett til privatliv, 
jf. blant annet BK artikkel 16. Retten til privatliv 
innebærer at ingen barn skal utsettes for vilkårlig 
eller ulovlig innblanding i sitt privatliv. I en barne-
vernssak må barnets rett til privatliv, barnets 
behov for å dele informasjon med barnevernet og 
barns behov for beskyttelse, veies opp mot forel-
drenes behov for informasjon for å ivareta sitt 
omsorgsansvar for barnet og egne interesser i 
saken. Foreldrenes rett til kontradiksjon er ofte 
avgjørende for at barnevernstjenesten skal få opp-
lyst saken tilstrekkelig. Barnevernets ansvar og 
mandat handler i stor grad om å styrke foreldre i 
deres omsorgsutøvelse, og komme i posisjon til å 
hjelpe der hvor det er behov for tiltak i hjemmet. 
For å skape en bedre situasjon for barnet, er bar-
nevernstjenesten også avhengig av foreldrenes til-
lit. 

Hvordan hensyn til barn og foreldre skal 
balanseres kan stille seg ulikt i en undersøkelses-
fase, når det treffes frivillige vedtak og når det 
treffes tvangsvedtak. Departementet mener ter-
sklene for når det kan gjøres unntak fra partsinn-
syn etter forvaltningsloven balanserer foreldre og 
barns interesser på en god måte, og mener at unn-
takshjemlene i den nye barnevernsloven ikke skal 
tolkes videre enn det som kan utledes av 
forvaltningsloven. Nedenfor beskrives nærmere i 
hvilke tilfeller det kan gjøres unntak fra retten til 
innsyn, se kapittel 18.4.4.2 og 18.4.4.3. 

Departementet gjør oppmerksom på at regler 
om partsinnsyn er begrenset til innsyn i skriftlige 
dokumenter. Barnevernstjenesten må også vur-

dere hvilken informasjon de kan og bør gi i sin 
muntlige dialog og kontakt med foreldrene. Dette 
gjelder blant annet i forbindelse med barne-
vernstjenestens gjennomføring av en undersø-
kelse. Barnevernstjenesten må alltid vurdere om 
informasjon til foreldre kan medføre skade eller 
fare for barnet. Ut fra barnevernstjenestens sam-
tale med foreldrene vil foreldrene i enkelte tilfeller 
likevel kunne forstå at det er barnet som har for-
midlet opplysningene enten direkte eller for 
eksempel via en lærer. Barnevernstjenesten må 
være bevisst hva de videreformidler til foreldre og 
eventuelt vurdere behovet for beskyttelsestiltak.

Flere høringsinstanser har trukket frem vik-
tigheten av at barnet beskyttes etter å ha fortalt 
om vanskelige ting. Forandringsfabrikken har 
blant annet påpekt hvor viktig det er at barnet 
informeres om hva som skjer med det barnet for-
teller til barnevernet. Barnets rett til medvirkning 
innebærer at barnet skal gis informasjon og anled-
ning til å uttale seg når barnevernstjenesten 
avgjør om og når opplysninger som er formidlet 
av barnet skal gjøres kjent for foreldrene. Det 
vises til kapittel 8.2 om barnevernstjenesten 
undersøkelser. Barnevernstjenesten må også 
sørge for at informasjonen blir tilgjengelig for par-
tene på en måte som ivaretar barnet.

18.4.4.2 Nærmere om begrenset innsyn i 
undersøkelsesfasen

I undersøkelsesfasen skal barnevernstjenesten 
kartlegge barnets omsorgssituasjon og innhente 
relevant informasjon fra barnet og andre personer 
i barnets liv for å avdekke barnets behov for hjelp. 
Det er særlig viktig at barn og andre fritt kan gi 
informasjon til barnevernstjenesten i denne fasen. 
Hvis barnet eller andre holder tilbake informasjon 
svekker dette barnevernstjenestens undersøkelser 
og mulighet for å hjelpe barnet. Det er barna som 
har førstehåndskjennskap til forholdene i familien 
og barnets medvirkning er derfor av stor betyd-
ning for barnevernstjenestens undersøkelse. Der-
som barnet ikke formidler informasjon, vil det 
både gå utover sakens opplysning og begrense 
barnets rett til medvirkning. Dette vil kunne hin-
dre eller vanskeliggjøre en undersøkelse. Forand-
ringsfabrikken formidler gjennom sitt arbeid at 
mange barn ikke forteller det som er viktigst i sine 
møter med barnevernet og andre hjelpetjenester. 
Forandringsfabrikken forteller at mange barn 
først tester den voksne for å se om de kan stole på 
vedkommende. Når barnet opplever at det de for-
teller raskt blir videreformidlet til foreldrene eller 
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andre, mister de i følge Forandringsfabrikken tilli-
ten til den voksne og de slutter å fortelle. 

En viktig del av barnevernstjenesten undersø-
kelse er å samtale med foreldrene for å avdekke 
om det er grunn til bekymring for barnets situa-
sjon, og alternativt hvordan foreldrene kan hjelpes 
for å bedre barnets situasjon. Dersom hovedrege-
len hadde vært at ingen foreldre som kommer i 
kontakt med barnevernstjenesten gis informa-
sjon om hvordan barnet opplever situasjonen, vil 
dette kunne vanskeliggjøre det videre samarbei-
det og mulighetene for barnevernstjenesten til å 
komme i posisjon til å hjelpe og finne gode tiltak 
for barnet og familien. Departementet mener at 
hovedregelen skal være innsyn, men barne-
vernstjenesten må foreta en konkret vurdering i 
den enkelte sak av om det bør gis utsatt innsyn i 
undersøkelsesfasen.

Forvaltningsloven gir en vid adgang til å 
utsette innsyn i undersøkelsesfasen, som beskre-
vet under gjeldende rett. Etter forvaltningsloven 
er terskelen lagt lavt for å unnta opplysninger så 
lenge undersøkelser pågår. Det er tilstrekkelig at 
innsyn «kan motvirke muligheten for å få saken 
avklart». Departementet foreslår å innta i 
barnevernsloven at partene kan nektes innsyn i 
sakens dokumenter dersom innsyn kan hindre at 
barnevernstjenesten kan få gjennomført en under-
søkelse, se lovforslaget § 12-6 tredje ledd. Med 
undersøkelse menes barnevernstjenestens under-
søkelser, jf. lovforslaget § 2-2. Det stilles ikke krav 
om sikker viten, det er tilstrekkelig at det er en 
reell mulighet for at innsyn kan hindre eller van-
skeliggjøre undersøkelsen. Dette er en sentral og 
viktig unntaksbestemmelse som innholdsmessig 
ikke går lenger enn forvaltningsloven § 20. Utsatt 
innsyn kan eksempelvis skje dersom barnet ikke 
vil formidle informasjon hvis foreldrene får kjenn-
skap til hva barnet har sagt, dersom det vurderes 
at partens forklaring kan endres hvis vedkom-
mende får innsyn i visse opplysninger, eller at inn-
syn kan medføre at parten vil forsøke å unndra 
seg et barnevernsvedtak ved å flytte. For å 
skjerme barna og bidra til at saken blir godt opp-
lyst, mener departementet at terskelen for å 
kunne gi utsatt innsyn i undersøkelsesfasen skal 
være lav. En lav terskel for å nekte innsyn vil også 
kunne bidra til å avdramatisere innsynsnekt over-
for foreldrene. 

Departementet finner at det er naturlig at unn-
taksregelen om utsatt innsyn knyttes til undersø-
kelsen som skal gjennomføres etter barneverns-
loven § 2-2. Barnevernslovens saksbehandlings-
bestemmelser er særreguleringer tilpasset barne-
vernets arbeid, og disse må følgelig være tilpasset 

lovens system. Det er departementets oppfatning 
at etter at undersøkelsen er avsluttet har barne-
vernstjenesten en viss innsikt i familien og bar-
nets behov. Ved videre oppfølging av barnet, har 
barnevernstjenesten mulighet til å nekte innsyn 
dersom innsyn kan utsette barnet for skade eller 
fare, eventuelt kan også akuttiltak besluttes. 
Videre kan nye opplysninger og forhold som 
avdekkes i saken tilsi at det åpnes en ny undersø-
kelsessak. Det vil derfor etter departementets 
oppfatning ofte være sammenfall mellom 
barnevernsloven og forvaltningslovens undersø-
kelsesbegrep. Videre vil det være adgang for bar-
nevernstjenesten til å gjøre unntak fra innsyn etter 
forvaltningsloven § 20 dersom det gjøres undersø-
kelser i andre stadier av en sak. 

En avgjørelse om å nekte innsyn på undersø-
kelsesstadiet er en avgjørelse om utsatt innsyn og 
ikke et endelig avslag på krav om partsinnsyn. 
Begrensningene i innsyn gjelder bare så lenge 
undersøkelsen pågår. Parten har som hovedregel 
rett til innsyn når undersøkelsessaken avsluttes. 
Dersom informasjon er blitt holdt tilbake fra forel-
drene i undersøkelsesfasen, er det viktig at barnet 
blir orientert om når undersøkelsen avsluttes og 
at foreldrene vil få tilgang til opplysningene. Bar-
nevernstjenesten må ved behov følge opp barnet 
før og/eller etter foreldrene får tilgang på infor-
masjonen. Det er derfor viktig at barnet gis god 
informasjon i forbindelse med undersøkelsen om 
hvordan barnevernstjenesten vil behandle opplys-
ningene fra barnet, herunder hva som skal til for 
at foreldrene vil kunne få tilgang til opplysningene 
på senere stadier av en barnevernssak. 

Departementet uttalte i høringsnotatet at par-
tene ikke har klagerett på avgjørelser om utsatt 
innsyn. Ved en nærmere vurdering ser departe-
mentet at det bør legges opp til samme løsning 
som etter forvaltningsloven og offentleglova, slik 
at en avgjørelse om utsatt innsyn etter barne-
vernsloven gir partene klagerett etter for-
valtningsloven § 21.

18.4.4.3 Begrenset innsyn på vedtaksstadiet for å 
beskytte barnet og andre

Departementet mener foreldre som hovedregel 
bør ha innsyn i dokumenter når barnevernstje-
nesten avslutter en undersøkelsessak, heretter 
kalt «vedtaksstadiet». Foreldre har en berettiget 
interesse i å få innsyn i opplysningene som ligger 
til grunn for barnevernstjenestens avgjørelse som 
retter seg mot barn og foreldre. Det er viktig for 
foreldre å få innsyn i sakens opplysninger for å 
ivareta barnets interesser og det omsorgs- eller 
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oppfølgingsansvaret foreldrene har. Videre inne-
holder barnevernssaker sensitiv informasjon om 
foreldrene og barnet som foreldre vil ha en særlig 
interesse av å gjøres kjent med for å kunne ivareta 
sine interesser i saken. Mest mulig åpenhet er 
også viktig for tilliten til barnevernet og for å få til 
et godt samarbeid med foreldre. 

Departementet mener imidlertid at det i unn-
takstilfeller vil kunne være behov for å unnta opp-
lysninger på vedtaksstadiet for å beskytte barnet 
og andre personer. Basert på en tolkning av 
forvaltningsloven § 19 første ledd bokstav d kan 
opplysninger unntas fra innsyn dersom innsyn 
kan medføre skade eller fare for barnet eller 
andre. Dette kommer ikke tydelig frem av 
bestemmelsens ordlyd. Departementet foreslår 
derfor å innta i ny barnevernslov at opplysninger 
kan unntas fra sakens parter dersom innsyn kan 
utsette barnet eller andre for skade eller fare, jf. 
lovforslaget § 12-6 annet ledd. En slik bestem-
melse tydeliggjør terskelen og vilkårene for å 
unnta opplysninger på en bedre måte enn 
forvaltningsloven. Formålet med departementets 
forslag er å beskytte både barnet eller andre fra 
represalier fra parten og fra at barnet eller andre 
skal unnlate å gi informasjon til barneverns-
tjenesten i frykt for konsekvenser.

For at unntaksbestemmelsen skal komme til 
anvendelse må risikoen for skade eller fare være 
reell. Reell risiko for skade innebærer at innsyn 
faktisk kan påføre barnet eller andre psykisk eller 
fysisk skade, for eksempel ved trusler, vold eller 
overgrep. Reell risiko for fare innebærer typisk at 
barnet eller andre vil bli utsatt for en farefull situa-
sjon eller negativ atferd, som for eksempel utfrys-
ning eller unndragelse av barnevernsvedtak ved å 
flytte. I begge tilfeller må det foretas en konkret 
vurdering av opplysningenes innhold og forhol-
dene i den enkelte sak. Informasjon fra barnet vil 
ofte være en viktig kilde i barnevernets vurdering. 
Andre momenter i vurderingen er blant annet 
opplysningens karakter, foreldrenes tidligere og 
antatte atferd, og opplysninger fra andre personer 
eller instanser, herunder sakkyndige. 

Barnets beskyttelsesbehov bør gå foran forel-
dres behov for innsyn hvis barnet kan utsettes for 
fare eller skade. Innsynsnekt i vedtaksfasen vil gi 
foreldrene et signal om at barnevernstjenesten sit-
ter med informasjon som er ufordelaktig for forel-
drene. Barnevernstjenesten vil i disse situasjo-
nene ha et særskilt ansvar for å beskytte barnet og 
i noen tilfeller vil det kunne være aktuelt med 
akuttvedtak. Det er viktig at barnet får vite at opp-
lysninger som kan medføre skade eller fare for 

barnet, ikke vil bli formidlet til foreldrene før 
barnet er ivaretatt på tilfredsstillende måte.

I saker der barnet vil oppleve det som ubeha-
gelig at foreldre får innsyn, men det ikke vil gå 
utover barnets omsorgssituasjon og medføre fare 
eller skade for barnet, mener departementet at 
foreldrenes rett til innsyn bør gå foran. Barne-
vernstjenesten må i disse tilfellene følge opp 
barnet før og etter informasjonen gis, for i størst 
grad å begrense det ubehaget og utryggheten 
barnet kan oppleve. Barnevernet må formidle 
denne informasjonen til barnet på en forståelig 
måte tilpasset barnets alder og modenhet. Barnet 
skal få komme med synspunkter på hvordan infor-
masjonen presenteres for foreldrene slik at det 
blir minst mulig belastende for barnet i relasjon til 
foreldre eller andre i etterkant. Barnet kan imid-
lertid ikke bestemme at informasjon som er en del 
av barnevernstjenestens beslutningsgrunnlag 
ikke skal fremkomme av sakens dokumenter. 

Departementet opprettholder forslaget om å 
lovfeste at opplysninger også kan unntas dersom 
innsyn kan utsette «andre» for fare eller skade. 
Det kan for eksempel være andre familiemedlem-
mer eller sentrale personer i barnets liv. Det er i 
dag adgang til å unnta slike opplysninger etter 
forvaltningsloven, men departementet mener at 
dette unntaket forutsetter god kjennskap til 
forvaltningsloven. Det er derfor behov for å tyde-
liggjøre for brukerne av barnevernsloven at bar-
nevernstjenesten kan unnta opplysninger for å 
beskytte «andre».

Departementet har merket seg at enkelte 
høringsinstanser ønsker mulighet for unntak fra 
innsyn i andre spørsmål. Departementet viser til 
muligheten for unntak fra partsinnsyn i andre 
sammenhenger må vurderes etter øvrige regler i 
forvaltningsloven om partsinnsyn. 

Et vedtak om unntak fra partsinnsyn fordi inn-
syn kan utsette barnet eller andre for fare eller 
skade, kan påklages til statsforvalteren, jf. 
forvaltningsloven § 21. 

Opplysninger som er unntatt fra innsyn fordi 
det kan skade barnet eller andre, kan på anmod-
ning gjøres kjent for en representant for parten 
dersom særlige hensyn ikke taler mot det, jf. 
forvaltningsloven § 19 første ledd bokstav d. 
Enkelte høringsinstanser har reist spørsmålet om 
dette bør inntas i barnevernsloven. Departemen-
tet er enig i at denne muligheten bør komme tyde-
lig frem for de som anvender barnevernsloven, da 
den utgjør en viktig rettssikkerhetsgaranti for par-
tene. Departementet foreslår dette presisert i lov-
forslaget § 12-6 annet ledd annet punktum. Depar-
tementet påpeker at en forutsetning for å utgi opp-
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lysninger til en representant er at opplysningene 
ikke gis videre til parten. I vurderingen av om 
opplysninger skal utgis til en representant skal det 
legges vekt på representantens kvalifikasjoner og 
forhold til parten, men også arten og viktigheten 
av de opplysninger det dreier seg om kan tillegges 
betydning. 

18.5 Hjemmel til å kreve politiattest av 
talspersoner mv. 

18.5.1 Gjeldende rett

I barnevernloven § 6-10 er det regulert hvilke per-
soner som skal legge frem politiattest. Kravene 
gjelder etter nærmere regler for personer som er 
ansatt i eller utfører oppgaver for barnevernstje-
nesten, i institusjoner og av fosterforeldre. 

Hvilken type politiattest som kreves, følger 
reglene i politiregisterloven om barneomsorgsat-
tester, jf. politiregisterloven § 39. Bestemmelsen 
gir nærmere regler for hvilke straffebud som 
vises på politiattesten og hvilken type politiattest 
som kan kreves for personer som skal ha omsorg 
for eller oppgaver knyttet til mindreårige, jf. politi-
registerloven § 37. Politiregisterloven § 37 regule-
rer hvilke formål som kan begrunne bestemmel-
ser om krav om politiattest. Det er to aktuelle for-
mål som er relevante på barnevernsområdet: 
1) § 37 nr. 4: dersom utelukkelse kan forhindre at 

personer begår overgrep mot eller har skade-
lig innflytelse på mindreårige, eller bidrar til å 
øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av 
skikkede personer, 

2) § 37 nr. 5: dersom den kan bidra til å sikre at 
en person som skal adoptere eller over tid eller 
jevnlig skal ha heldøgns omsorgsansvar for 
mindreårige, er egnet for oppgaven,

Kravet om politiattest på barnevernsområdet, fal-
ler i de fleste tilfellene inn under formålet i politi-
registerloven § 37 nr. 4. I slike tilfeller skal det 
kreves barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven 
§ 39 første ledd. Det vil si en politiattest som viser 
anmerkninger tilknyttet nærmere bestemte straf-
febud, som seksualforbrytelser mot barn og 
voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- 
og ranskriminalitet. 

Etter barnevernloven § 6-10 første og annet 
ledd skal følgende grupper levere barneomsorg-
sattest: 
– de som ansettes i barneverntjenesten, 
– støttekontakter og andre som utfører oppgaver 

for barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak 
etter barnevernloven § 4-4, 

– tillitspersoner etter § 4-1, 
– personer som skal utøve tilsyn med barn i fos-

terhjem etter § 4-22, 
– den som skal ansettes i en barneverninstitu-

sjon eller senter for foreldre og barn jf. § 5-1 og 
§ 5-8 eller i et omsorgssenter for mindreårige 
etter kapittel 5A, samt andre som utfører opp-
gaver for institusjonen, senteret for foreldre og 
barn eller omsorgssenteret for mindreårige, og 
som har direkte kontakt med barn og unge 
eller foreldre som oppholder seg der. 

De som skal godkjennes som fosterforeldre 
omfattes av formålet i politiregisterloven § 37 nr. 5 
og skal legge frem uttømmende politiattest etter 
politiregisterloven § 41, jf. barnevernloven § 6-10 
tredje ledd. Det vil si politiattest som viser alle 
strafferettslige reaksjoner som er registrert i 
reaksjonsregisteret. Dette er i samsvar med politi-
registerloven § 39 tredje ledd. Tilsvarende gjelder 
private som tar imot barn som avlastningstiltak. 
Det kan kreves barneomsorgsattest etter politire-
gisterloven § 39 første ledd også fra andre som 
bor i fosterhjemmet eller avlastningshjemmet.

Etter barnevernloven § 6-10 fjerde ledd skal 
den som ansettes som leder i fylkesnemnda også 
legge frem uttømmende politiattest, jf. politiregis-
terloven § 41 første ledd.51

Det følger av barnevernloven § 6-10 femte ledd 
at en person som har anmerkning som gjelder 
straffebud som omfattes av barneomsorgsattest, 
ikke kan ha oppgaver overfor mindreårige. Dette 
gjelder alle som skal legge frem politiattest etter 
barnevernloven. Når det gjelder fosterforeldre, 
som skal legge frem uttømmende politiattest, skal 
det i tillegg foretas en skjønnsmessig vurdering 
dersom attesten viser anmerkninger knyttet til 
brudd på andre straffebud enn de som er omfattet 
av barneomsorgsattest. Vurderingstemaet er om 
anmerkningen kan skape tvil om vedkommende 
er egnet for oppgaven.

18.5.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

18.5.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Sentralenheten for fylkesnemndene (Sentral-
enheten) har i brev til departementet 29. mai 2017 
understreket behovet for å kunne kreve politi-
attest av talspersoner. Talspersonens oppgave er å 
formidle barnets mening i sak for fylkesnemnda, 

51 Prop. 78 L (2018–2019) Endringer i barnevernloven, trådte 
i kraft 21. juni 2019.
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og talspersonen har i forkant av saksbehandlingen 
hatt ett eller flere møter med barnet, fortrinnsvis 
alene. Sentralenheten påpeker at barna i sakene 
er sårbare og har et særlig behov for beskyttelse. 
Talspersonens oppdrag og forhold til barnet kan 
sammenlignes med andre grupper som det i dag 
er hjemmel for å avkreve politiattest fra, blant 
annet støttekontakter, personer som fører tilsyn 
med barn i fosterhjem og barnets tillitsperson.

18.5.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo å stille krav om politiattest 
for talspersoner og for personer hos statsforvalte-
ren som fører tilsyn med barn i barnevernsinstitu-
sjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssen-
tre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 
år. Krav om politiattest kan bidra til bedre sikker-
het og beskyttelse. 

Krav om politiattest vil gjelde barneomsorgsat-
test som nevnt i politiregisterloven § 39 første 
ledd. Konsekvensene av anmerkninger på en slik 
attest er at vedkommende ikke kan utføre opp-
gaven som talsperson eller føre tilsyn på institusjo-
ner eller omsorgssentre for enslige mindreårige 
asylsøkere under 15 år. 

18.5.3 Høringsinstansenes syn

Kun 10 høringsinstanser har uttalt seg om depar-
tementets forslag. Ni instanser støtter forslaget, 
herunder Statsforvalteren i Vestland, fylkesnemn-
dene, Politidirektoratet, kommunene Asker, Kristi-
ansand og Sarpsborg, Fellesorganisasjonen, Redd 
Barna og Stine Sofies Stiftelse. 

Politidirektoratet støtter departementets for-
slag, og uttaler: 

«Dette er roller hvor det ligger til oppgavens 
formål å etablere tillit til og kontakt med bar-
net, og oppgaven omfattes dermed klart av et 
av formålene som berettiger politiattest (...).» 

Fylkesnemndene uttaler: 

«Nemndene er enig i at det er nødvendig å 
kreve at barnets talsperson fremlegger politiat-
test før vedkommende kan ta oppdrag for nem-
nda. Med bakgrunn i de samme hensyn, ber vi 
departementet vurdere om det bør vedtas en 
lignende hjemmel for å kreve politiattest av fag-
kyndige som står i nemndenes utvalg og 
sakkyndige i samtaleprosess.»

Stine Sofies Stiftelse støtter forslaget og ser det 
som positivt at personkretsen som omfattes av 
kravet om å fremlegge politiattest utvides. Stiftel-
sen er imidlertid bekymret for at dagens politiatte-
stordning gir en falsk trygghet og mener at en for-
utsetning er at det føres tilsyn med at politiattes-
tene faktisk blir innhentet og fulgt opp på jevnlig 
basis. Stiftelsen er ikke kjent med at det finnes 
hjemmel for slike tilsynsordninger og mener at 
det er uheldig at arbeidsgiver ikke kan be om for-
nyelse av politiattest av sine ansatte.

Rettspolitisk forening er negativ til at det fore-
slås å innføre krav om politiattest også for talsper-
soner. Talspersonene vil ofte være oppnevnt av fyl-
kesnemnda, men de kan i enkelte tilfeller også 
være individer som barnet har et særlig tillitsfor-
hold til, jf. forskrift om barnets talsperson i fylkes-
nemnda § 3 annet ledd. Rettspolitisk forening har 
forståelse for behovet for å verne barn mot over-
grep og negativ innflytelse, men det fremstår like-
vel ikke som hensiktsmessig at mennesker som 
tidligere har begått eksempelvis narkotikaforbry-
telser eller tyveri automatisk skal avvises som tals-
personer dersom disse også er mennesker barnet 
har tillit til. 

18.5.4 Departementets vurderinger og forslag

Departementet opprettholder forslaget om å stille 
krav om politiattest for talspersoner. Departemen-
tet er enig med fylkesnemndene i at talspersonenes 
rolle kan sammenlignes med andre oppgaver i 
barnevernet der det stilles krav om politiattest. 
Talspersonens oppgave omfattes av formålet i 
politiregisterloven § 37 nr. 4 som åpner for å stille 
krav om politiattest dersom utelukkelse kan for-
hindre at personer begår overgrep mot eller har 
skadelig innflytelse på mindreårige, eller bidrar til 
å øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av 
skikkede personer. Selv om en talsperson har en 
svært avgrenset rolle overfor det enkelte barnet, 
ligger det i oppgavens formål å etablere tillit til og 
kontakt med barnet. Krav om politiattest kan 
bidra til bedre sikkerhet og beskyttelse. 

Noen talspersoner vil i kraft av sitt yrke alle-
rede ha fremlagt politiattest. Etter departementets 
oppfatning bør imidlertid et krav om politiattest 
gjelde alle talspersoner. 

Kravet om barneomsorgsattest for talsperso-
ner kan i enkelte situasjoner utelukke personer 
som barnet har et tillitsforhold til fra oppgaven 
som talsperson. Departementet mener at barn 
som befinner seg i en situasjon hvor talsperson er 
nødvendig, ofte vil være sårbare og deres sikker-
het er av stor betydning. Den type lovbrudd som 
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omfattes av politiregisterloven § 39 første ledd er 
alvorlige lovbrudd og departementet finner at de 
få egnede personene som eventuelt vil utelukkes 
som talsperson som følge av anmerkninger på 
barneomsorgsattesten, ikke kan stå til hinder for 
en kollektiv beskyttelse av disse barna. Departe-
mentet fastholder videre, slik det ble lagt til grunn 
ved innføringen av reglene om krav til barne-
omsorgsattest, at det ikke åpnes for skjønn når 
det gjelder konsekvenser av anmerkninger på slik 
attest. 

Departementet opprettholder også forslaget 
om å stille krav om politiattest for personer hos 
statsforvalteren som fører tilsyn med barn i bar-
nevernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn 
eller omsorgssentre for enslige mindreårige asyl-
søkere under 15 år. Ansatte hos statsforvalteren 
skal gjennom sitt tilsyn ta kontakt med det enkelte 
barnet, og det legges stor vekt på at det skal føres 
samtaler med barnet. Dette er også en oppgave 
der formålet er å etablere tillit og kontakt med 
barnet.

Departementet ble under høringen gjort opp-
merksom på behovet for å kunne kreve politiattest 
også av fagkyndige som står i nemndenes utvalg 
og sakkyndige i samtaleprosess. En tverrdeparte-
mental arbeidsgruppe52 har vurdert behovet for å 
innføre nye hjemler til å kreve politiattest for per-
soner som har kontakt med mindreårige, samt 
behovet for endringer i eksisterende hjemler. 
Arbeidsgruppen foreslo å innføre hjemmel til å 
kreve politiattest for offentlig oppnevnte sakkyn-
dige i saker etter barnevernsloven og barneloven. 
Sakkyndige som er oppnevnt for å bistå nemndle-
der i samtaleprosess inngår i dette forslaget. Rap-
porten har vært på høring. På bakgrunn av 
høringsinnspill, vil forslaget vedrørende sakkyn-
dige utredes nærmere for å sikre at innhenting av 
politiattest ikke forsinker saken.

Krav om politiattest vil gjelde barneomsorgsat-
test som nevnt i politiregisterloven § 39 første 
ledd. Det følger av dagens § 6-10 femte ledd, jf. 
lovforslaget § 12-11 sjette ledd, at konsekvensene 
av anmerkninger på en slik attest er at vedkom-
mende ikke kan utføre oppgaven som talsperson 
eller føre tilsyn på institusjoner, sentre for foreldre 
og barn eller omsorgssentre for enslige mindreå-
rige asylsøkere under 15 år. 

Stine Sofies Stiftelse har uttrykt bekymring for 
at dagens politiattestordning gir en falsk trygghet 

ved at det ikke er etablert en ordning med tilsyn 
av at politiattester faktisk innhentes. Videre ble 
det tatt opp at det er uheldig at arbeidsgiver ikke 
kan be om fornyelse av politiattest for sine 
ansatte. Departementet viser i den forbindelse til 
at statsforvalternes tilsyn med barnevernstje-
nester og institusjoner allerede i dag omfatter til-
syn med at lovens krav om politiattester overhol-
des. Departement viser videre til at det i ny barne-
vernslov foreslås å videreføre dagens bestem-
melse om at «det kan innhentes nye eller oppda-
terte opplysninger etter at politiattest er utstedt, i 
samsvar med politiregisterloven § 43», se lovfor-
slaget § 12-11 syvende ledd. Dette innebærer at 
den instans som tidligere har innhentet en politiat-
test kan få utlevert nye opplysninger av betyd-
ning, dersom vilkårene for utstedelse av politiat-
test fortsatt er til stede. Det kan ikke utleveres 
andre opplysninger enn de som fremgår av hjem-
melsgrunnlaget for utstedelse av den opprinnelige 
attesten. Instansen kan be om fornyet vandelskon-
troll, jf. politiregisterforskriften § 28-3 første ledd 
nr. 5. 

Departementet foreslår etter dette å innføre 
krav om politiattest for talspersoner og personer 
hos statsforvalteren som fører tilsyn med barn i 
barnevernsinstitusjoner, senter for foreldre og 
barn og omsorgssentre for enslige mindreårige 
asylsøkere under 15 år, se forslag til § 12-11 tredje 
ledd. 

18.6 Regulering av bruk av sakkyndige

18.6.1 Gjeldende rett 

18.6.1.1 Bruk av sakkyndige

Barnevernstjenestens undersøkelsesplikt fremgår 
av barnevernloven § 4-3, se nærmere omtale i kap-
ittel 8 om meldinger og undersøkelser. I bestem-
melsens fjerde ledd fremgår at barnevernstje-
nesten kan engasjere sakkyndige. Det er opp til 
barnevernstjenesten å vurdere når det skal inn-
hentes sakkyndig erklæring, og hva den sakkyn-
dige skal utrede. Det er barnevernstjenesten som 
bestemmer den sakkyndiges mandat og for øvrig 
hvilke rammer den sakkyndige skal ha for sitt 
arbeid. Barnevernloven bygger på en forutsetning 
om at det er den kommunale barnevernstjenesten 
som skal utrede saken og ta stilling til om det skal 
fremsettes begjæring om tiltak for fylkesnemnda. 
Når sak fremmes for fylkesnemnda er det kommu-
nens plikt å sørge for at den er tilstrekkelig forbe-
redt, herunder sørge for sakkyndige utredninger 
der dette er påkrevet jf. barnevernloven § 7-10 og 

52 Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Barne- og 
familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartemen-
tet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdeparte-
mentet og Kulturdepartementet.
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§ 7-11. Utgiftene til en sakkyndig utredning dek-
kes av barnevernstjenesten.

Behovet for sakkyndighet i fylkesnemnda er 
forutsatt ivaretatt gjennom de sakkyndige utred-
ninger barnevernstjenesten eventuelt har sørget 
for, og gjennom nemndas fagkyndige medlemmer. 
I og med at fylkesnemnda har et ansvar for å 
sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før ved-
tak treffes, kan det imidlertid unntaksvis være 
behov for at nemnda oppnevner sakkyndige jf. 
barnevernloven § 7-17 første ledd bokstav d.53

Nemndleder skal vurdere «behovet for ytterligere 
bevisførsel, herunder for sakkyndige utrednin-
ger» jf. barnevernloven § 7-12 annet ledd bokstav 
d. Fylkesnemnda bestemmer den sakkyndiges 
mandat og for øvrig hvilke rammer den sakkyn-
dige skal ha for sitt arbeid. Kommunen har beta-
lingsansvaret for en sakkyndig oppnevnt av fylkes-
nemnda, jf. barnevernloven § 9-1.

Når et vedtak i fylkesnemnda bringes inn for 
retten etter kapittel 36 i tvisteloven, har retten et 
selvstendig ansvar for sakens opplysning, jf. tviste-
loven § 21-3 annet ledd. Videre følger det av tviste-
loven § 25-2 første ledd at retten kan oppnevne 
sakkyndige «når det er nødvendig for å få et for-
svarlig faktisk beslutningsgrunnlag». Det er ret-
ten som bestemmer den sakkyndiges mandat og 
for øvrig hvilke rammer den sakkyndige skal ha 
for sitt arbeid. Retten dekker kostnadene for en 
sakkyndig utredning der den sakkyndige er opp-
nevnt av retten.

Også privat part kan engasjere en sakkyndig 
for å utrede saken. I slike tilfeller blir den sakkyn-
diges mandat formulert av den private parten, 
eventuelt dennes advokat.

18.6.1.2 Krav til sakkyndiges mandater, rapporter 
og egenerklæringer

En viktig ramme for sakkyndig arbeid i barne-
vernssaker er mandatet som gis av oppdragsgiver. 
Mandatet til den sakkyndige legger blant annet 
premisser for den sakkyndiges arbeidsprosess, 
vurderinger og råd. I tillegg gjør mandatet leserne 
av en sakkyndig rapport i stand til å vurdere den 
sakkyndiges arbeid.

Det er ikke gitt egne bestemmelser i barne-
vernloven eller forskrift til denne om hvordan 
mandatet til sakkyndige i barnevernssaker skal 
utformes. Departementet har gitt veiledende ret-
ningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssa-
ker, som blant annet inneholder veiledning om 

mandatet til den sakkyndige og en veiledende mal 
for oppbygging av den sakkyndige rapporten.54 55

Når fylkesnemnda oppnevner en sakkyndig 
gjelder tvisteloven kapittel 25 om sakkyndigbevis 
tilsvarende så langt det passer, jf. barnevernloven 
§ 7-17 første ledd bokstav d. I tvisteloven § 25-4 
heter det at retten fastsetter hva den sakkyndige 
skal utrede, og gir de nødvendige instrukser. Ret-
ten kan pålegge partene å utarbeide forslag til 
mandat for de sakkyndige. Som hovedregel vil ret-
ten innhente partenes uttalelse og forslag til man-
dat før mandatet utformes og den endelige utfor-
mingen besluttes av saksforberedende dommer. 

Når det gjelder utformingen av den sakkyn-
dige rapporten, er det ikke krav i tvisteloven, 
utover at det i § 25-1 fremgår at et sakkyndigbevis 
er en fagkyndig vurdering av de faktiske forhol-
dene i saken. Det er gitt nærmere veiledning i 
egne retningslinjer for sakkyndigarbeid i domsto-
lene.56 

I barnevernloven er det ikke fastsatt krav til 
sakkyndigrapporter. I forskrift om Barnesakkyn-
dig kommisjon § 2 er det fastsatt at forskrift 18. 
desember 2008 nr. 1486 om krav til helseperso-
nells attester, erklæringer o.l. gjelder så langt den 
passer også for sakkyndige som ikke er helseper-
sonell. Det innebærer at sakkyndige rapporter i 
barnevernssaker skal være utarbeidet i samsvar 
med forskriften. Forskriften gjelder ved utste-
delse av attest, erklæring o.l. Med dette menes 
enhver skriftlig bevitnelse, bekreftelse, vurdering 
o.l. avgitt av helsepersonell som ledd i yrkesutø-
velsen for å dokumentere helseopplysninger, hel-
setilstand eller behandlingsforhold knyttet til 
enkeltpasienter med formål å skulle benyttes 
overfor andre enn pasienten selv, jf. forskriften 
§ 2. I merknadene til forskriften § 2, fremgår det 
at det ikke legges opp til noen sondring mellom 
såkalte «behandlererklæringer» og såkalte 
«sakkyndigerklæringer». Reglene i forskriften har 
derfor betydning for sakkyndiges rapporter i bar-
nevernssaker. 

53 Ot.prp. nr. 76 (2005–2006), side 25, Ot.prp. nr. 76 (2005–
2006), side 132.

54 Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barne-
vernssaker for barnevernstjenesten, fylkesnemnda og 
domstolen Q-1158 B, kapittel 4 og 5. Retningslinjene er 
under revisjon. 

55 Bufdir har i tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2019, fått i opp-
drag å revidere Veiledende retningslinjer for sakkyndig 
arbeid i barnevernssaker for barnevernstjenesten, fylkes-
nemnda og domstolen Q-1158 B.

56 Retningslinjene er utarbeidet av Dommerforeningen, Riks-
advokaten, Regjeringsadvokaten og Advokatforeningen 
(2014), og finnes her: 

https://www.advokatforeningen.no/globalassets/advokate-
nesfagdager/sakkyndigarbeid_hefte_1214_web.pdf.
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Formålet med forskrift om krav til helseperso-
nells attester, erklæringer o.l. er at slike dokumen-
ter utformes på en måte som gir høy kvalitet og 
legitimitet, jf. § 1. Den som utsteder attest o.l. skal 
være varsom, nøyaktig og objektiv, jf. § 3 jf. helse-
personelloven § 15 første ledd første punktum. 
Forskriften stiller også innholdsmessige krav til 
attester o.l. Det er blant annet krav om at attester 
o.l. skal være så utfyllende og tydelige at formålet 
med attesten oppfylles. Det er også listet opp en 
rekke konkrete opplysninger som skal tas med, 
dersom de er relevante og nødvendige for formå-
let, slik som bakgrunn, formål, mandat, oppdrags-
giver, relasjon til pasienten, rammene for undersø-
kelser, beskrivelser av dokumentasjon og helsetil-
stand, funn ved undersøkelse, vurderinger, kon-
klusjon eller anbefaling mv. 

Barnesakkyndig kommisjon har gitt ut et 
informasjonsskriv om hva som kjennetegner en 
god rapport. Barnesakkyndig kommisjon har 
også utarbeidet en veiledende mal om oppbyg-
ging av den sakkyndige rapporten.57

Departementet har utarbeidet veiledende ret-
ningslinjer om egenerklæring fra sakkyndige i 
barnevernssaker.58 En egenerklæring skal blant 
annet gi oversikt over den sakkyndiges tidligere 
oppdrag for oppdragsgiveren, om tidligere opp-
drag som fagkyndig nemndsmedlem og/eller 
meddommer de siste to år. Sammen med egener-
klæringen skal den sakkyndige også vedlegge CV 
med informasjon om blant annet grunnutdanning, 
spesialisering og faglig praksis. Dette gjør det 
enklere for oppdragsgivere å finne en sakkyndig 
med tilstrekkelig faglig kompetanse etter sakens 
utredningsbehov, og dermed bidra til sakkyndige 
rapporter med god kvalitet. Formålet med egener-
klæringen er også å bidra til uavhengighet til par-
ter og andre som kan ha interesser i barneverns-
saken og for å styrke åpenheten ved det sakkyn-
dige arbeidet. 

Det er etablert et sentralt register over 
sakkyndige i barne- og familiesaker i regi av 
Barne- og familiedepartementet. Registeret skal 
være til bruk for domstoler og forvaltning som 
har behov for å bruke sakkyndige i barne- og 
familiesaker, og som ønsker at den sakkyndige 
som engasjeres skal ha et minimum av kunn-

skaper og ferdigheter for å kunne utføre oppdra-
get tilfredsstillende.59 

For å bli oppført i registeret kreves det at den 
sakkyndige har gjennomført et utdanningspro-
gram for barnefaglig sakkyndighetsarbeid, det vil 
si saker etter barnelov og barnevernlov. Det er 
Norsk Psykologforening i samarbeid med Den 
norske legeforening som administrerer utdan-
ningsprogrammet. Ikke alle sakkyndige som bru-
kes står oppført i dette registeret, og det er ikke 
krav om å stå i registeret for å bli brukt som 
sakkyndig i barnevernssaker. Departementet har 
gitt Bufdir i oppdrag å vurdere alternative model-
ler for en videreutvikling av utdanningsprogram-
met og registeret for barnefaglige sakkyndige.60

18.6.1.3 Om Barnesakkyndig kommisjon

Barnesakkyndig kommisjon har i henhold til bar-
nevernloven § 2-5 som oppgave å vurdere rappor-
ter fra sakkyndige. Den sakkyndige rapporten 
skal være vurdert av Barnesakkyndig kommisjon 
før den kan legges til grunn for vedtak eller avgjø-
relser i barnevernstjenesten, fylkesnemnda og 
domstol, jf. barnevernloven § 4-3 fjerde ledd, § 7-
17 andre ledd og § 7-24 tredje ledd. Dette omfatter 
rapporter utarbeidet av sakkyndige som er enga-
sjert eller oppnevnt for å utrede særskilte forhold i 
en konkret sak, og rapportene skal gjennomgås 
av kommisjonen før de legges til grunn for avgjø-
relser om tiltak etter barnevernloven kapittel 4. 
Også rapporter avgitt av sakkyndige som er enga-
sjert av private parter, skal gjennomgås av kommi-
sjonen. 

Kommisjonen kan vurdere om de faglige vur-
deringene er i overensstemmelse med den infor-
masjonen som gis, og om arbeidet er gjort på en 
faglig og metodisk allment akseptert måte. I dette 
ligger blant annet at arbeidet fra Barnesakkyndig 
kommisjon ikke kan ses som en kvalitetssikring 
av konklusjonen.

Som begrunnelse for å opprette kommisjonen, 
er det i lovforarbeidene vist både til behovet for 
godt fagarbeid som grunnlag for beslutninger i 
barnevernssakene, og til at kommisjonen gjen-
nom sin rolle kan bidra til å styrke den private 

57 Barnesakkyndig kommisjon, Veiledende mal for sakkyndig 
rapport og Informasjonsskriv nr. 1 – Hva kjennetegner en 
god rapport? 

58 Veiledende retningslinjer: Bruk av egenerklæring ved 
engasjering og oppnevning av sakkyndige i barnevernssa-
ker. Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepar-
tementet 1. juli 2014.

59 Jf. Rammeplan for utdanningsprogram for barnefaglig 
sakkyndighetsarbeid (herunder registrering av sakkyn-
dige – sist oppdatert i 2014). 

60 Tildelingsbrev til Bufdir 2020, Oppdrag 31: Foreslå oppføl-
ging av rapporten Evaluering av utdanningsprogram for 
barnefaglige sakkyndige (Agenda Kaupang, 2017). Her-
under vurdere alternative modeller for videreutvikling av 
utdanningsprogrammet og registeret for barnefaglige 
sakkyndige, med forslag til hvilken instans som bør for-
valte utdanningen og registeret.
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parts tillit til de sakkyndiges utredninger.61 Ord-
ningen med Barnesakkyndig kommisjon ble eva-
luert i 2015.62 Evalueringen viste at etableringen 
av kommisjonen har bidratt til økt rettssikkerhet i 
barnevernssaker, i tråd med intensjonene. Bar-
nesakkyndig kommisjon har bidratt positivt til 
kvalitet på sakkyndigrapporter og prosesser i 
avgjørelsesorganene. 

Det fremgår av barnevernloven § 2-5 annet 
ledd at departementet kan gi nærmere regler om 
kommisjonens oppgaver, organisasjon og saksbe-
handling. Departementet har gitt forskrift om Bar-
nesakkyndig kommisjon.63 Departementet har 
også gitt retningslinjer om kommisjonens arbeids-
oppgaver og saksbehandlingsregler. 64

Kommisjonen skal kun vurdere rapporter som 
er utarbeidet av sakkyndige som er engasjert eller 
oppnevnt for å utrede en bestemt sak og som for-
modes å ha et nøytralt forhold til saken og sakens 
parter. Det er altså ikke kommisjonens oppgave å 
vurdere rapporter skrevet av ansatte i kommunen 
eller kommunens barnevernstjeneste der utarbei-
delse av slike rapporter er en del av fagpersone-
nes vanlige arbeidsoppgaver i ansettelsesforhol-
det. Dette gjelder også om den ansatte er psyko-
log eller tilsvarende.

Erklæringer utarbeidet av helseinstitusjoner 
og andre tjenesteytende institusjoner som det 
offentlige fører tilsyn med, faller utenfor kommi-
sjonens område, da kontrollen med det arbeidet 
som utføres i slike institusjoner, må skje gjennom 
de kontroll- og tilsynsordninger som gjelder for 
virksomheten. Avgrensningen innebærer at epi-
kriser, utredninger fra henholdsvis pedagogisk-
psykologisk rådgivningstjeneste, poliklinikker 
innenfor psykiatrien og barnevernsinstitusjoner 
med utredningskompetanse, ikke skal forelegges 
kommisjonen.

Ved behandlingen av Prop. 73 L (2016–2017) 
sluttet Stortinget seg til forslaget om å lovfeste at 
Bufetat skal kunne tilby utredning av omsorgssi-
tuasjonen til sped- og småbarn i alderen 0–6 år.65

Slike utredninger vil ofte gjennomføres i sentre 
for foreldre og barn. I proposisjonen la departe-
mentet til grunn at slike utredninger ikke skal vur-
deres av Barnesakkyndig kommisjon. Departe-
mentet viste til at sentre for foreldre og barn er 

omfattet av regler om kvalitet, godkjenning og til-
syn, og at kontrollen med dette arbeidet derfor 
skjer gjennom de kontroll- og tilsynsordninger 
som gjelder for disse områdene. I tilfeller der Buf-
etat engasjerer sakkyndig for å foreta utredning, 
uttalte departementet imidlertid at dagens § 4-3 
fjerde ledd om vurdering fra Barnesakkyndig 
kommisjon får tilsvarende anvendelse. 

I 2020 mottok Barnesakkyndig kommisjon 660 
rapporter til vurdering. Dette omfattet 255 rappor-
ter bestilt av barnevernstjenesten, 69 rapporter fra 
fylkesnemndene, 240 fra tingrettene, 87 fra lag-
mannsrettene, 7 fra Høyesterett og 2 rapporter fra 
private parter. 

Det har vært en jevn nedgang i antall inn-
komne rapporter siden 2013.66 Nedgangen har 
imidlertid stanset i 2020 hvor kommisjonen 
mottok 660 rapporter, mot 632 i 2019. Økningen i 
2020 kommer til tross for innførte smitteverntiltak 
i barnevernstjenestene og fylkesnemndene fra 
mars 2020. Kommisjonen uttaler i årsrapporten at 
økningen i innkomne rapporter gjelder spesielt 
etter at det ble mye fokus på dommene fra EMD 
og Høyesterett.

18.6.2 Høringsnotatet om forslag til ny 
barnevernslov

18.6.2.1 Forslaget i høringsnotatet og bakgrunnen 
for dette

Barnevernslovutvalget foreslo ingen endringer i 
reglene som omhandler sakkyndige. I høringsno-
tatet ble det foreslått at betalingsansvaret for 
sakkyndige oppnevnt av fylkesnemnda overføres 
fra kommunen til staten.67 Det ble for øvrig fore-
slått enkelte språklige og redaksjonelle endringer. 
Gjeldende § 4-3 fjerde ledd ble foreslått flyttet til 
kapittelet om generelle saksbehandlingsregler 
kapittel 12, for å understreke at bruk av sakkyn-
dige kan anvendes i en undersøkelsessak, men 
også ved forberedelse til en sak i fylkesnemnda. 

Også gjeldende § 2-5 om Barnesakkyndig 
kommisjon ble foreslått tatt inn i lovens kapittel 
12. I tillegg ble det foreslått å ta inn i bestemmel-
sen at formålet med kommisjonens arbeid er å 
bidra til å kvalitetssikre sakkyndiges arbeid i bar-
nevernssaker. Det ble videre foreslått å presisere 
at kommisjonen skal vurdere sakkyndigrapporter 
som er avgitt til barnevernstjenesten, fylkes-
nemnd, domstolen, samt rapporter fra sakkyndige 
som private parter har engasjert. 

61 Ot.prp. nr. 68 (2007–2008) kapittel 8.1, side 23-25.
62 Agenda Kaupang, Evaluering av Barnesakkyndig kommi-

sjon og vurdering av utvidet ansvarsområde.
63 Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon av 24. september 

2009.
64 Barnesakkyndig kommisjon, Arbeidsoppgaver og saksbe-

handlingsregler 17.12.2009 (revidert 2016).
65 Lovendringen trer i kraft i 2022.

66 Årsrapport fra Barnesakkyndig kommisjon for 2020.
67 Dette forslaget er omtalt i kapittel 20.11.
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18.6.2.2 Høringsinstansenes syn

Om lag 10 instanser har uttalt seg til forslagene, 
blant annet Barnesakkyndig kommisjon, Statsfor-
valteren i Oslo og Viken, Kompetansenettverk for 
kvalitet i barnevern (KIB), Stine Sofies Stiftelse, 
Stiftelsen Barnas Rettigheter, Forandringsfabrik-
ken, Organisasjonen for barnevernsforeldre og 
Fokus på Barnevernet.

Forslaget om å samle bestemmelsene om 
regulering av bruk av sakkyndige og om Bar-
nesakkyndig kommisjon i lovens kapittel 12 fikk 
støtte. Barnesakkyndig kommisjon viser til at det å 
flytte bestemmelsene om bruk av sakkyndige til 
kapittel 12 «understreker at sakkyndige ikke bare 
engasjeres ved forberedelse av sak for fylkesnemnda, 
men også i undersøkelsessaker, når tiltak skal evalu-
eres, m.v.». Barnesakkyndig kommisjon erfarer at 
ikke alle rapporter sendes inn, da noen sakkyn-
dige og barnevernstjenester forstår lovteksten i 
dag slik at rapporter kun skal sendes til kommisjo-
nen når sak skal forberedes til behandling i fylkes-
nemnda. Barnesakkyndig kommisjon viser til at 
bestemmelsens plassering i kapittel 12 vil tydelig-
gjøre at alle sakkyndigrapporter skal gjennomgås 
og vurderes av kommisjonen. 

De foreslåtte tilføyelsene i bestemmelsen om 
Barnesakkyndig kommisjon får også støtte i 
høringen, men med enkelte forslag til justeringer. 
Barnesakkyndig kommisjon mener at den fore-
slåtte formuleringen til § 12-7 første ledd om at 
«Barnesakkyndig kommisjon skal bidra til å kvali-
tetssikre sakkyndiges arbeid i barnevernssaker», 
ikke gir et presist uttrykk for kommisjonens opp-
gave og foreslår at formuleringen endres til «Bar-
nesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvurdere de 
sakkyndiges rapporter i barnevernssaker.» 

Barnesakkyndig kommisjon oppfatter videre at 
den foreslåtte ordlyden er uklar med hensyn til 
hvilke rapporter som skal sendes til kommisjo-
nen. Barnesakkyndig kommisjon legger til grunn 
at kommisjonen skal vurdere alle sakkyndigrap-
porter som er gitt i oppdrag av barnevernstje-
nesten, fylkesnemnda, domstolen eller private, 
uavhengig av om rapporten på et eller annet tids-
punkt skal brukes som grunnlag for vedtak om til-
tak eller ikke. Barnesakkyndig kommisjon mener 
at ordlyden må justeres for å tydeliggjøre innsen-
delsesplikten, for eksempel ved at det fremgår av 
loven at «Alle uavhengige sakkyndigrapporter 
skal vurderes av Barnesakkyndig kommisjon».

Videre viser Barnesakkyndig kommisjon til det 
store omfanget av ulike arbeidsoppgaver en 
sakkyndig kan engasjeres til i forbindelse med en 
barnevernssak, og ber om en vurdering av om hva 

som kan regnes som sakkyndig rapport som kom-
misjonen skal vurdere, og om det bør presiseres i 
loven. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken støtter departe-
mentets begrunnelse for bestemmelsen om at 
sakkyndig rapporter skal være vurdert av kommi-
sjonen også før de legges til grunn for barne-
vernstjenestens beslutning om å henlegge en sak 
etter undersøkelse, jf. lovforslaget § 2-2.

Statsforvalteren uttaler videre: 

«Fylkesmannen ser at bestemmelsen kan gi 
barneverntjenesten noen utfordringer knyttet 
til tidsfristene for gjennomføring av undersø-
kelse. Dette sett hen til saksbehandlingstiden i 
barnesakkyndig kommisjon. Fylkesmannen 
mener at det derfor bør utredes nærmere om 
bestemmelsen skal presisere eller innføre fris-
ter for kommisjonens saksbehandlingstid. 
Dette for å unngå at barneverntjenesten får 
fristbrudd grunnet saksbehandlingstid hos 
kommisjonen, men også for å sikre at kommi-
sjonens saksbehandlingstid reguleres slik at 
vedtak om henleggelse av undersøkelse kan 
fattes uten ugrunnet opphold.»

Enkelte høringsinstanser mener at også utrednin-
ger foretatt i sentre for foreldre og barn bør vur-
deres av Barnesakkyndig kommisjon, blant annet 
Stavanger kommune, Tromsø kommune, Bar-
nesakkyndig kommisjon og fylkesnemndene. Bar-
nesakkyndig kommisjon er særlig opptatt av tilfel-
lene der slik utredning pålegges foreldrene. 

Det kom videre flere innspill knyttet til pro-
blemstillinger som ikke var omfattet av forslaget 
som hadde vært på høring. Flere omtalte behovet 
for at tilliten til sakkyndige styrkes. Stine Sofies 
Stiftelse påpekte at det er avgjørende at foreldrene 
har tillit til at den sakkyndige har foretatt en faglig 
god vurdering av saken. KIB og Stiftelsen Barnas 
Rettigheter trakk blant annet frem at sakkyndiges 
bindinger til barnevernstjenesten gjør at sakkyn-
dige ikke fremstår som uavhengige nok.

Flere påpekte sakkyndiges makt, blant annet 
Forandringsfabrikken som uttalte at sakkyndiges 
store makt over barnas liv svekker barnas retts-
sikkerhet og at bruk av sakkyndig må avtales med 
barna. 

Organisasjonen for barnevernsforeldre uttalte 
blant annet at sakkyndige rapporter er et stort 
problem, og at ingen av problemene med bruk av 
sakkyndige rapporter ble løst ved opprettelsen av 
Barnesakkyndig kommisjon. Fokus på Barnever-
net er sterkt kritiske til Barnesakkyndig kommi-
sjon og mener at kommisjonen bør legges ned, da 
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det er ingen reell kontroll av fakta eller faglige 
vurderinger.

18.6.3 Høringsnotatet om regulering av bruk 
av sakkyndige i barnevernssaker 

18.6.3.1 Forslaget i høringsnotatet og bakgrunnen 
for dette 

Særdomstolsutvalget68 ble i sitt mandat bedt om å 
vurdere flere spørsmål knyttet til bruk av sakkyn-
dige i saker som gjelder barn.69 Særdomstolsut-
valget anbefalte blant annet at sakkyndige rappor-
ter i foreldretvistsakene vurderes av Barnesak-
kyndig kommisjon på samme måte som i barne-
vernssakene.70 

Departementet viste til at når det innhentes 
sakkyndige rapporter, kan disse bli en sentral del 
av avgjørelsesgrunnlaget, og at det derfor er sær-
deles viktig at bidrag fra sakkyndige holder en 
god faglig standard. Det ble vist til at det var 
ønskelig med en regulering som kan styrke det 
formelle rammeverket rundt sakkyndigoppdraget 
for å heve kvaliteten og styrke tilliten til det 
sakkyndige arbeidet og til avgjørelsesorganenes 
beslutninger. Departementet så behov for en ster-
kere regulering som er mer forpliktende enn 
dagens regulering hvor mange av kravene kun 
fremgår av retningslinjer. Bakgrunnen for forsla-
get var også flere høringsinnspill til høringsnota-
tet til ny barnevernslov. Departementet foreslo en 
hjemmel om at departementet kan gi forskrift om 
krav til sakkyndiges mandater, rapporter og ege-
nerklæringer. 

Departementet sendte samtidig på høring for-
slag om krav til kompetanse i barnevernet. Depar-
tementet foreslo blant annet å lovfeste krav om 
relevant master for tilsatte i den kommunale bar-
nevernstjenesten som skal utføre nærmere 
bestemte oppgaver, herunder gjennomføring av 
undersøkelser. Det ble foreslått at kravet også 
skal omfatte sakkyndige som barnevernstjenesten 
har engasjert etter barnevernloven § 4-3. Det ble 
vist til at sakkyndige som benyttes av barneverns-
tjenesten i forbindelse med en undersøkelse mini-
mum bør ha utdanning på tilsvarende nivå som 
barnevernstjenestens egne ansatte. Utover mini-
mumskravet ble det i høringsnotatet om kompe-

tanse presisert at det er kommunens ansvar å vur-
dere hvilken kompetanse den sakkyndige må ha 
for å utrede saken. Se kapittel 21.8 for nærmere 
omtale av dette forslaget. 

18.6.3.2 Høringsinstansenes syn

I underkant av 50 høringsinstanser har uttalt seg 
om departementets forslag om å styrke det for-
melle rammeverket rundt bruk av sakkyndige ved 
å innføre en hjemmel til å fastsette nærmere 
bestemmelser i forskrift. Det er bred støtte til for-
slaget, men flere instanser kommer med forslag til 
ytterligere tiltak. Noen har innspill til særskilte 
problemstillinger.

Blant de som gir klar støtte til departementets 
forslag er Domstoladministrasjonen, fylkesnemn-
dene, Bufetat region øst, Statsforvalteren i Vestfold 
og Telemark, Advokatforeningen, Den norske lege-
forening, Fagforbundet, KS, Rettspolitisk forening, 
Helsedirektoratet, Oslo universitetssykehus, VID 
vitenskapelige høgskole, Redd Barna, Regionale 
kunnskapssentre for barn og unge (RKBU Vest), De 
regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging (RVTS), Stiftelsen Kirkens 
Familievern, Landsforeningen for barnevernsbarn
og Voksne for Barn og flere kommuner blant annet 
Bergen, Fredrikstad, Sarpsborg og Trondheim.

Det legges særlig vekt på at en sakkyndig rap-
port kan være en sentral del av beslutningsgrunn-
laget, og at det derfor er positivt at det formelle 
rammeverket rundt bruk av sakkyndige styrkes. 
Den norske legeforening uttaler at dette kan bidra 
til å heve kvaliteten, og gjøre arbeidet mer over-
siktlig og strukturert for sakkyndig og oppdrags-
giver. Foreningen fremhever videre at et tydelig 
mandat også vil kunne bidra til forutsigbarhet, og 
at de involverte vil ha en felles forståelse av opp-
draget. Videre fremhever noen høringsinstanser 
at dette sikres mest hensiktsmessig i forskrifts 
form, og ikke som i dag hvor mye av reguleringen 
er gitt i retningslinjer.

Flere instanser gir full støtte til forslaget, men 
mener at det i tillegg bør stilles krav til de sakkyn-
diges kompetanse. Disse instansene er blant 
annet Barneombudet, Fellesorganisasjonen, Norsk 
barnevernlederorganisasjon (NOBO), Norsk Psyko-
logforening, Oslo kommune og Statens barnehus. 
Barneombudet foreslår at forskriftshjemmelen 
også bør kunne stille krav til de sakkyndiges kom-
petanse, og at det i forskriftshjemmelen stadfestes 
at den sakkyndige skal ha relevant kompetanse i 
tråd med mandatet og oppdraget som skal utføres. 
Barneombudet og Fellesorganisasjonen påpeker at 
sakkyndige psykologer må være psykologspesia-

68 NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder? 
69 I utvalgets mandat står det at utvalget skal vurdere bruken 

og kvalitetssikringen av sakkyndigerklæringer og sakkyn-
dig arbeid i barnelovsaker og barnevernlovsaker, samt til-
gang til sakkyndige.

70 NOU 2017:8 Særdomstoler på nye områder?, kapittel 21.4.3.
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lister som i tillegg har fullført Psykologforenin-
gens barnefaglige sakkyndigutdanning. Norsk Psy-
kologforening mener at det bør etterstrebes at 
sakkyndige som utfører oppdrag har tilstrekkelig 
bred teoretisk og praktisk kompetanse, slik at 
både juridiske og menneskerettslige problemstil-
linger kan drøftes og tas stilling til, i tillegg til bar-
nevernsfaglig og helsemessige tema. Statens bar-
nehus fremhever viktigheten av at den sakkyndige 
har kunnskap om hvilke beskyttelsesfaktorer og 
risikofaktorer som hver for seg og sammen påvir-
ker barns utvikling, helse, trygghet og trivsel. 
Familievold, seksuelle krenkelser og emosjonell 
forsømmelse er eksempel på kjente risikofaktorer. 

Flere instanser fremhever i tillegg betydnin-
gen av flerkulturell kompetanse og kompetanse 
om minoriteter og kultursensitivitet hos de 
sakkyndige. Disse er blant annet Norsk Psykologfo-
rening, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
(NAFO), Oslo kommune, SANKS, Sámi Klini-
hkka, Finnmarkssykehuset HF, Polonia og Forenin-
gen for flerkulturelle minoriteter. NAFO viser blant 
annet til at manglende kompetanse om minorite-
ter kan føre til feilslutninger og vedtak som ikke 
taler til barnets beste. Foreningen for flerkulturelle 
minoriteter viser i sin uttalelse til EMD-sakene, og 
at mange saker med minoritetsfamilier behandles 
i EMD. SANKS, Sámi Klinihkka, Finnmarkssyke-
huset HF uttaler at i saker som omhandler 
samiske familier bør den sakkyndige ha nødven-
dig språk og kulturkompetanse for å gjøre vurde-
ringer som ivaretar samers rettigheter.

Bufdir mener at forskriften bør kunne omfatte 
metoder for sakkyndig arbeid. Med metoder viser 
direktoratet til hvilke virkemidler sakkyndige kan 
benytte i sin utredning. For eksempel samtale 
med barn og foreldre, observasjoner, hjemmebe-
søk, bruk av standardiserte utredningsverktøy, 
bruk av filming eller lydopptak, bruk av informan-
ter fra familie, nettverk eller instanser osv.

Datatilsynet støtter departementets forslag til 
forskriftshjemmel som skal bidra til en klargjøring 
av de sakkyndiges mandat og rapporter i barne-
vernssaker, og fremhever bl.a. at en slik klargjø-
ring vil kunne bidra til en presisering av hva som 
er formålet med behandlingen av personopplys-
ninger, og på den måten stryke personvernet til 
barn og unge som kommer i kontakt med barne-
vernet. Samtidig anbefaler Datatilsynet departe-
mentet blant annet å vurdere hva som er lovlig 
behandlingsgrunnlag for de(n) sakkyndiges 
behandling av personopplysninger etter person-
vernforordningen.

Det er kommet flere innspill som ikke er 
omfattet av forslaget som var på høring. Det pekes 

blant annet på at sakkyndigordningen bør være 
rullerende slik som dagens meddommerordning 
og at bruk av sakkyndige i barnevernets saker bør 
reorganiseres, slik at det ikke er en og samme 
gruppe sakkyndige som oppnevnes. 

Flere er opptatt av bindinger mellom barnever-
net, fylkesnemnda og den sakkyndige. 

Bufdir ber departementet vurdere om det i til-
legg til en forskriftshjemmel bør være en lovhjem-
mel som regulerer den sakkyndiges myndighet 
og oppgaver i forbindelse med barnevernstje-
nestens undersøkelse. Direktoratet ber også 
departementet vurdere å innta de overordnede 
krav til sakkyndigrapporter i loven.

18.6.4 Departementets vurderinger og forslag

18.6.4.1 Innledning

I en del barnevernssaker benytter barnevernstje-
nesten, barneverns- og helsenemnda og domsto-
len eksterne sakkyndige med særlig fagkunnskap 
for blant annet å vurdere barnets utviklingsnivå, 
fungering og omsorgsbehov. Instansene kan også 
benytte sakkyndige for å foreta personlighetsvur-
deringer, vurdere hvordan foreldrenes psykiske 
helse, rusmiddelavhengighet, evner, voldsutø-
velse m.m. kan påvirke deres omsorgsevne og 
barnas omsorgsbehov. Hensikten er å få et godt 
faglig grunnlag for de beslutninger som tas. De 
fleste sakkyndige i barnevernssaker er utdannet 
psykologer, men de kan også ha en annen fagbak-
grunn. Når det innhentes sakkyndige rapporter, 
vil de normalt være en sentral del av avgjørelses-
grunnlaget.

I det følgende vurderes nærmere forslaget om 
forskriftshjemmel samt enkelte mindre endringer 
som ble foreslått i høringsnotatet om ny barne-
vernslov. Departementet finner støtte i høringen 
til å gå videre med forslaget om at bestemmelsen 
om bruk av sakkyndige i barnevernstjenesten tas 
inn i lovens kapittel 12 om generelle saksbehand-
lingsregler, for å understreke at sakkyndige ikke 
bare engasjeres ved forberedelse av sak for barne-
verns- og helsenemnda, men også i undersøkel-
sessaker. Departementet har imidlertid vurdert at 
det er hensiktsmessig å ha en bestemmelse om at 
barnevernstjenesten kan engasjere sakkyndige til 
å bistå i undersøkelsen i lovens kapittel 2 om 
Bekymringsmelding og undersøkelse i tillegg. Det 
vises til forslag til § 2-2 fjerde ledd, og nærmere 
omtale i kapittel 8. Departementet har videre på 
bakgrunn av innspill fra Barnesakkyndig kommi-
sjon vurdert om lovteksten bør justeres for å tyde-
liggjøre innsendelsesplikten til Barnesakkyndig 
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kommisjon. Etter departementets oppfatning er 
det viktig å få frem at alle rapporter skal vurderes 
av Barnesakkyndig kommisjon, og foreslår at 
dette presiseres i loven. En slik endring vil tyde-
liggjøre at det ikke er slik at en rapport først skal 
sendes inn når det er klart at den skal legges til 
grunn for vedtak om tiltak, men uavhengig av om 
rapporten på et eller annet tidspunkt skal brukes 
som grunnlag for vedtak om tiltak eller ikke. 

Det vises til forslag til ny § 12-7. Forslaget 
inneholder enkelte mindre endringer i forslaget 
som ble sendt på høring. 

Departementet viser for øvrig til kapittel 20 
der det foreslås at det er barneverns- og helse-
nemnda som skal dekke utgifter til sakkyndige 
oppnevnt av nemnda. Departementet viser videre 
til kapittel 21.8.4.3 der det foreslås å opprettholde 
forslaget om at sakkyndige som barnevernstje-
nesten engasjerer i undersøkelsen skal ha minst 
tilsvarende kompetanse som barnevernstje-
nestens egne tilsatte. Etter departementets vurde-
ring vil disse forslagene i kombinasjon med en 
regulering som kan bidra til å styrke det formelle 
rammeverket rundt sakkyndighetsoppdraget 
gjennom krav til sakkyndiges mandater, rapporter 
og egenerklæring, være tiltak som bidrar ytterli-
gere til kvalitet på og tillit til det sakkyndige arbei-
det.

Departementet viser videre til at Bufdir har 
fått to oppdrag som er relevante for å styrke kom-
petansen og kvaliteten på sakkyndighetsfeltet.71

Departementet har videre nedsatt et offentlig 
utvalg som skal utrede blant annet bruken av og 
rollen til sakkyndige i barnevernssaker for å 
bedre kvaliteten på og tilliten til sakkyndig arbeid.

18.6.4.2 Forskriftshjemmel om krav til sakkyndiges 
mandater, rapporter og egenerklæringer

Departementet fastholder forslaget om å gi en 
hjemmel i barnevernsloven om at departementet 
kan gi forskrift om krav til sakkyndiges mandater, 
rapporter og egenerklæringer. Departementet har 
lagt særlig vekt på at en sakkyndig rapport ofte er 
en sentral del av beslutningsgrunnlaget og at det 
derfor er behov for å styrke det formelle ramme-
verket rundt sakkyndighetsoppdraget. Videre har 
departementet lagt vekt på at dette ivaretas mest 
hensiktsmessig i forskrifts form, og ikke som i 

dag hvor mye av reguleringen er gitt i retnings-
linjer. Forslaget har fått bred støtte i høringen.

Departementet viser også til at spørsmål om 
sakkyndighet har vært tema i flere av sakene mot 
Norge som EMD har behandlet i den senere tid72

og i avgjørelser fra Høyesterett i storkammer 
mars 2020.73 Storkammeravgjørelsen i Høyeste-
rett74 med henvisning til A.S. mot Norge (2019) 
om betydningen av «å ha et tilstrekkelig bredt og 
oppdatert faktisk grunnlag», tilsier etter departe-
mentets vurdering at begrunnelsen for forslaget 
om å styrke det formelle rammeverket rundt 
sakkyndighetsoppdraget er blitt styrket.

Departementet viderefører forslaget om at for-
skriften skal gi hjemmel til å stille krav til sakkyn-
diges mandater og rapporter. Departementet 
mener et godt og klart formulert mandat er en 
grunnleggende forutsetning for at den sakkyn-
dige rapporten skal oppfylle sitt formål, som er å 
gi oppdragsgiver et faglig perspektiv på de spørs-
målene en sak reiser. Det er derfor etter departe-
mentets vurdering et behov for at det kan stilles 
klarere og mer forpliktende krav til mandater og 
rapporter i forskrift. Departementet viser til at 
mandatet er viktig for å sikre at saken blir belyst i 
riktig omfang og bredde. Mandatet har også en 
side til Barnesakkyndig kommisjons kvalitetsvur-
dering av rapporten. Mandatet danner utgangs-
punktet for at Barnesakkyndig kommisjon kan 
vurdere om rapporten besvarer det den skal. 

Etter departementets syn vil forskriftsbestem-
melser med krav til sakkyndiges mandater og rap-
porter være med på å heve kvaliteten på sakkyn-
dighetsarbeidet da det vil styrke det formelle ram-
meverket rundt sakkyndigoppdraget. Det vil også 
kunne bidra til forutberegnelighet og enhetlig 
praksis. Mandatet må tilpasses den enkelte sak, 
og skal inneholde en presis angivelse av hva den 
sakkyndige skal vurdere. 

Departementet viderefører også forslaget om 
at forskriftshjemmelen åpner for at det skal kunne 
stilles krav om egenerklæring fra sakkyndige. 
Departementet viser til at gjeldende veiledende 
retningslinjer om bruk av egenerklæring for 
sakkyndige ikke er bindende, og at det er behov 
for bestemmelser som er mer forpliktende. Depar-
tementet viser til at en egenerklæring er viktig da 
den vil gjøre det enklere for oppdragsgiver å finne 

71 Tildelingsbrev til Bufdir 2020, Oppdrag 31: Foreslå oppføl-
ging av rapporten Evaluering av utdanningsprogram for 
barnefaglige sakkyndige (Agenda Kaupang, 2017). Tillegg 
nr. 1 til tildelingsbrev til Bufdir 2019: Revidere Veiledende 
retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernssaker for 
barnevernstjenesten, fylkesnemnda og domstolen Q-1158 B. 

72  Strand Lobben m.fl. mot Norge 10. september 2019, K.O. og 
V.M. mot Norge 19. november 2019, A.S. mot Norge 17. 
desember 2019, Pedersen m.fl. mot Norge 10. mars 2020, 
Hernehult mot Norge 10. mars 2020.

73 HR-2020-661-S og HR-2020-663-S.
74 HR-2020-661-S, avsnittene 66-69.
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en sakkyndig med tilstrekkelig faglig kompetanse 
etter sakens utredningsbehov, og dermed bidra til 
sakkyndige rapporter med god kvalitet. Den vil 
også bidra til uavhengighet til parter og andre 
som kan ha interesser i barnevernssaken og 
styrke åpenheten ved det sakkyndige arbeidet.

Et krav om egenerklæring vil i tillegg gjøre at 
oppdragsgiver får bedre informasjon om den 
sakkyndiges kompetanse. Det er i flere sammen-
henger blitt påpekt at registeret over barnefaglige 
sakkyndige75 ikke inneholder tilstrekkelig infor-
masjon om den sakkyndiges kompetanse, og at 
det gjør det vanskelig for oppdragsgiver å velge 
en sakkyndig med kompetanse som er relevant 
for oppdraget. I en egenerklæring vil det være opp 
til den enkelte å oppgi relevant kompetanse. 

Departementet mener det bør åpnes for at for-
skriften kan inneholde bestemmelser om at ege-
nerklæringen skal opplyse om forhold av betyd-
ning for habilitets- og uavhengighetsspørsmålet, 
om den sakkyndiges utdannelse og erfaring, og 
om når egenerklæringen skal foreligge. Videre 
bør kravet om egenerklæring omfatte alle profe-
sjoner og faggrupper som tar på seg oppdrag som 
sakkyndig i barnevernssaker.

En rekke høringsinstanser har tatt opp spørs-
målet om forskriften bør stille krav til sakkyndiges 
kompetanse. Departementet viser i den forbin-
delse til forslaget om å stille krav i loven til at 
sakkyndige som barnevernstjenesten engasjerer i 
undersøkelsen, bør ha minimum tilsvarende kom-
petanse som barnevernstjenestens egne tilsatte. 
Forslaget innebærer at sakkyndige skal ha rele-
vant master. Det vises til nærmere omtale i kapit-
tel 21.8.4.3 og lovforslaget § 15-6 annet ledd. Ut 
over dette mener departementet at det er opp-
dragsgivers ansvar å vurdere valg av sakkyndig 
og hvilken kompetanse den sakkyndige bør ha for 
å utrede saken. Departementet vil blant annet 
understreke at sakkyndige som benyttes i saker 
om samiske barn bør ha nødvendig kompetanse 
om samiske barns språklige og kulturelle rettig-
heter som urfolk. I egenerklæringen skal den 
sakkyndige blant annet gi informasjon om sin 
utdannelse og erfaring. Den foreslåtte forskrifts-
hjemmelen åpner for at det kan stilles nærmere 
krav til hva det skal gis informasjon om i egen-
erklæringen om kompetanse og erfaring i for-
skrift.

Departementet viser for øvrig til at departe-
mentet vil vurdere anbefalinger fra Bufdir om 
videreutvikling og forbedring av utdanningspro-
gram for og register over barnefaglige sakkyn-
dige.76 Departementet viser også til at det pågår 
et arbeid med revisjon av Veiledende retningslinjer 
for sakkyndig arbeid i barneverntjenesten, fylkes-
nemnda og domstolen.77 På bakgrunn av det pågå-
ende arbeidet med disse oppdragene er departe-
mentets vurdering at det ikke er hensiktsmessig å 
innta et krav om at forskriftshjemmelen også kan 
stille krav til de sakkyndiges kompetanse. 

Bufdirs innspill om at forskriften også bør 
kunne omfatte metoder for sakkyndig arbeid, er i 
utgangspunktet ikke omfattet av de temaene som 
ble sendt på høring. Departementet mener imid-
lertid at eventuelle overordnede føringer for meto-
der for sakkyndig arbeid kan reguleres gjennom 
krav til mandatet og rapporten, og at dette der-
med omfattes av den foreslåtte forskriftshjemme-
len. 

For å tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for 
behandlingen av personopplysninger i barne-
vernssaker foreslår departementet å innta en 
generell bestemmelse om behandling av person-
opplysninger. Det vises til nærmere omtale i kapit-
tel 19. Forslaget er utformet slik at bestemmelsen 
også vil omfatte sakkyndiges behandling av per-
sonopplysninger i forbindelse med barnevernssa-
ker. Departementets vurdering er på denne bak-
grunn at innspillet fra Datatilsynet vil ivaretas 
gjennom forslaget til § 13-6.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å 
innta en bestemmelse i barnevernsloven om å gi 
en forskriftshjemmel om at departementet kan gi 
forskrift om krav til sakkyndiges mandater, rap-
porter og egenerklæringer. I arbeidet med en slik 
ny forskrift vil departementet se hen til og avklare 
forholdet mot forskrift 18. desember 2008 nr. 1486 
om krav til helsepersonells attester, erklæringer 
o.l., både hva gjelder formål, virkeområde og 
materielt og prosessuelt innhold. Se forslag til 
§ 12-7 annet ledd og § 14-11 sjette ledd.

75 Jf. Rammeplan for utdanningsprogram for barnefaglig 
sakkyndighetsarbeid (herunder registrering av sakkyn-
dige – sist oppdatert i 2014). 

76 Tildelingsbrev til Bufdir 2020, Oppdrag 31: Foreslå oppføl-
ging av rapporten Evaluering av utdanningsprogram for 
barnefaglige sakkyndige (Agenda Kaupang, 2017). Her-
under vurdere alternative modeller for videreutvikling av 
utdanningsprogrammet og registeret for barnefaglige 
sakkyndige, med forslag til hvilken instans som bør for-
valte utdanningen og registeret.

77 Tillegg nr. 1 til tildelingsbrev for 2019. Oppdrag om å revi-
dere Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barne-
vernssaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domsto-
len Q-1158 B. Retningslinjer er under revisjon.



406 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
18.6.4.3 Barnesakkyndig kommisjon

Departementet foreslår enkelte mindre endringer 
i den foreslåtte bestemmelsen på bakgrunn av 
innspill fra høringen.

På bakgrunn av innspill fra Barnesakkyndig 
kommisjon, foreslår departementet en endring i 
ordlyden i § 12-8 første ledd slik at det heter at 
«Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvur-
dere de sakkyndiges rapporter i barnevernssa-
ker.» Departementet er enig i at den foreslåtte 
bestemmelsen i høringsnotatet om at kommisjo-
nen skal bidra til å kvalitetssikre sakkyndiges 
arbeid, ville gi inntrykk av at Barnesakkyndig 
kommisjons mandat er videre enn det er. 

Departementet ser at det kan være behov for å 
klargjøre nærmere hva som kan regnes som 
sakkyndig rapport som Barnesakkyndig kommi-
sjon skal vurdere. Som Barnesakkyndig kommi-
sjon viser til, er det et stort omfang av ulike 
arbeidsoppgaver en sakkyndig kan engasjeres til i 
forbindelse med en barnevernssak. Videre har en 
sakkyndig ulike roller, og det kan være vanskelig 
for den sakkyndige å vite hvilket skriftlig materi-
ale den sakkyndige utarbeider i forbindelse med 
en barnevernssak som skal vurderes av Bar-
nesakkyndig kommisjon. Departementet har i dag 
adgang til å gi forskrifter om kommisjonens opp-
gaver, organisasjon og saksbehandling, og denne 
bestemmelsen foreslås videreført. Departemen-
tet vil vurdere å regulere i forskrift hva som er en 
sakkyndig rapport som Barnesakkyndig kommi-
sjon skal vurdere. 

Departementet har videre merket seg at flere 
høringsinstanser mener at utredninger i sentre for 
foreldre og barn skal vurderes av Barnesakkyn-
dig kommisjon. Dette er et spørsmål Stortinget 

tok stilling til ved behandlingen av Prop. 73 L 
(2016–2017), og det ble der lagt til grunn at denne 
type utredninger i utgangspunktet faller utenfor 
den type rapporter som Barnesakkyndig kommi-
sjon skal vurdere. Det ble vist til at kontrollen med 
dette arbeidet skjer gjennom de kontroll- og til-
synsordninger som gjelder for disse områdene. 
Dette er i samsvar med forutsetningene i lovens 
forarbeider, jf. Ot.prp. nr. 68 (2007–2008), der det 
fremgår at erklæringer utarbeidet av helseinstitu-
sjoner og andre tjenesteytende institusjoner som 
det offentlige fører tilsyn med, faller utenfor kom-
misjonens område, da kontrollen med det arbei-
det som utføres i slike institusjoner, må skje gjen-
nom de kontroll- og tilsynsordninger som gjelder 
for virksomheten. Departementet er fremdeles av 
den oppfatning at det ikke er de samme hensy-
nene for en etterfølgende kontroll med utrednin-
gene ved sentrene som for andre sakkyndige 
utredninger, som ikke er underlagt kontroll og til-
synsordninger. Departementet foreslår derfor 
ingen endringer i dagens ordning der slike utred-
ninger ikke skal vurderes av Barnesakkyndig 
kommisjon. 

Når det gjelder innspillet fra Statsforvalteren i 
Oslo og Viken om behov for å fastsette frister for 
kommisjonens saksbehandlingstid blant annet for 
å unngå at barnevernstjenesten får fristbrudd 
grunnet saksbehandlingstid hos kommisjonen, er 
dette noe som departementet eventuelt vil vur-
dere ved arbeidet med ny forskrift til Bar-
nesakkyndig kommisjon jf. forslaget til § 12-8 
fjerde ledd. 

Forslaget til § 12-8 inneholder enkelte mindre 
endringer sammenlignet med forslaget som ble 
sendt på høring. 
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19  Taushetsplikt, opplysningsplikt og adgang til å formidle 
opplysninger 

19.1 Taushetspliktregelverket

19.1.1 Gjeldende rett

19.1.1.1 Barnevernets taushetsplikt og adgang til 
å formidle opplysninger

Barnevernets taushetsplikt er nærmere regulert i 
barnevernloven § 6-7. Det følger av bestemmel-
sens første ledd at enhver som utfører tjeneste 
eller arbeid for et forvaltningsorgan, en institu-
sjon, et senter for foreldre og barn eller et 
omsorgssenter for mindreårige etter denne loven, 
har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven 
§§ 13 til 13 e. Det følger videre av bestemmelsen 
at overtredelse av taushetsplikt straffes etter straf-
feloven § 209. 

Taushetsplikten etter barnevernloven er imid-
lertid noe strengere enn det som følger av de 
alminnelige reglene i forvaltningsloven. 

For det første omfatter taushetsplikten etter 
barnevernloven flere opplysninger enn etter de 
alminnelige reglene i forvaltningsloven. Etter de 
alminnelige reglene i forvaltningsloven omfatter 
taushetsplikten opplysninger om «noens person-
lige forhold», jf. forvaltningsloven § 13 første ledd. 
Det fremgår av bestemmelsens annet ledd at opp-
lysninger om fødested, fødselsdato og person-
nummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, 
bopel og arbeidssted som hovedregel ikke regnes 
som personlige forhold. Dette gjelder med mindre 
opplysningene røper et «klientforhold» eller 
«andre forhold» som må anses som personlige. 

I motsetning til forvaltningsloven omfatter 
taushetsplikten etter barnevernloven alltid opplys-
ninger om fødested, fødselsdato, personnummer, 
statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og 
arbeidssted, jf. § 6-7 annet ledd. Dette innebærer 
at taushetsplikten etter barnevernloven omfatter 
alle opplysninger som kan knyttes til bestemte 
personer, uavhengig av om opplysningene i det 
konkrete tilfellet regnes som personlige eller 
ikke. Dette innebærer blant annet at informasjon 
om at barnevernstjenesten har mottatt en bekym-
ringsmelding eller åpnet en undersøkelse er 
underlagt taushetsplikt. Det fremgår imidlertid av 

bestemmelsen at opplysning om en klients opp-
holdssted likevel kan gis når det er klart at det 
ikke vil skade tilliten til barnevernstjenesten, insti-
tusjonen eller senteret for foreldre og barn å gi 
slik opplysning. 

For det andre er barnevernets adgang til å for-
midle opplysninger til andre forvaltningsorganer 
noe snevrere enn etter de alminnelige reglene i 
forvaltningsloven, jf. barnevernloven § 6-7 tredje 
ledd. 

Det følger av forvaltningsloven § 13 b nr. 5 at 
taushetsplikten ikke er til hinder for at et forvalt-
ningsorgan gir andre forvaltningsorganer opplys-
ninger om en persons forbindelse med organet og 
om avgjørelser som er truffet, og ellers slike opp-
lysninger som det er nødvendig å gi for å fremme 
avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller 
oppnevningsgrunnlag. Videre følger det av 
forvaltningsloven § 13 b nr. 6 at taushetsplikten 
heller ikke er til hinder for at et forvaltningsorgan 
anmelder eller gir opplysninger om lovbrudd til 
påtalemyndigheten eller vedkommende kontroll-
myndighet, når det finnes ønskelig av allmenne 
omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig 
sammenheng med avgiverorganets oppgaver. 
Disse bestemmelsene åpner dermed for formid-
ling av opplysninger utover det som er nødvendig 
for at avgiverorganet skal kunne ivareta sine opp-
gaver i den enkelte saken, men at opplysninger 
underlagt taushetsplikt i visse tilfeller kan formid-
les for å ivareta andre formål («sekundær-
formål»). 

Forvaltningsloven §§ 13 b nr. 5 og 6 gjelder 
imidlertid ikke fullt ut for barnevernet. Det frem-
går av barnevernloven § 6-7 tredje ledd at opplys-
ninger til andre forvaltningsorganer, jf. 
forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, bare kan gis 
når dette er «nødvendig for å fremme barnevern-
tjenestens, institusjonens, senteret for foreldre og 
barns eller omsorgssenteret for mindreåriges 
oppgaver», eller for å «forebygge vesentlig fare for 
liv eller alvorlig skade for noens helse». 

Bestemmelsen innebærer at barnevernet ikke 
har den samme generelle adgangen som andre 
forvaltningsorganer til å gi opplysninger om en 
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persons forbindelse til organet og om de vedtak 
som er truffet. Barnevernet kan heller ikke ut fra 
allmenne hensyn anmelde eller opplyse om lov-
brudd. Barnevernet har på den ene siden vid 
adgang til å formidle opplysninger dersom dette 
er nødvendig for å fremme barnevernets opp-
gaver og ansvar i den enkelte barnevernssak. På 
den annen side er barnevernets taushetsplikt 
strengere enn forvaltningsloven når det gjelder å 
formidle opplysninger for å ivareta andre hensyn 
og formål.   

De øvrige bestemmelsene i forvaltningsloven 
om taushetsplikt gjelder for barnevernet på lik 
linje som for andre offentlige tjenester og instan-
ser, jf. henvisningen til forvaltningsloven § 13 til 
13 e i barnevernloven § 6-7 første ledd. Dette inne-
bærer blant annet at de rettslige grunnlagene for 
formidling av opplysninger som fremgår av 
forvaltningsloven § 13 a og b også gjelder for bar-
nevernet. Unntakene i forvaltningsloven § 13 a er 
særlig begrunnet i at det ikke er behov for å 
beskytte den eller de opplysningene gjelder mot 
at taushetsbelagte opplysninger formidles. 
Bestemmelsen åpner for at opplysninger kan for-
midles: 
– Etter samtykke fra den eller de taushetsplikten 

skal beskytte, jf. forvaltningsloven § 13 a nr. 1. 
Et samtykke skal være informert, frivillig og 
kan når som helst trekkes tilbake.

– I statistisk form eller ved at individualiserende 
kjennetegn utelates («anonymisering»), jf. 
forvaltningsloven § 13 a nr. 2. Som rettslig 
grunnlag for formidling av opplysninger forut-
setter anonymisering at den eller de opplysnin-
gene gjelder er effektivt vernet mot å bli identi-
fisert.

– Dersom ingen berettiget interesse tilsier at 
opplysningene holdes hemmelig, jf. for-
valtningsloven § 13 a nr. 3. Loven viser som 
eksempel til opplysninger som er alminnelig 
kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. 

Unntakene i forvaltningsloven § 13 b er begrun-
net i ulike private eller offentlige interesser. Taus-
hetsplikten er blant annet ikke til hinder for: 
– At opplysninger formidles til sakens parter 

eller deres representanter, jf. forvaltningsloven 
§ 13 b nr. 1. 

– At opplysninger brukes for å oppnå det formå-
let de er gitt eller innhentet for, jf. forvaltnings-
loven § 13 b nr. 2. Forvaltningsloven viser til 
saksforberedelse, avgjørelse, oppfølgning og 
kontroll som eksempler på tilfeller der opplys-
ninger kan formidles. 

– At opplysningene brukes for statistisk bearbei-
ding, utrednings- og planleggingsoppgaver, 
eller i forbindelse med revisjon eller annen 
form for kontroll med forvaltningen, jf. 
forvaltningsloven § 13 b nr. 4. 

Det følger av barnevernloven § 6-7 femte ledd at 
dersom et barns interesser tilsier det kan statsfor-
valteren og departementet bestemme at opplys-
ninger skal være undergitt taushetsplikt, selv om 
foreldrene har samtykket i at opplysningene gjø-
res kjent. Bestemmelsen innebærer en begrens-
ning i barnevernstjenestens og andre barneverns-
myndigheters adgang til å formidle opplysninger 
underlagt taushetsplikt. 

19.1.1.2 Barnevernstjenestens opplysningsplikt

Det følger av barnevernloven § 6-7 tredje ledd at 
barneverntjenesten har plikt til å gi opplysninger 
til kommunens helse- og omsorgstjeneste når det 
er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker 
rusmidler på en slik måte at det er overveiende 
sannsynlig at barnet vil bli født med skade, jf. 
helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3. Opplys-
ningsplikten gjelder både av eget tiltak og etter 
pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjen-
nomføringen av helse- og omsorgstjenesteloven. 

Videre følger det av barnevernloven § 6-7 
fjerde ledd at dersom et barn under barnevernets 
omsorg urettmessig blir tatt med til et annet land 
(barnebortføring), skal barnevernstjenesten gi 
opplysninger til myndighetene i barnets oppholds-
stat. Opplysningsplikten gjelder med mindre det 
ikke er forsvarlig eller til barnets beste. 

Det fremgår av straffeprosessloven § 71 b at 
påtalemyndigheten kan beslutte å overføre en sak 
til barnevernstjenesten dersom et barn under 15 
år har begått en ellers straffbar handling. I slike 
tilfeller skal barnevernstjenesten underrette påta-
lemyndigheten om hvorvidt den treffer vedtak i 
saken eller ikke.

Det fremgår av § 6-7 b at barnevernstjenesten 
uten hinder av taushetsplikt skal gi informasjon til 
politiet om at det er truffet vedtak om skjult 
adresse i samsvar med denne loven. Barneverns-
tjenesten skal gi informasjon til politiet så snart 
som mulig.

19.1.1.3 Opplysningsplikt til barnevernet

Alle offentlige myndigheter, en rekke yrkesutø-
vere med profesjonsbestemt taushetsplikt, samt 
organisasjoner og private som utfører oppgaver 
for stat, fylkeskommune eller kommune har etter 
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nærmere bestemte vilkår en lovfestet plikt til å gi 
opplysninger til barnevernet. Opplysningsplikten 
er hjemlet i barnevernloven § 6-4 og i barnehage-
loven § 46, opplæringsloven § 15-3, friskolelova 
§ 7-4, sosialtjenesteloven § 45, helsepersonello-
ven § 33, familievernkontorloven § 10, krisesen-
terloven § 6, folketrygdloven § 25-11, ekteskaps-
loven § 26 a og integreringsloven § 49. 

Begrepet «opplysningsplikt» omfatter både 
plikt til å melde fra til den kommunale barne-
vernstjenesten av eget initiativ («meldeplikt»), 
samt plikt til å gi opplysninger etter pålegg fra bar-
neverntjenesten eller andre barnevernsmyndig-
heter. Opplysningsplikten omfatter en plikt til å 
formidle opplysninger som ellers er underlagt lov-
bestemt taushetsplikt. 

Meldeplikten 

Det fremgår av barnevernloven § 6-4 første ledd at 
enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et for-
valtningsorgan skal melde fra til barneverns-
tjenesten uten ugrunnet opphold; 
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 

bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
omsorgssvikt,  

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling, eller at et barn med nedsatt funk-
sjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring,  

c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i 
form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, mis-
bruk av rusmidler eller en annen form for 
utpreget normløs atferd,

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel. 

Opplysningsplikt ved pålegg

Det følger av barnevernloven § 6-4 annet ledd at 
de organene som er ansvarlig for gjennomførin-
gen av barnevernloven, kan gi pålegg til offentlige 
myndigheter om å gi taushetsbelagte opplysnin-
ger når dette er nødvendig i forbindelse med vur-
dering, forberedelse og behandling av saker etter 
barnevernloven om  
a. midlertidig plassering av barn utenfor hjem-

met i akuttsituasjoner, jf. § 4-6 annet ledd, 
b. forbud mot flytting av barn og foreløpig vedtak 

om omsorgsovertakelse av nyfødt barn før bar-
net har flyttet hjem, jf. §§ 4-8 og 4-9, 

c. medisinsk undersøkelse og behandling, jf. § 4-
10,  

d. behandling av barn som har særlige behand-
lings- eller opplæringsbehov, jf. § 4-11,  

e. omsorgsovertakelse, jf. § 4-12,  
f. samværsrett og skjult adresse, jf. § 4-19, 
g. fratakelse av foreldreansvar og adopsjon, jf. § 4-

20, 
h. oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse, 

jf. § 4-21,  
i. plassering og tilbakehold i institusjon uten 

samtykke, jf. §§ 4-24 og 4-25, 
j. plassering i institusjon uten samtykke ved fare 

for menneskehandel, jf. § 4-29.

Videre følger det av bestemmelsens tredje ledd at 
pålegg om å gi taushetsbelagte opplysninger også 
kan gis i saker etter § 4-4 tredje ledd om pålegg 
om hjelpetiltak når dette er nødvendig for å unngå 
at et barn havner i en alvorlig situasjon som 
beskrevet i § 4-12 om omsorgsovertakelse.  

Det er presisert i bestemmelsens fjerde ledd at 
adgangen til å gi pålegg om å gi taushetsbelagte 
opplysninger også gjelder ved rettslig prøving av 
fylkesnemndas vedtak. 

Videre er det presisert i bestemmelsens femte 
ledd at opplysninger så langt som mulig skal inn-
hentes i samarbeid med den saken gjelder, eller 
slik at vedkommende har kjennskap til innhentin-
gen. Sakens parter skal informeres om at pålegg 
gis og hva dette omfatter med mindre dette kan 
hindre eller vanskeliggjøre at barnevernstje-
nesten kan gi barnet tilstrekkelig hjelp. 

Opplysningsplikten omfatter også yrkesutø-
vere som opptrer i medhold av helsepersonello-
ven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgs-
tjenesteloven, lov om familievernkontorer og fri-
skolelova, jf. bestemmelsens sjette ledd. Det 
samme gjelder meklere i ekteskapssaker og pri-
vate som utfører oppgaver for stat, fylkeskom-
mune eller kommune, og de som utfører slike 
oppgaver på vegne av organisasjoner.

Det fremgår av § 6-4 b at offentlige myndig-
heter uten hinder av taushetsplikt kan innhente 
opplysninger fra Folkeregisteret når det er nød-
vendig for å utføre oppgaver etter denne loven. 

19.1.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

19.1.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å videreføre 
dagens regler om barnevernets taushetsplikt og 
opplysningsrett i en egen bestemmelse. De fore-
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slo samtidig enkelte mindre språklige endringer. 
De opplyste samtidig at utvalget ikke hadde mot-
tatt innspill om at det er behov for å gjøre kon-
krete endringer i regelverket om barnevernets 
taushetsplikt og opplysningsrett, og viste til at 
bestemmelsene om barnevernstjenestens opplys-
ningsrett anses å gi barnevernstjenesten tilstrek-
kelig hjemmel for å dele informasjon. De ga samti-
dig uttrykk for at det var behov for å forenkle og 
klargjøre reglene om opplysningsplikt. Utvalget 
foreslo å senke terskelen noe for opplysningsplikt 
når det gjelder saker der barn og unge «utsetter 
sin helse eller utvikling for alvorlig fare». Utover 
dette ga utvalget uttrykk for at det for øvrig ikke 
var sterke nok grunner til å senke terskelen for 
opplysningsplikten til barnevernstjenesten vesent-
lig.

Samtidig med at Barnevernslovutvalgets for-
slag til ny lov var på høring hadde departementet 
på høring forslag til endringer i reglene om opp-
lysningsplikten til barnevernet. Endringene ble 
fulgt opp i Prop. 169 L (2016–2017) og trådte i 
kraft fra 1. juli 2018. Hensikten med lov-
endringene var å klargjøre og forenkle reglene 
om opplysningsplikt til barnevernet, både i barne-
vernloven og i andre særlover, slik at regelverket 
skulle være lettere å anvende for dem som er 
omfattet av plikten.

Barnevoldsutvalget hadde i NOU 2017: 12 
Svikt og svik flere forslag om taushetsplikt og for-
midling av opplysninger mellom offentlige tjenes-
ter. Blant annet foreslo de å innføre en opplys-
ningsrett i tilfeller der det er grunn til å tro at det 
foreligger forhold som kan føre til tiltak etter bar-
nevernloven. De ga samtidig uttrykk for at det 
etter deres oppfatning er nødvendig med tiltak 
som forenkler regelverket og informasjonsdelin-
gen mellom tjenestene. De viste til at tiltak som 
senker barrierer når det gjelder deling av informa-
sjon mellom ulike tjenester, vil gjøre tjenestene 
bedre i stand til å forebygge og avdekke vold, sek-
suelle overgrep og omsorgssvikt. De viste også til 
at det i vurderingen av hvilke regelverksendringer 
som må gjøres er viktig å ta i betraktning at det 
råder en stor usikkerhet ute i tjenestene om hvor-
dan dagens regler skal tolkes, og at tjenesteperso-
ner er redde for å bryte taushetsplikten sin. Ifølge 
utvalget kunne noe av grunnen til dette være et 
unødvendig komplisert regelverk.

19.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å videre-
føre hovedtrekkene i dagens taushetspliktregel-
verk. Det ble samtidig foreslått å samle regelver-

ket i et eget kapittel med bestemmelser om bar-
nevernets taushetsplikt og adgang til å formidle 
opplysninger, meldeplikt til barnevernstje-
nesten, tilbakemelding fra barnevernstjenesten, 
barnevernets adgang til å pålegge andre å gi 
opplysninger, og om barnevernstjenestens opp-
lysningsplikt til helse- og omsorgstjenesten og 
til politiet.

Det ble samtidig foreslått flere strukturelle og 
språklige endringer for å gjøre taushetspliktregel-
verket lettere tilgjengelig og enklere å anvende, 
samt enkelte mindre innholdsmessige endringer 
og forenklinger.

Barnevernets taushetsplikt og adgang til å gi  
opplysninger 

Departementet foreslo i høringsnotatet en egen 
bestemmelse om barnevernets taushetsplikt og 
adgangen til å gi opplysninger. Den foreslåtte 
bestemmelsen var i hovedsak en videreføring av 
gjeldende rett, men med enkelte presiseringer og 
endringer. 

Det ble foreslått å videreføre dagens regule-
ring av barnevernets taushetsplikt og hva taus-
hetsplikten omfatter. Det ble imidlertid foreslått å 
ta ut henvisningen til at overtredelse av taushets-
plikt er straffbart etter straffeloven § 209. 

Det ble samtidig foreslått å videreføre hoved-
trekkene ved dagens unntaksbestemmelse om at 
opplysning om en klients oppholdssted likevel 
kan gis når det er klart at det ikke vil skade tilliten 
til «barneverntjenesten, institusjonen eller sente-
ret for foreldre og barn å gi slik opplysning». Det 
ble imidlertid foreslått at adgangen til å gi opplys-
ninger skal knyttes til tilliten til «barnevernet» 
som helhet i stedet for til bestemte organer.

Det ble vurdert at det ikke var behov for mate-
rielle endringer i barnevernets adgang til å for-
midle opplysninger til andre offentlige organer og 
til helsepersonell. Det ble likevel foreslått en viss 
omstrukturering og endringer i bestemmelsen for 
å tydeliggjøre barnevernets adgang til å formidle 
opplysninger. 

Det ble foreslått å omformulere bestemmelsen 
fra at opplysninger kan gis dersom det er nødven-
dig for å fremme «barneverntjenestens, institusjo-
nens, senteret for foreldre og barns eller omsorgs-
senteret for mindreåriges oppgaver», til at opplys-
ninger kan gis «når det er nødvendig for å ivareta 
oppgaver etter denne loven». Endringen var ment 
å tydeliggjøre at både barnevernstjenesten og 
andre barnevernsmyndigheter uten hinder av 
taushetsplikt kan gi opplysninger til andre offent-
lige tjenester og instanser dersom dette er nød-
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vendig for å ivareta barnevernets oppgaver og 
ansvar i den enkelte saken. Adgangen til å gi opp-
lysninger ble dermed foreslått å ikke være direkte 
knyttet til hvilket organ i barnevernet som er til-
delt den oppgaven som gjør det nødvendig å gi 
opplysninger, men til behovet for å gi opplysnin-
ger. 

Dagens presisering om at opplysninger også 
kan gis «for å forebygge vesentlig fare for liv eller 
alvorlig skade på noens helse», ble foreslått vide-
reført. 

Videre ble det foreslått ikke å videreføre en 
bestemmelse som gir statsforvalteren og departe-
mentet adgang til å bestemme at opplysninger 
skal være undergitt taushetsplikt, selv om forel-
drene har samtykket til at de gjøres kjent.

Opplysningsplikten til barnevernet

Departementet foreslo å videreføre innholdet i 
dagens bestemmelser om opplysningsplikt i ny 
barnevernslov, og viste til at Stortinget nylig har 
behandlet og vedtatt endringer i bestemmelsene 
om opplysningsplikt til barnevernet.1 Fordi det er 
en nær sammenheng mellom opplysningsplikten 
og de øvrige bestemmelsene i barnevernsloven, 
var det likevel nødvendig å gjøre visse språklige 
og begrepsmessige endringer i bestemmelsene 
om opplysningsplikt for å ivareta sammenhengen 
med lovens øvrige bestemmelser. 

Departementet foreslo samtidig å dele dagens 
opplysningspliktbestemmelse i én bestemmelse 
om meldeplikt og én bestemmelse om opplys-
ningsplikt ved pålegg. 

Barnevernstjenestens plikt til å gi opplysninger

Departementet foreslo å videreføre barne-
vernstjenestens plikt til å gi opplysninger til helse- 
og omsorgstjenesten når det er grunn til å tro at 
en gravid kvinne misbruker rusmidler. Det ble 
også foreslått å innta barnevernstjenestens plikt 
til å underrette påtalemyndigheten etter 
straffeprosessloven § 71 b i loven. Videre ble det 
foreslått å videreføre barnevernstjenestens plikt 
til å gi opplysninger til myndighetene i barnets 
oppholdsstat dersom barnet er bortført fra barne-
vernet, men flytte plikten til bestemmelsen om 
barnevernstjenestens opplysningsplikt.

19.1.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 25 høringsinstanser har uttalt seg til for-
slagene i kapittlet om taushetsplikt, opplysnings-
plikt og adgang til å gi opplysninger. Blant disse er 
Barneombudet, Bufetat region nord, Bufdir, Høg-
skulen i Volda, Kristiansand tingrett, RKBU Nord,
UNE, fylkesnemndene, Bergen kommune, Bærum 
kommune, Fredrikstad kommune, Færder kom-
mune, Drammen kommune, Horten kommune, 
Kristiansand kommune, Marker kommune, Oslo 
kommune, Trondheim kommune, Den norske lege-
forening, Familiekanalen, Forandringsfabrikken, 
Landsforeningen for barnevernsbarn, Norsk Syke-
pleierforbund, Organisasjonen for barnevernsfore-
ldre (OBF), Norsk presseforbund, Norsk redaktør-
forening og norsk journalistlag og Redd Barna. 

Om lag halvparten av disse instansene gir 
uttrykk for at de støtter forslaget om å samle taus-
hetspliktregelverket i et eget kapittel. Videre gir i 
underkant av ti instanser uttrykk for generell 
støtte til forslagene i høringsnotatet. Blant disse er 
RKBU Nord, Bergen kommune, Bærum kommune,
Fredrikstad kommune, Færder kommune, Trond-
heim kommune, Kristiansand kommune og Redd 
Barna. 

Ingen instanser gir uttrykk for at de er uenig i 
forslaget om å samle taushetspliktregelverket i et 
eget kapittel, eller at de generelt sett er uenige i 
forslagene i høringsnotatet. Noen få instanser 
kommer imidlertid med synspunkter og forslag til 
endringer i de foreslåtte bestemmelsene.

Høgskulen i Volda gir i sin høringsuttalelse 
uttrykk for at den foreslåtte bestemmelsen om 
taushetsplikt og adgang til å gi opplysninger har 
en langt bedre utforming enn dagens bestem-
melse. Videre uttaler høgskolen:

«Det er likevel eit spørsmål om oppramsinga 
«et forvaltningsorgan, en institusjon, et senter 
for foreldre og barn eller et omsorgssenter for 
mindreårige» er nødvendig. Formuleringa kan 
enkelt erstattast av:

«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid 
etter denne loven».»

Noen få høringsinstanser har også uttalt seg om 
forslaget om å ta ut henvisningen til straffansvaret 
i straffeloven § 209. Barneombudet er enig i at 
dagens henvisning til straffeloven bør tas ut av 
bestemmelsen, mens Bufdir og Bufetat region 
nord er uenig. 

Noen få høringsinstanser, blant annet Barne-
ombudet, Bufdir, Oslo kommune og Utlendingsnem-
nda har kommet med innspill til hvordan barne-1 Prop. 169 L (2016–2017).
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vernets adgang til å gi opplysninger bør reguleres 
i barnevernsloven. Disse instansene tar blant 
annet til orde for at det i bestemmelsen bør gis 
mer veiledning om adgangen til å gi opplysninger. 
Bufdir uttaler:

«Direktoratet er enig i at det er behov for 
endringer som kan klargjøre når barne-
vernstjenesten kan dele ellers taushetsbelagte 
opplysninger med andre forvaltningsorganer. 
Vi mener imidlertid at forslaget ikke i tilstrek-
kelig grad tydeliggjør når barnevernet kan 
gjøre dette. Ordlyden «når det er nødvendig for 
å ivareta oppgaver etter denne lov» gir lite vei-
ledning for den vurderingen som må gjøres, og 
kan også medføre at bestemmelsen forståes for 
snevert. Adgang til å formidle opplysninger til 
andre offentlig organer er gitt for å sikre at 
andre offentlig tjenester ivaretar sine oppgaver 
og ansvar overfor barnet, og som følger av de 
lovene som regulerer disse tjenestenes virk-
somhet. 

Vi foreslår derfor at den formuleringen 
som er benyttet i merknaden til bestemmelsen 
tas inn i lovteksten: Taushetsplikten er i slike 
tilfeller ikke til hinder for at barnevernstje-
nesten og andre barnevernsmyndigheter for-
midler opplysninger til andre tjenester og 
instanser som skole, barnehage, familievernet 
og helsetjenestene for at barnet skal få et best 
mulig og helhetlig tjenestetilbud.»

Barneombudet gir uttrykk for at deres erfaring er at 
barnevernets til tider svært restriktive praktisering 
av dagens bestemmelse ved deling av opplysninger 
til andre offentlige instanser, gjør at samarbeid mel-
lom tjenestene blir vanskelig. De viser til at dette 
særlig gjelder skole og barnevern, og uttaler:

«Barneombudet ser derfor et behov for å 
utforme lovteksten slik at den gir bedre veiled-
ning på når det er adgang til å dele opplysnin-
ger med andre tjenester, enn det lovbestem-
melsen gir i dag. Departementets forslag til 
endring av bestemmelsen, vil etter vårt syn 
ikke være egnet til å gi slik veiledning. Forsla-
get tydeliggjør ikke når det er adgang til å dele 
taushetsbelagt informasjon, og Barneombudet 
er bekymret for at bestemmelsen også på sikt 
vil bli tolket for snevert. 

Departementet har selv i merknadene for-
mulert en tekst som gir god veiledning, og vi 
foreslår at denne tas inn i lovteksten: «Taus-
hetsplikten er i slike tilfeller ikke til hinder for 
at barnevernstjenesten og andre barneverns-

myndigheter formidler opplysninger til andre 
tjenester og instanser som skole, barnehage, 
familievernet og helsetjenestene for at barnet 
skal få et best mulig og helhetlig tjenestetil-
bud». På et rettsområde som dette er det etter 
Barneombudets syn viktig at en slik veiledning 
gis direkte i lovteksten, og ikke kun i merkna-
den til bestemmelsen. 

Vi vil i denne sammenheng vise til at for-
valtningslovutvalget har levert forslag til Kom-
munal- og moderniseringsdepartementet om å 
revidere taushetspliktreglene i forvaltnings-
loven. Det nye forslaget lyder «at det skal være 
adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger 
med personer i samme forvaltningsorgan eller 
i andre forvaltningsorganer som har saklig 
behov for dem» (NOU 2019: 5 boks 19.1). For-
slaget vil etter vårt syn gi bedre veiledning enn 
dagens forvaltningslov på dette punktet, og på 
sikt bedre samarbeid mellom offentlige tjenes-
ter.»

Noen få instanser som Høgskulen i Volda og 
Drammen kommune uttaler seg om barnevernets 
adgang til å formidle opplysninger til private. Høg-
skulen viser til behovet for å formidle opplysnin-
ger til fosterhjem. Drammen kommune uttaler:

«Barneverntjenesten har regelmessig behov 
for å innhente opplysninger fra private som 
ledd i saksbehandlingen, for eksempel i under-
søkelsesfasen. Å innhente opplysninger fra pri-
vate innebærer at utenforstående gjøres kjent 
med at sakens parter er involvert i en sak hos 
barneverntjenesten, og dette er i seg selv taus-
hetsbelagt informasjon.

Erfaring viser at sakens parter – typisk for-
eldrene – ikke alltid samtykker til at barnevern-
tjenesten kan ta kontakt med private i sakens 
anledning. Barneverntjenestens alternative 
måte å hente opplysninger på er da 
forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 2, som 
fastslår at taushetsplikten ikke er til hinder for 
at «opplysningene brukes for å oppnå det for-
mål de er gitt eller innhentet for».

Ordlyden tilsier at barneverntjenesten kan 
formidle opplysninger ikke bare til andre 
offentlige organer, men også til private. Men 
bestemmelsen er – etter Drammen kommunes 
oppfatning – ikke tilstrekkelig tydelig. Etter-
som private ofte sitter på relevante opplysnin-
ger, er det behov for en tydeliggjøring i lovver-
ket om hvilke begrensninger taushetsplikten 
setter i tilfeller der barneverntjenesten mener 
at private kan ha relevante opplysninger som 
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bør gjøres kjent i forbindelse med saksutred-
ningen.

Så vidt Drammen kommune kan se, er 
dette spørsmålet ikke berørt i høringsnotatet. I 
lys av at loven skal gjøres enklere for brukerne, 
ville det ha vært en fordel at denne avklaringen 
ble regulert i den nye loven og ikke bare med 
en henvisning til forvaltningsloven. Likeså 
burde det også lovfestes hvorvidt barnevern-
tjenesten bør pålegge private parter taushets-
plikt i de tilfeller hvor slik kontakt er nødven-
dig, jf. forvaltningslovens 13 annet ledd.»

Enkelte instanser har uttalt seg til bestemmelsen 
om opplysningsplikt til barnevernet. Blant disse 
er Barneombudet, Bufdir, fylkesnemndene, Oslo 
kommune, Den norske legeforeningen, Familieka-
nalen og OBF. 

Barneombudet og Oslo kommune mener at ter-
skelen for meldeplikt bør senkes. Ombudet uttaler:

«Barneombudet har ved flere anledninger gitt 
uttrykk for at regelverket om opplysningsplik-
ten til barnevernet bør tydeliggjøres og foren-
kles. Etter barnekonvensjonen art 19 nr.1, er 
statene forpliktet til å iverksette alle egnede til-
tak for å beskytte barn mot omsorgssvikt, vold 
og overgrep. Dette er en sterk forpliktelse. Slik 
Barneombudet ser det, er det viktig at de 
reglene som skal gjøre det mulig for barnever-
net å utføre sin plikt er enkle å forstå, slik at de 
i praksis ikke fungerer som et hinder på veien 
mot å hjelpe og beskytte barnet. 

Barneombudet mener det er en risiko for at 
situasjonen ikke vil forbedre seg dersom en 
velger å bruke begrepet «alvorlig omsorgss-
vikt». Usikkerhet omkring hva som er å regne 
som «alvorlig», kan medføre at den enkelte 
føler seg forpliktet til å innhente mer informa-
sjon før de melder fra, eller innta en vente- og 
se posisjon før de varsler. Det forhold at taus-
hetsplikten står sterkt, kan føre til at mange 
barn ikke får den hjelpen de trenger. 

Barneombudet tror ikke at vilkåret om at 
melder bare må «ha grunn til å tro» at barnet 
befinner seg i en alvorlig situasjon fører til at 
melder lar være å vurdere hvorvidt de opplys-
ningene de har er alvorlige nok eller ikke. Etter 
våre erfaringer er det ofte slik at diskusjonene 
dreier seg om hvilke situasjoner som omfattes 
av meldeplikten, ikke omkring sannsynlighe-
ten for at barnet rent faktisk befinner seg i en 
slik situasjon. Slik vi vurderer det, er det ikke 
henvisningene til de ulike tiltaksbestemmel-

sene i gjeldende barnevernlov som alene gjør 
det vanskelig å forstå hvilke situasjoner som 
omfattes av meldeplikten, men heller en usik-
kerhet om hva som er å regne som alvorlig 
omsorgssvikt.» 

Barneombudet anbefaler derfor at ordly-
den i siste alternativ i § 13-2 og i de tilsvarende 
bestemmelsene i særlovene endres, slik at ord-
lyden blir «..eller annen omsorgssvikt».

Familiekanalen og OBF tar på sin side til orde for 
at terskelen for meldeplikt ikke bør ligge for lavt, 
og kun bør omfatte alvorlige tilfeller. Kristiansand 
tingrett tar til orde for at opplysningsplikten også 
bør omfatte domstolene. 

Bufdir viser i sin høringsuttalelse til sin tidli-
gere høringsuttalelse til departementets forslag til 
endringer i opplysningsplikten til barnevernet og 
om ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilba-
keholdelse av gravide rusmiddelavhengige:

«Departementets forslag berører en svært 
begrenset gruppe hvor det er bekymring for 
barnets situasjon etter fødsel. Meldeplikten 
bør utvides til å omfatte alle tilfeller der offent-
lige myndigheter er bekymret for et ufødt barn, 
og ikke bare i de situasjoner der det dreier seg 
om ufødte barn av tvangsinnlagte, gravide rus-
misbrukere. Etter direktoratets oppfatning bør 
meldeplikten omfatte situasjoner der det er en 
bekymring for om et ufødt barn vil kunne bli 
utsatt for alvorlig skade eller «omsorgssvikt» 
etter at det er født. Det bør ikke være forskjell 
om bekymringen har sitt utspring i mors rus-
misbruk, psyke eller om mor blir utsatt for vold 
fra partner.»

Enkelte instanser som Bufdir og Utlendingsnem-
nda uttaler seg om reguleringen av de tilfellene 
der barnevernet har opplysningsplikt overfor 
andre myndigheter. Utlendingsnemnda viser til 
forslag til ny § 17-7 d i utlendingsforskriften om at 
utlendingsmyndighetene skal kunne anmode om 
nødvendige opplysninger fra barnevernstje-
nesten. De viser til at dersom høringsforslaget blir 
vedtatt bør dette også framgå av barnevernsloven. 
Bufdir gir uttrykk for at det bør presiseres i 
bestemmelsen at barnevernstjenesten kan bli 
pålagt å gi opplysninger i medhold av annen sær-
lovgivning, av informasjonshensyn, og viser til 
utlendingsloven § 84 som eksempel. Direktoratet 
viser til at dette kan gjøres uten at det vises til 
enkeltbestemmelser.
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19.1.4 Departementets vurderinger og 
forslag

19.1.4.1 Innledning

Taushetspliktregelverket bygger på avveininger 
av ulike hensyn som delvis kan være motstri-
dende. Taushetsplikten er i hovedsak begrunnet i 
hensynet til den enkeltes personlige integritet og 
personvern, og hensynet til tillitsforholdet mellom 
den enkelte og det offentlige. Hensynet til person-
lige integritet og personvern tilsier at den enkelte 
bør være beskyttet mot unødig spredning av per-
sonlige opplysninger. Det er også viktig at det 
eksisterer et tillitsforhold mellom den enkelte og 
de ulike velferdstjenestene. Dette fordi tillit langt 
på vei er en forutsetning for åpenhet, dialog og 
samarbeid. Tillitsforholdet avhenger blant annet 
av at den enkelte kan stole på at det en hjelpetje-
neste sitter med av personlige opplysninger i en 
sammenheng ikke blir videreformidlet til andre. 

Taushetspliktreglene må derfor utformes på 
en måte som tar hensyn til personvernet til barn 
og familier, men som samtidig ivaretar behovet for 
samarbeid, dialog og kommunikasjon mellom bar-
nevernet og andre tjenester som arbeider med 
barn og unge. 

Høringen viser at forslaget om å samle taus-
hetspliktregelverket i ett kapittel har fått bred 
støtte. Departementet fastholder derfor forslaget 
om et eget kapittel som regulerer barnevernets 
taushetsplikt og de reglene som gjelder ved for-
midling av opplysninger. Selv om enkelte instan-
ser har innspill til de foreslåtte bestemmelsene 
viser høringen at et flertall av de instansene som 
uttaler seg om dette støtter hovedtrekkene i for-
slaget som ble sendt på høring. Departementet 
mener derfor også etter høringen at det ikke er 
behov for å gjøre vesentlige endringer i innholdet 
i taushetspliktregelverket i ny barnevernslov. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
kapittelet deles inn i bestemmelser om taushets-
plikt og adgang til å gi opplysninger, jf. utkast til 
§ 13-1, plikt til å melde fra til barnevernstjenesten, 
jf. utkast til § 13-2, tilbakemelding fra barne-
vernstjenesten, jf. utkast til § 13-3, pålegg om å gi 
opplysninger, jf. utkast til § 13-4 og barnevernstje-
nestens opplysningsplikt, jf. utkast til § 13-5. I til-
legg inneholder kapitlet en bestemmelse om 
behandling av personopplysninger, jf. utkast til 
§ 13-6. 

Departementet fastholder videre forslaget fra 
høringsnotatet om å gjøre enkelte strukturelle og 
språklige endringer som har til hensikt å gjøre 
regelverket tilgjengelig og enkelt å anvende. 
Departementet foreslår også enkelte andre 

endringer og forenklinger i taushetspliktregelver-
ket. 

19.1.4.2 Taushetsplikten

Departementet mener også etter høringen at 
dagens regulering av hvem som er omfattet av 
barnevernets taushetsplikt og hvilke opplysninger 
taushetsplikten omfatter bør videreføres, jf. utkast 
til § 13-1 første og annet ledd. 

I høringsnotatet ble det foreslått at enhver som 
utfører tjeneste eller arbeid for et «forvaltningsor-
gan, en institusjon, et senter for foreldre og barn 
eller et omsorgssenter for mindreårige» skal ha 
taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 
Departementet mener også etter høringen at inn-
holdet i bestemmelsen bør videreføres, men er 
enig med Høgskulen i Volda i at ordlyden i bestem-
melsen kan forenkles. Det foreslås derfor at 
bestemmelsen utformes slik at det fremgår at 
taushetsplikten omfatter «enhver som utfører tje-
neste eller arbeid etter denne loven». Bestemmel-
sen omfatter enhver som utfører tjeneste eller 
arbeid for et forvaltningsorgan, en institusjon, et 
senter for foreldre og barn eller et omsorgssenter 
for mindreårige. Forslaget til språklig forenkling 
innebærer dermed ingen materielle endringer.

Departementet foreslår også å videreføre for-
slaget fra høringsnotatet om å ta ut henvisningen 
til at overtredelse av taushetsplikt er straffbart 
etter straffeloven § 209. Fordi straffansvaret følger 
direkte av straffeloven er det etter departemen-
tets vurdering unødvendig å gjenta dette i 
barnevernsloven. Dette er også i samsvar med 
flere andre bestemmelser om taushetsplikt i 
andre lover på velferdsområdet. 

Departementet foreslår også å videreføre 
dagens særlige regulering av hvilke opplysninger 
som er omfattet av taushetsplikten etter 
barnevernsloven, jf. utkast til § 13-1 annet ledd. 
Det fremgår av bestemmelsen at taushetsplikten 
også gjelder opplysninger om fødested, fødsels-
dato, personnummer, statsborgerforhold, sivil-
stand, yrke, bopel og arbeidssted. I motsetning til 
forvaltningslovens alminnelige regel omfatter 
taushetsplikten dermed alle opplysninger som 
kan knyttes til bestemte personer, uavhengig av 
om opplysningene i det konkrete tilfellet regnes 
som personlige eller ikke. Den omfatter blant 
annet informasjon om at barnevernstjenesten har 
mottatt en bekymringsmelding eller åpnet en 
undersøkelse. 

Fordi slike opplysninger i en barnevernssak 
må anses som «personlige» ville opplysningene 
likevel i de fleste tilfeller også omfattes av taus-
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hetsplikten etter forvaltningsloven, jf. forvalt-
ningsloven § 13 annet ledd. Departementet fore-
slår likevel at presiseringen videreføres i 
barnevernsloven for å tydeliggjøre at alle opplys-
ninger i en barnevernssak er underlagt taushets-
plikt. 

Dagens lov inneholder en snever unntaksbe-
stemmelse om at opplysninger om en klients opp-
holdssted likevel kan gis når det er klart at det 
ikke vil skade tilliten til barneverntjenesten, insti-
tusjonen eller senteret for foreldre og barn. 
Departementet foreslår å videreføre forslaget i 
høringsnotatet om å videreføre hovedtrekkene 
ved dette unntaket, men at adgangen til å gi opp-
lysninger knyttes til tilliten til «barnevernet» som 
helhet i stedet for til bestemte organer.

19.1.4.3 Barnevernets adgang til å formidle 
opplysninger

Innledning

I utkastet til ny § 13-1 første ledd er det vist til de 
alminnelige bestemmelsene om taushetsplikt i 
forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Denne henvisnin-
gen innebærer blant annet at de generelle bestem-
melsene med grunnlag for formidling av opplys-
ninger i forvaltningsloven §§ 13 a og 13 b, også 
gjelder for barnevernet. Dette innebærer blant 
annet at barnevernet uten hinder av taushetsplik-
ten kan gi opplysninger etter samtykke og dersom 
opplysningene er tilstrekkelig anonymisert jf. 
forvaltningsloven § 13 a nr. 1 og 2. 

Enkelte instanser som Høgskulen i Volda og 
Drammen kommune har under høringen tatt opp 
spørsmål om adgangen til å formidle opplysninger 
til private. 

Den alminnelige bestemmelsen i forvaltnings-
loven § 13 b nr. 2 om at taushetsplikten ikke er til 
hinder for at opplysninger brukes for å oppnå det 
formålet de er gitt eller innhentet for, gjelder for 
barnevernet. I bestemmelsen er det blant annet 
vist til at taushetsplikten ikke er til hinder for at 
opplysninger formidles til saksforberedelse, 
avgjørelse, oppfølgning og kontroll. Bestemmel-
sen er ikke begrenset til formidling av opplysnin-
ger til andre offentlige myndigheter, men er også 
anvendelig ved formidling av opplysninger til pri-
vate.

Bestemmelsen innebærer blant annet at bar-
nevernet uten hinder av taushetsplikt kan for-
midle opplysninger til private for eksempel der-
som dette er nødvendig i forbindelse med innhen-
ting av opplysninger i forbindelse med gjennomfø-
ringen av en undersøkelse. Taushetsplikten er 

heller ikke til hinder for at barnevernstjenesten 
formidler opplysninger til fosterforeldrene, slik at 
de kan ivareta og følge opp fosterbarnet på en god 
måte, på vegne av barnevernstjenesten eller forel-
drene. 

Barnevernets adgang til å formidle opplysninger til 
andre offentlige organer og til helsepersonell for å 
fremme barnevernets oppgaver 

I likhet med flere høringsinstanser er departe-
mentet opptatt av at taushetspliktregelverket ikke 
skal være til hinder for et godt samarbeid mellom 
barnevernstjenesten og andre offentlige tjenester. 
Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og 
unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, 
omsorg og beskyttelse. Barnevernets ansvar inne-
bærer at barnevernet i mange tilfeller må bidra til 
at det enkelte barn i barnevernet får den oppføl-
gingen det trenger også fra andre tjenester. Bar-
nevernet er derfor i en rekke sammenhenger 
avhengig av å motta og formidle opplysninger og 
å samarbeide med andre velferdstjenester for å 
sikre barnet og familien effektive tjenester og et 
mest mulig helhetlig tilbud. Barnehagen og sko-
len er eksempler på tjenester det ofte er spesielt 
viktig å samarbeide med. Dette fordi barna tilbrin-
ger store deler av dagen sin på disse arenaene, og 
at barn i barnevernet ofte vil ha særlige behov for 
tilrettelegging og støtte. Det er særlig viktig at 
regelverket er utformet med tanke på at barne-
vernstjenesten og andre barnevernsmyndigheter 
skal være trygge på adgangen til å samarbeide 
med og å formidle opplysninger til andre offent-
lige tjenester som skole, barnehage, helsetje-
nestene og politiet.

Dagens barnevernlov inneholder en egen 
bestemmelse om barnevernets adgang til å for-
midle opplysninger til andre offentlige forvalt-
ningsorganer og til helsepersonell, jf. barnevern-
loven § 6-7 tredje ledd. Det fremgår av bestemmel-
sen at opplysninger til andre offentlige organer, jf. 
forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, bare kan gis 
når dette er «nødvendig for å fremme barnevern-
tjenestens, institusjonens, senteret for foreldre og 
barns eller omsorgssenteret for mindreåriges 
oppgaver», samt for å «forebygge vesentlig fare 
for liv eller alvorlig skade for noens helse». 
Bestemmelsen gjelder også ved formidling av 
opplysninger til yrkesutøvere etter helsepersonel-
loven. 

Departementet ga i høringsnotatet uttrykk for 
at det ikke er behov for materielle endringer i bar-
nevernets adgang til å formidle opplysninger til 
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andre offentlige organer og til helsepersonell. 
Samtidig ga departementet uttrykk for at bestem-
melsen likevel burde endres noe for å tydeliggjøre 
barnevernets adgang til å gi opplysninger. Det ble 
derfor presisert i bestemmelsen at barnevernet 
kan gi opplysninger til andre organer og til helse-
personell «når det er nødvendig for å ivareta opp-
gaver etter denne loven». 

Enkelte instanser har under høringen gitt 
uttrykk for at bestemmelsen om barnevernets 
adgang til å formidle opplysninger til andre offent-
lige tjenester bør utformes på en annen måte enn 
både dagens bestemmelse og forslaget i 
høringsnotatet. 

I høringsnotatet ble det vist til at departemen-
tet i flere sammenhenger har uttalt at taushets-
plikten ikke er til hinder for at barnevernstje-
nesten gir de opplysninger som er nødvendige for 
at andre offentlige tjenester som barnehage, skole 
og helsestasjon skal kunne gi barnet et best mulig 
og helhetlig tjenestetilbud.2 På denne bakgrunn 
tok Barneombudet og Bufdir under høringen til 
orde for at dette bør fremgå direkte av bestemmel-
sen, og foreslo at bestemmelsen utformes slik at 
det fremgår direkte av ordlyden at taushetsplikten 
ikke er til hinder for at barnevernstjenesten og 
andre barnevernsmyndigheter formidler opplys-
ninger til andre tjenester og instanser som skole, 
barnehage, familievernet og helsetjenestene for at 
barnet skal få et best mulig og helhetlig tjeneste-
tilbud. 

Barnevernlovens taushetspliktbestemmelse 
bygger på de alminnelige bestemmelsene om 
taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 flg., men 
med enkelte særlige unntak tilpasset barnevernet. 
Også andre lover på velferdsområdet inneholder 
bestemmelser om taushetsplikt som viser til de 
alminnelige bestemmelsene i forvaltningsloven. 
Dette innebærer at taushetspliktregelverket i 
utgangspunktet er felles og sektorovergripende 
for tjenestene på velferdsområdet. Etter departe-
mentets mening tilsier dette at bestemmelsene 
om taushetsplikt i barnevernsloven ikke bør utfor-
mes på en måte som avviker fra annen lovgivning 
utover det som er nødvendig. Å ta inn i selve lov-
teksten at barnevernet kan gi opplysninger til 
andre tjenester og instanser som skole, barne-
hage, familievernet og helsetjenestene for at bar-
net skal få et best mulig og helhetlig tjenestetil-
bud, vil etter departementets vurdering medføre 
at barnevernsloven i for stor grad vil skille seg fra 
hvordan øvrige lovbestemmelser er utformet. 

Departementet fastholder samtidig at bestem-
melsen innebærer at barnevernstjenesten og 
andre barnevernmyndigheter uten hinder av taus-
hetsplikt kan gi andre offentlige tjenester som for 
eksempel barnehage, skole, og helsestasjon de 
opplysninger som er nødvendige for at et barn 
som mottar tjenester fra barnevernet skal få et 
best mulig og helhetlig tjenestetilbud. 

Departementet mener også etter høringen at 
det i den nye barnevernsloven er behov for en 
egen bestemmelse om barnevernets adgang til å 
formidle opplysninger til andre offentlige forvalt-
ningsorganer og til helsepersonell, men at det er 
behov for visse endringer som har til hensikt å 
tydeliggjøre adgangen til å formidle opplysninger. 
Departementet viderefører forslaget fra 
høringsnotatet om at bestemmelsen utformes slik 
at det fremgår at barnevernet uten hinder av taus-
hetsplikt kan gi opplysninger til andre forvalt-
ningsorganer i tilfeller der det er nødvendig for å 
ivareta oppgaver etter barnevernsloven, samt for å 
forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade 
på noens helse, jf. utkast til § 13-1 tredje ledd. 

Departementet vil ellers vise til at Justis- og 
beredskapsdepartementet, som ledd i oppfølg-
ning av Forvaltningslovutvalgets forslag til ny for-
valtningslov har hatt forslag om adgang til å dele 
taushetsbelagte opplysninger mellom forvalt-
ningsorganer, på høring. I høringsnotatet ble det 
blant annet vurdert om dagens taushetsplikt-
bestemmelse i barnevernloven burde endres ved 
at de alminnelige reglene i forvaltningsloven § 13 
b nr. 5 og 6 gjøres gjeldende også for barnevernet. 
Dette forslaget følges ikke opp i denne lovproposi-
sjonen. Som oppfølgning av Justisdepartementets 
høringsnotat, kan det imidlertid blir aktuelt å 
fremme en lovproposisjon med forslag til 
endringer i ny § 13-1 før ny barnevernslov har 
trådt i kraft.  

Nærmere om innholdet i bestemmelsen

Barnevernet er i en rekke sammenhenger avhen-
gig av å gi opplysninger til og å samarbeide med 
andre tjenester og instanser. Barnevernets hoved-
oppgave er å sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyt-
telse til rett tid. Dette innebærer at barnevernstje-
nesten ofte må bidra til at det enkelte barn i barne-
vernet også får den oppfølgingen det trenger fra 
andre tjenester. Barnevernets ansvar innebærer 
dermed at barnevernet i mange tilfeller også må 
formidle opplysninger som gjør at andre velferds-
tjenester får best mulig forutsetninger til å følge 

2 Se blant annet Ot.prp. nr. 69 (2008–2009), punkt 7.4, og 
Prop. 106 L (2012–2013), punkt 5.1.1. 
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opp barnet og familien på en god måte. Barneha-
gen og skolen er eksempler på tjenester det ofte 
er spesielt viktig å samarbeide med. Dette fordi 
barna tilbringer store deler av dagen sin på disse 
arenaene, og at barn i barnevernet ofte vil ha sær-
lige behov for tilrettelegging og støtte.

At barnevernet uten hinder av taushetsplikt 
kan gi opplysninger til andre forvaltningsorganer 
i tilfeller der det er nødvendig for å ivareta opp-
gaver etter barnevernsloven innebærer at barne-
vernstjenesten og andre barnevernsmyndigheter 
kan gi de opplysninger som er nødvendige for at 
andre offentlige tjenester som for eksempel bar-
nehage, skole, og helsestasjon skal kunne gi bar-
net et «best mulig og helhetlig tjenestetilbud». 

Det er ellers verken mulig eller hensiktsmes-
sig å gi en uttømmende beskrivelse av når barne-
vernet kan ha behov for å formidle opplysninger 
for å ivareta barnevernets oppgaver etter loven. 
Dette må vurderes konkret i den enkelte saken, 
og avhenger blant annet av hva saken gjelder, 
hvilke fase saken er i, og hvilke tiltak som er 
iverksatt med hjemmel i barnevernsloven. Depar-
tementet vil derfor understreke at tilfellene 
nedenfor er ment som illustrerende eksempler: 

I meldingsfasen vil barnevernstjenesten ofte ha 
behov for å kontakte den som har sendt bekym-
ringsmeldingen for å avklare det nærmere innhol-
det i meldingen. Dette gjelder både offentlige mel-
dere med opplysningsplikt til barnevernet og pri-
vatpersoner som har meldt bekymring fordi de er 
bekymret for barnets omsorgssituasjon. I den for-
bindelse kan barnevernstjenesten uten hinder av 
taushetsplikt gi de opplysninger som er nødven-
dige for å avklare innholdet i meldingen. I under-
søkelsesfasen vil det ofte være behov for å gi opp-
lysninger for å avklare barnets omsorgs- og livssi-
tuasjon, og for å koordinere barnevernstjenestens 
og andre myndigheters oppgaver og ansvar. Bar-
nevernstjenesten har rett og plikt til å åpne en 
undersøkelsessak dersom det er rimelig grunn til 
å anta at det foreligger forhold som kan gi grunn-
lag for tiltak etter barnevernsloven. Gjennom sin 
kontakt og kjennskap til barnet og foreldrene vil 
andre tjenester ofte sitte med kunnskap og opplys-
ninger som barnevernstjenesten har behov for i 
undersøkelsen. Dette gjelder uavhengig av om 
meldingen har kommet fra den aktuelle tjenesten 
eller fra andre. Barnevernstjenesten kan etter 
nærmere bestemte vilkår innhente opplysninger 
ved pålegg. I den forbindelse vil barnevernstje-
nesten ofte måtte formidle enkelte opplysninger 
slik at den aktuelle tjenesten skal kunne vite 
hvilke opplysninger barnevernstjenesten har 
behov for i undersøkelsen. Videre vil det i mange 

tilfeller være relevant å vurdere barnets behov for 
hjelp og støtte fra andre tjenester som en del av 
undersøkelsen. Taushetsplikten er ikke til hinder 
for at barnevernstjenesten gir andre tjenester de 
opplysninger som er nødvendig for at undersøkel-
sen kan gjennomføres på en god måte. 

I tiltaks- og oppfølgingsfasen vil behovet for å 
formidle opplysninger til andre offentlige tjenes-
ter i stor grad avhenge av forholdene i den enkelte 
saken og hvilke tiltak som er iverksatt. Dersom 
barnet for eksempel er plassert utenfor hjemmet i 
et fosterhjem eller i en institusjon, må barne-
vernstjenesten og fosterforeldrene og institusjo-
nen barnet bor i ofte samarbeide tett med andre 
offentlige tjenester og instanser for å ivareta bar-
net på best mulig måte. Dette gjelder uavhengig 
av om barnevernstjenesten har overtatt omsorgen 
for barnet eller om barnet er plassert etter sam-
tykke fra foreldrene. Taushetsplikten er i slike til-
feller ikke til hinder for at barnevernstjenesten og 
andre barnevernsmyndigheter formidler opplys-
ninger til andre tjenester og instanser som skole, 
barnehage, familievernet og helsetjenestene for at 
barnet skal få et best mulig og helhetlig tjeneste-
tilbud. 

Barnevernets adgang til å gi opplysninger 
etter § 13-1 tredje ledd er knyttet til behovet for å 
formidle opplysninger for å ivareta barnevernets 
oppgaver og ansvar i den enkelte saken. Bestem-
melsen åpner ikke for formidling av opplysninger 
ut fra mer overordnede betraktninger, som at for-
midling av opplysninger vil kunne fremme barne-
vernets oppgaver mer generelt, at formidling av 
opplysninger kan fremme den generelle tilliten til 
barnevernet, eller for å ivareta mer overordnede 
oppgaver for eksempel knyttet til revisjon eller 
planlegging. I slike tilfeller må spørsmålet om å 
formidle opplysninger i stedet vurderes etter 
andre bestemmelser. For eksempel fremgår det 
av forvaltningsloven § 13 b. nr. 4 at taushetsplik-
ten ikke er til hinder for at opplysninger brukes 
for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleg-
gingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon 
eller annen form for kontroll med forvaltningen. 

Formidling av opplysninger for å forebygge vesentlig 
fare for liv eller alvorlig helseskade 

Departementet foreslår å videreføre barnevernets 
adgang til å formidle opplysninger for å «fore-
bygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade for 
noens helse», jf. annet alternativ i forslag til § 13-1 
tredje ledd første punktum. Dette alternativet 
kommer til anvendelse uavhengig av hvem som er 
utsatt for den faren som begrunner at det er 
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behov for å formidle opplysninger. Bestemmelsen 
er blant annet aktuell i tilfeller der en av forel-
drene står i fare for å bli mishandlet og der ansatte 
i barnevernet blir utsatt for alvorlige trusler. 

Forholdet til forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 

Departementet viderefører forslaget i høringsno-
tatet om å presisere i bestemmelsen at de unnta-
kene for taushetsplikt som følger av forvaltnings-
loven § 13 b nr. 5 og 6, ikke skal gjelde for barne-
vernet, jf. forslag til § 13-1 første ledd tredje punk-
tum. Dette innebærer at taushetsplikten etter 
barnevernsloven fremdeles vil være noe snevrere 
enn etter forvaltningslovens alminnelige regler 
når det gjelder å gi opplysninger for å fremme 
andre formål enn barnevernets egne oppgaver 
(«sekundærformål). Forslaget innebærer at bar-
nevernet fremdeles ikke vil ha en generell adgang 
til å opplyse til andre forvaltningsorganer om en 
persons forbindelse til barnevernet og om de ved-
tak som er truffet. Barnevernet kan heller ikke 
anmelde eller opplyse om lovbrudd ut fra all-
menne hensyn.

Departementet viser samtidig til at det kan bli 
aktuelt å vurdere forholdet mellom barnevernlo-
ven og forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6 på nytt 
før barnevernsloven trer i kraft. 

Hvilke barnevernsmyndigheter som omfattes av 
bestemmelsen 

Departementet foreslår å videreføre forslaget fra 
høringsnotatet om at adgangen til å gi opplysnin-
ger ikke lenger knyttes direkte til hvilket organ i 
barnevernet som er tildelt den oppgaven formid-
lingen skal fremme, men til behovet for å formidle 
opplysninger for å ivareta barnevernets ansvar og 
oppgaver i den enkelte saken. 

Bestemmelsen er dermed utformet med tanke 
på at opplysninger skal kunne formidles uavhen-
gig av hvilket organ i barnevernet som etter loven 
har ansvaret for den oppgaven som tilsier at det er 
behov for å formidle opplysninger. For eksempel 
vil statsforvalteren og Bufetat med hjemmel i 
bestemmelsen kunne gi opplysninger til et annet 
offentlig organ dersom dette er nødvendig for at 
de skal kunne ivareta sine oppgaver i en enkelt-
sak. Bestemmelsen vil fremdeles også være 
anvendelig dersom formidling av opplysninger er 
nødvendig for at en barnevernsinstitusjon, et sen-
ter for foreldre og barn eller et omsorgssenter for 
enslige mindreårige asylsøkere skal kunne ivareta 
sine oppgaver etter barnevernsloven. Det avgjø-
rende vil derfor være om formidling av opplysnin-

ger er nødvendig for å ivareta barnevernets opp-
gaver og ansvar. Forslaget vil dermed innebære 
en beskjeden utvidelse av adgangen til å formidle 
opplysninger til andre offentlige myndigheter. 

Adgangen til å pålegge taushetsplikt 

Departementet fastholder forslaget fra høringsno-
tatet om ikke å videreføre den adgangen departe-
mentet og statsforvalteren har til å bestemme at 
opplysninger skal være undergitt taushetsplikt, 
selv om foreldrene har samtykket til at de gjøres 
kjent. Dagens bestemmelse innebærer at departe-
mentet og statsforvalteren av hensyn til barnet 
kan pålegge barnevernstjenesten og andre barne-
vernsmyndigheter taushetsplikt, selv om forel-
drene samtykker til videreformidling av opplys-
ninger. Så vidt departementet kjenner til er 
bestemmelsen knapt blitt benyttet. 

19.1.4.4 Opplysningsplikten til barnevernet

Dagens bestemmelser om opplysningsplikt til bar-
nevernet er utformet etter en avveining av flere 
hensyn. På den ene siden tilsier hensynet til den 
enkeltes personlige integritet, personvern og til-
litsforholdet mellom den enkelte og de ulike tje-
nestene og instansene, at den enkelte bør være 
beskyttet mot unødvendig spredning av person-
lige opplysninger. På den annen side har barne-
vernet behov for å motta opplysninger for å kunne 
ivareta og beskytte barn mot ulike former for 
omsorgssvikt, og for å kunne gi barn med alvor-
lige atferdsvansker nødvendig hjelp og oppfølg-
ning. Opplysningsplikten reiser dermed noen van-
skelige dilemmaer og berører hensyn som trek-
ker i ulik retning. På den ene siden har barne-
vernstjenesten behov for å få opplysninger for å 
kunne ivareta sine oppgaver. Samtidig er det på 
den andre siden viktig at familier benytter ulike 
offentlige instanser og tjenester, og at de kan ha 
en åpen dialog og kommunikasjon med tjeneste-
apparatet. For at de skal gjøre dette er det viktig at 
de som et utgangspunkt kan stole på at dette kan 
gjøres uten at opplysninger formidles videre uten 
deres samtykke. 

Resultatet av denne avveiningen er på den ene 
side at opplysningsplikten er en ubetinget plikt 
som setter lovbestemt taushetsplikt til side. På 
den andre siden er opplysningsplikten begrenset 
til å gjelde i de mer alvorlige tilfeller; ved mishand-
ling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt, 
ved vedvarende alvorlige atferdsvansker og ved 
menneskehandel.
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Enkelte høringsinstanser har kommet med 
innspill om hvor terskelen for opplysningsplikt 
bør ligge og hvordan vilkårene bør utformes. 
Etter departementets vurdering bør likevel inn-
holdet i dagens bestemmelser i stor grad viderefø-
res i ny barnevernslov. Departementet viser sær-
lig til at bestemmelsene om opplysningsplikt til 
barnevernet nylig er blitt grundig vurdert og 
behandlet av Stortinget. Bestemmelsene i barne-
vernloven og i de øvrige særlovene trådte i kraft 1. 
juni 2018.3 

Når det gjelder høringsuttalelsen fra Bufdir
om at meldeplikten bør utvides til å omfatte alle til-
feller der offentlige myndigheter er bekymret for 
et ufødt barn, viser departementet til at direktora-
tet har fått i oppdrag å utrede bedre beskyttelse av 
ufødt liv. Spørsmålet om meldeplikt inngår i denne 
utredningen.

Departementet foreslår på denne bakgrunn å 
videreføre innholdet i dagens opplysningsplikt-
bestemmelser, men med visse nødvendige språk-
lige og begrepsmessige endringer som har sam-
menheng med lovens øvrige bestemmelser. Blant 
annet er henvisninger til de bestemmelsene som 
skal gi grunnlag for å gi pålegg om innhenting av 
opplysninger oppdatert i samsvar med tiltaksbe-
stemmelsene i forslag til ny lov. Departementet 
foreslår samtidig å dele dagens opplysningsplikt-
bestemmelse i én bestemmelse om meldeplikt og 
én bestemmelse om opplysningsplikt ved pålegg. 

Meldeplikten til barnevernstjenesten er nær-
mere regulert i utkast til ny § 13-2. Departementet 
foreslår samtidig tilsvarende begrepsmessige 
endringer i bestemmelser om opplysningsplikt til 
barnevernet i andre lover, jf. § barnehageloven 46, 
opplæringslova § 15-3, friskolelova § 7-4, helseper-
sonelloven § 33, sosialtjenesteloven § 45, folke-
trygdloven § 25-11, ekteskapsloven § 26 a, familie-
vernkontorloven § 10, krisesenterlova § 6 og inte-
greringsloven § 49.

19.1.4.5 Barnevernets plikt til å gi opplysninger

Departementet mener også etter høringen at den 
nye barnevernsloven bør ha en egen bestem-
melse om barnevernets plikt til å gi opplysninger 
til andre offentlige myndigheter. 

Det følger av dagens taushetspliktbestem-
melse at barnevernstjenesten har plikt til å gi opp-
lysninger til helse- og omsorgstjenesten når det er 
grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rus-
midler på en slik måte at det er overveiende sann-

synlig at barnet vil bli født med skade. Departe-
mentet mener også etter høringen at denne plik-
ten bør videreføres, og at den inntas i bestemmel-
sen om barnevernets opplysningsplikt, jf. bestem-
melsens første ledd. 

Det følger av dagens § 6-7 b at barnevernstje-
nesten uten hinder av taushetsplikt skal gi infor-
masjon til politiet om at det er truffet vedtak om 
skjult adresse i samsvar med denne loven, og at 
barneverntjenesten skal gi informasjon til politiet 
så snart som mulig. Bestemmelsen foreslås vide-
reført, jf. bestemmelsens annet ledd.

Departementet mener videre at det er naturlig 
at barnevernstjenestens plikt til å underrette påta-
lemyndigheten som nevnt i straffeprosessloven 
§ 71 b inntas i den nye opplysningspliktbestem-
melsen, jf. tredje ledd. Det følger av bestemmel-
sen at påtalemyndigheten kan beslutte å overføre 
en sak til barnevernstjenesten dersom et barn 
under 15 år har begått en ellers straffbar handling. 
I slike tilfeller skal barnevernstjenesten under-
rette påtalemyndigheten om hvorvidt den treffer 
vedtak i saken eller ikke. 

Departementet foreslår også å videreføre bar-
nevernstjenestens plikt til å gi opplysninger til 
myndighetene i barnets oppholdsstat dersom bar-
net er bortført fra barnevernet, og at plikten flyt-
tes til bestemmelsen om barnevernstjenestens 
opplysningsplikt, jf. bestemmelsens fjerde ledd. 

I enkelte tilfeller følger det av annet lov og 
regelverk at barnevernstjenesten, eventuelt  også 
andre barnevernsmyndigheter, har plikt til å gi 
opplysninger til andre offentlige myndigheter 
etter nærmere bestemte vilkår. Bufdir og UNE har 
tatt til orde for at bestemmelsen om barnevernets 
opplysningsplikt også bør omfatte barnevernets 
plikt til å gi opplysninger til andre myndigheter. 
Departementet ser at det kan være en fordel om 
barnevernets plikt til å gi opplysninger til andre 
myndigheter etter annet regelverk inntas i den 
nye opplysningspliktbestemmelsen. Etter depar-
tementets vurdering kan dette både ha en pedago-
gisk funksjon, og samtidig bidra til et helhetlig og 
sammenhengende taushetspliktregelverk. Depar-
tementet har derfor inntatt denne plikten i nytt 
femte ledd. 

Departementet understreker at bestemmelsen 
i seg selv ikke gir andre myndigheter hjemmel til 
å pålegge barnevernmyndigheter å gi opplysnin-
ger. Det er fremdeles en forutsetning at det følger 
av annen lov eller forskrift at den aktuelle myndig-
heten har hjemmel til å innhente opplysninger fra 
barnevernet. Bestemmelsen vil for eksempel 
omfatte den plikten barnevernmyndighetene har 
til å gi opplysninger etter anmodning fra politiet 

3 Se kapittel 14 i Prop. 169 L (2016–2017) Endringer i barne-
vernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre). 
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og til utlendingsmyndighetene etter § 17-7 d i 
utlendingsforskriften som nevnt i UNE sitt 
høringssvar.

Barnevernstjenestens og barnevernets plikt til 
å gi opplysninger er regulert i forslag til § 13-5.

19.2 Behandling av personopplysninger

19.2.1 Gjeldende rett

Dagens barnevernlov inneholder ikke en egen 
bestemmelse om behandling av personopplysnin-
ger. Det rettslige grunnlaget for å behandle per-
sonopplysninger følger derfor forutsetningsvis av 
loven.

Ny personopplysningslov trådte i kraft 20. juli 
2018. Samtidig ble EUs personvernforordning 
(GDPR) gjort til norsk rett, jf. lovens § 1. Forord-
ningen oppstiller et omfattende generelt person-
opplysningsregelverk om blant annet grunnleg-
gende prinsipper for behandling av personopplys-
ninger og om vilkårene for å behandle personopp-
lysninger, rettigheter for enkeltpersoner og plik-
ter for behandlingsansvarlige og databehandlere. 

Reglene om behandlingsgrunnlag følger av 
forordningens artikkel 6. Behandling av person-
opplysninger er bare lovlig dersom og i den grad 
minst ett av behandlingsgrunnlagene i artikkelen 
er oppfylt. 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav a åpner for behandling 
av personopplysninger etter samtykke fra den 
registrerte. Det fremgår av fortalen til forordnin-
gen at samtykke bør unngås som rettslig grunn-
lag der det er en klar skjevhet mellom den regis-
trerte og den behandlingsansvarlige, særlig der-
som den behandlingsansvarlige er en offentlig 
myndighet. 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav b åpner for behandling 
av opplysninger når dette er nødvendig for å opp-
fylle en avtale som den registrerte er part i, eller 
for å gjennomføre tiltak på den registrertes 
anmodning før en avtaleinngåelse. 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav c gir grunnlag for 
behandling som er nødvendig for å oppfylle en 
rettslig forpliktelse som påhviler den behandlings-
ansvarlige. 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav d gir behandlings-
grunnlag når behandling av personopplysninger 
er nødvendig for å verne den «registrertes eller 
annen fysisk persons vitale interesser». 

Artikkel 6 nr. 1 bokstav e gir adgang til 
behandling av personopplysninger når dette er 
nødvendig for å utføre en oppgave i «allmennhe-
tens interesse» eller for å «utøve offentlig myndig-
het som den behandlingsansvarlige er pålagt». 

Videre gir artikkel 6 nr. 1 bokstav f adgang til å 
behandle opplysninger på grunnlag av en interes-
seavveining. Det skal særlig legges vekt på den 
registrertes interesser når den registrerte er et 
barn. Det er presisert i forordningen at bestem-
melsen ikke kommer til anvendelse på «behand-
ling som utføres av offentlige myndigheter som 
ledd i utførelsen av deres oppgaver». Begrunnel-
sen for dette er at det skal være opp til lovgiver å 
sørge for rettsgrunnlag for slik behandling. 

Artikkel 6 nr. 3 fastslår at grunnlaget for 
behandling som nevnt i nr. 1 bokstavene c og e 
skal fastsettes i unionsretten eller i nasjonal rett, 
jf. bokstavene a og b. Reglene om behandling av 
det som tidligere ble omtalt som «sensitive per-
sonopplysninger» følger av forordningens artikkel 
9. Bestemmelsen oppstiller i nr. 1 en hovedregel 
om at behandling av «særlige kategorier opplys-
ninger», er forbudt. Forbudet omfatter behandling 
av opplysninger om «rasemessig eller etnisk opp-
rinnelse, politisk oppfatning, religion, overbevis-
ning eller fagforeningsmedlemskap, samt behand-
ling av genetiske opplysninger og biometriske 
opplysninger med det formål å entydig identifi-
sere en fysisk person, helseopplysninger eller 
opplysninger om en fysisk persons seksuelle for-
hold eller seksuelle orientering». 

Videre er behandling av opplysninger om at en 
person har vært mistenkt, tiltalt eller dømt for en 
straffbar handling særskilt regulert i artikkel 10. 
Behandling av opplysninger om straffbare forhold 
må ha et behandlingsgrunnlag etter forordnin-
gens artikkel 6 nr. 1 og er i utgangspunktet kun 
tillatt når det skjer under kontroll av offentlig 
myndighet. Det følger av artikkel 9 nr. 3 at 
behandling av personopplysningene nevnt i nr. 1 
kan behandles for formålene nevnt i nr. 2 bokstav 
h dersom opplysningene behandles av en fagper-
son som har taushetsplikt i henhold til nasjonal 
rett. 

Begrepet «behandlingsansvarlig» er nærmere 
definert i artikkel 4 nr. 7 i forordningen. Behand-
lingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en 
offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert 
annet organ som alene eller sammen med andre 
bestemmer formålet med behandlingen av per-
sonopplysninger og hvilke midler som skal benyt-
tes; når formålet med og midlene for behandlin-
gen er fastsatt i unionsretten eller i medlemsstate-
nes nasjonale rett, kan den behandlingsansvar-
lige, eller de særlige kriteriene for utpeking av 
vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i 
medlemsstatenes nasjonale rett. 

Videre fremgår det av artikkel 4 nr. 8 at «data-
behandler er en fysisk eller juridisk person, 
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offentlig myndighet, institusjon eller ethvert 
annet organ som behandler personopplysninger 
på vegne av den behandlingsansvarlige». Forord-
ningens kapittel IV inneholder generelle forplik-
telser for den behandlingsansvarlige. Den som 
har behandlingsansvar skal blant annet gjennom-
føre passende tekniske og organisatoriske tiltak 
for å sikre at behandlingen av personopplysninger 
er i overensstemmelse med personvernforordnin-
gen, jf. forordningens artikkel 24 nr. 1, jf. artikkel 
5.

19.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

19.2.2.1 Bakgrunnen for forslaget

Barnevernet utøver offentlig myndighet og ofte av 
svært inngripende karakter. For å kunne ivareta 
sine oppgaver og ansvar etter barnevernsloven er 
barnevernet avhengig av å behandle personopp-
lysninger, og en rekke bestemmelser i barneverns-
loven forutsetter behandling av personopplysnin-
ger. Det er verken mulig eller hensiktsmessig å gi 
en uttømmende beskrivelse av i hvilke tilfeller det 
er nødvendig for barnevernet å behandle person-
opplysninger. Det følger av det generelle forsvar-
lighetskravet at kommunen må dokumentere 
både faktiske opplysninger og sine barneverns-
faglige vurderinger. I enkeltsaker er behandling 
av personopplysninger blant annet nødvendig i 
forbindelse med mottak og vurderinger av bekym-
ringsmeldinger og ved gjennomføring av undersø-
kelser av barnets omsorgssituasjon. Barne-
vernstjenesten har rett og plikt til å foreta under-
søkelser dersom det er rimelig grunn til å anta at 
det foreligger forhold som kan gi grunnlag for til-
tak etter barnevernsloven. Hensikten med en 
undersøkelse er å kartlegge barnets omsorgssitu-
asjon og avklare om det er grunnlag for å iverk-
sette tiltak i henhold til barnevernsloven. Dersom 
undersøkelsen avdekker at det er behov for å 
iverksette tiltak, åpner barnevernsloven for å 
iverksette ulike former for tiltak både med og uten 
samtykke for å ivareta barnets behov for omsorg 
og beskyttelse. Behandling av opplysninger er 
også nødvendig i forbindelse med gjennomføring 
og oppfølgning av barnevernstiltak og ved opp-
følgning, evaluering og kontroll av iverksatte til-
tak. For eksempel har barnevernstjenesten en lov-
festet plikt til å utarbeide planer som dokumente-
rer hvilke vedtak som er fattet og hvordan barne-
vernstjenesten følger opp, kontrollerer og evalue-

rer tiltakene. Behandling av personopplysninger 
er også nødvendig i forbindelse med mer overord-
nede oppgaver for eksempel knyttet til utred-
nings- og planleggingsoppgaver og ved rapporte-
ring og annen form for kontroll. 

Kommunene rapporterer to ganger i året til 
statsforvalteren og til Bufdir (halvårsrapporte-
ring). I tillegg rapporterer kommunene hvert 
kvartal til statsforvalteren om oppfyllelse av frister 
for meldinger og undersøkelser. For statsforvalte-
ren danner kommunerapporteringen et viktig 
grunnlag for statsforvalterens tilsyn med kommu-
nens oppfyllelse av plikter etter barnevernsloven. 
For direktoratet innebærer kommunenes halvårs-
rapportering at de får hyppigere og mer detaljert 
informasjon fra kommunene enn det som følger 
av SSBs offisielle barnevernsstatistikk. I halvårs-
rapporteringen legges det manuelt inn kommune-
aggregerte data i et elektronisk rapporterings-
skjema. Opplysningene hentes primært fra kom-
munenes fagsystemer, men også fra andre kilder 
og skyggesystemer. 

Skjemaet sendes elektronisk til statsforval-
terne som kvalitetssikrer rapporteringen. Når 
statsforvalteren videresender rapporteringen til 
Bufdir fremgår det ikke opplysninger om navn 
eller andre direkte identifiserbare forhold. Særlig 
ved rapportering fra små kommuner kan det like-
vel i enkelte tilfeller være mulig å identifisere 
hvem saken gjelder gjennom krysskopling av opp-
lysninger. Kommunene svarer blant annet på 
spørsmål om antall meldinger mottatt siste halvår, 
antall meldinger fra tidligere som ikke er gjen-
nomgått, og antall meldinger som er gjennomgått 
siste halvår. Dette gir grunnlag for en automatisk 
beregning av fristoversittelser. I tillegg rapporte-
rer kommunene på antall henlagte eller henviste 
meldinger. Det rapporteres også på antall under-
søkelser og vedtak om tiltak, samt hvor mye tid 
kommunen har brukt på undersøkelsene og hvor 
mange barn som venter på tiltak. Det rapporteres 
også om antall barn i forskjellige typer tiltak og 
med tiltaksplan, og hvilket aldersspenn de 
befinner seg i. I tillegg rapporteres det inn noe 
mer detaljert informasjon om barn i fosterhjem. 

Rapporteringen omfatter også opplysninger 
om saker sendt til fylkesnemndene og kommu-
nens behandlingstid på disse sakene. Bufdir mot-
tar dataene i et såkalt «datavarehus», og benytter 
dataene til overordnede analyser av utviklingen på 
barnevernsområdet. Det skal ikke være mulig å 
identifisere enkeltpersoner, verken direkte eller 
gjennom krysskopling av opplysninger. 
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Som en del av DigiBarnevern arbeider Bufdir 
med å legge til rette for bedre analyser på barne-
vernsområdet gjennom å utvikle en «rapporte-
ringsbank» med utgangspunkt i Bufdirs eksis-
terende datavarehus, definere krav til data som 
skal kunne rapporteres fra kommunene i fremti-
den, samt definere en standard for overføring av 
data til rapporteringsbanken. Hensikten er å 
legge til rette for en mer effektiv rapportering av 
data, samt legge grunnlaget for å kunne samle og 
sammenstille tallmateriale fra det kommunale bar-
nevernet som kan brukes til rapportering og sty-
ring for både stat og kommune. 

19.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet viste i høringsnotatet til at selv om 
det ikke et krav om en bestemmelse i barneverns-
loven om behandling av personopplysninger, er 
det flere hensyn som taler for at adgangen til å 
behandle personopplysninger bør reguleres i 
loven. 

I høringsnotatet ble det blant annet vist til at 
barnevernet regelmessig behandler personopp-
lysninger som er svært personlige, og uten sam-
tykke fra dem opplysningene gjelder. Samtidig 
åpner barnevernsloven for utøvelse av offentlig 
myndighet av svært inngripende karakter. 

Departementet foreslo derfor en ny bestem-
melse om behandling av personopplysninger. Det 
fremgår av den foreslåtte bestemmelsen at orga-
ner som utfører oppgaver etter barnevernsloven 
kan behandle personopplysninger når det er nød-
vendig for å utøve myndighet eller utføre andre 
oppgaver etter loven. Det ble presisert at adgan-
gen til å behandle personopplysninger også omfat-
ter opplysninger som nevnt i personvernforord-
ningen artikkel 9 og 10. Disse opplysningene ble 
tidligere omtalt som «personsensitive opplysnin-
ger», og som i den nye personvernforordningen 
er definert som «særlige kategorier opplysninger» 
og opplysninger om helseforhold. 

I bestemmelsen om behandling av personopp-
lysninger ble det foreslått en hjemmel til å fast-
sette forskrift om behandlingen av personopplys-
ninger. Det fremgår av forslaget at forskriften 
blant annet kan inneholde bestemmelser om for-
målet med behandlingen, behandlingsansvar, 
hvilke personopplysninger som kan behandles, 
adgangen til viderebehandling, utlevering, regis-
terføring og tilgang til registre.

Det ble presisert at bestemmelsen også omfat-
ter private som utfører oppgaver etter barneverns-
loven.

19.2.3 Høringsinstansenes syn

Svært få høringsinstanser har uttalt seg til forsla-
get om en egen bestemmelse i barnevernsloven 
om behandling av personopplysninger. Høgskulen 
i Volda foreslår å flytte bestemmelsen til lovens 
kapittel 1. De viste til at bestemmelsen ikke bare 
gjelder for barnevernstjenesten og andre barne-
vernsmyndigheter, men også for meldere og de 
som har opplysningsplikt til barnevernet. Bestem-
melsen har derfor en svært generell rekkevidde. 

Bufdir gir i sin høringsuttalelse uttrykk for at 
de er enig i at barnevernsloven gir tilstrekkelig 
hjemmel til å behandle nødvendige personopplys-
ninger i barnevernet. Videre uttaler direktoratet:

«Vi etterlyser imidlertid en grundigere og mer 
utførlig beskrivelse av de personopplysninger 
som man anses som helt nødvendig for å gjen-
nomføre en forsvarlig barnevernssak fra mel-
dingen kommer inn til en sak er avsluttet. For 
å sikre rettsikkerheten til de registrerte i en 
barnevernssak, må både kommune og stat pri-
oritere arbeidet med å sikre behandlingen av 
personopplysninger. 

Risikoen for at personopplysninger kan 
komme på avveie er stor ved utstrakt bruk av 
informasjonsteknologi. Skadepotensialet er 
stort, da opplysninger i barnevernssaker er av 
svært sensitiv og inngripende karakter. Utleve-
ring av personopplysninger til blant annet leve-
randører og underleverandører ved kjøp av 
ulike digitale tjenester må kvalitetssikres med 
tanke på informasjonssikkerhet og personopp-
lysningssikkerhet. Disse kravene er betydelig 
skjerpet ved ny personopplysningslov. 

Personvernforordningen gir de registrerte 
en rett til personvern som skal kunne prøves 
ut. Dette innebærer blant annet at de regis-
trerte har krav på innsyn i hva slags opplysnin-
ger som er samlet inn, registrert og hva de er 
brukt til. Direktoratet ser at det er visse utfor-
dringer knyttet til innsynsbegjæringer etter 
personvernforordningen, sett opp mot part-
sinnsynet etter forvaltningsloven. Direktoratet 
anser også at dette området bør utredes nær-
mere. 

Direktoratet ser også at det er behov for en 
utredning av den registrerte rett til datamini-
mering, rette og slette personopplysninger vur-
dert opp mot formålet med bevaringsplikten 
etter barnevernloven og arkivloven. Vurderin-
ger av hva slags opplysninger som er av arkiv-
verdig i barnevernssaker etter at en sak er 
avsluttet bør utredes nærmere.»
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19.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag

19.2.4.1 Behovet for en bestemmelse om 
behandling av personopplysninger

Det følger av artikkel 6 nr. 3 i personvernforord-
ningen at behandling av opplysninger som enten 
er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse 
for den behandlingsansvarlige, eller som er nød-
vendig for å utføre en oppgave i allmennhetens 
interesse eller for å utøve offentlig myndighet, må 
fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes 
nasjonale rett. I forarbeidene til den nye 
personopplysningsloven er det lagt til grunn at det 
som et utgangspunkt ikke er nødvendig at det 
supplerende rettsgrunnlaget uttrykkelig regule-
rer behandling av personopplysninger, og at det 
er tilstrekkelig at det supplerende rettsgrunnlaget 
i nasjonal rett indirekte forutsetter en behandling 
av personopplysninger.

I enkelte tilfeller vil barnevernets behandling 
av personopplysninger kunne bygge på samtykke 
fra den eller de opplysningene gjelder, jf. person-
vernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a. På 
barnevernsfeltet behandles imidlertid personopp-
lysninger som ledd i utøvelse av offentlig myndig-
het pålagt ved lov, og av hensyn til utførelse av 
oppgaver i allmenhetens interesse. Behandlingen 
kan derfor hjemles i forordningens artikkel 6 nr. 1 
bokstav e og i artikkel 9 bokstav g. 

Barnevernet behandler regelmessig person-
opplysninger som er svært personlige, og uten 
samtykke fra dem opplysningene gjelder. Behand-
lingen omfatter også opplysninger om helsefor-
hold og om straffbare forhold. Samtidig åpner 
barnevernsloven for utøvelse av offentlig myndig-
het av svært inngripende karakter. I tillegg vil 
barn og foreldre i en barnevernssak ofte være i en 
sårbar og utsatt livssituasjon og kan ikke alltid for-
ventes å ivareta egne interesser og behov. Det er 
også en grunnleggende skjevhet i styrkeforholdet 
mellom barnevernet og foreldrene. 

Selv om barnevernet i dag utfører lovpålagte 
oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig 
myndighet, og at behandlingen av personopplys-
ninger dermed følger av nasjonal rett, jf. artikkel 6 
nr. 3 er det flere hensyn som tilsier at adgangen til 
å behandle personopplysninger bør reguleres i en 
egen bestemmelse i loven. Å regulere adgangen 
til å behandle personopplysninger i barneverns-
loven kan bidra til økt bevissthet om hvordan 
behandlingen av personopplysninger skal skje.

Selv om det ikke et krav at barnevernsloven 
skal inneholde en bestemmelse om behandling av 
personopplysninger, mener departementet også 

etter høringen at barnevernets behandling av per-
sonopplysninger uttrykkelig bør hjemles i den 
nye barnevernsloven, jf. utkast til § 13-6. 

19.2.4.2 Formålet med behandlingen av 
personopplysninger

Etter departementets vurdering bør det overord-
nede formålet med behandlingen av opplysnin-
gene lovfestes i barnevernsloven. Den foreslåtte 
bestemmelsen er derfor utformet slik at de orga-
ner som utfører oppgaver etter loven skal kunne 
behandle personopplysninger når dette er «nød-
vendig for å utøve myndighet eller for å utføre 
andre oppgaver etter loven». Fordi barnevernet i 
en rekke sammenhenger er avhengig av å 
behandle «særlige kategorier personopplysnin-
ger» og opplysninger om straffbare forhold, fore-
slår departementet samtidig at det i bestemmel-
sen også vises til personvernforordningen artik-
kel 9 og 10.

I samsvar med krav i forordningen foreslår 
departementet at det i bestemmelsen presiseres 
at personopplysninger kun kan behandles når 
dette er «nødvendig». Presiseringen innebærer at 
det ikke skal innhentes eller på annen måte 
behandles flere opplysninger enn det som trengs 
for formålene, og at opplysningene skal være rele-
vante og ha saklig sammenheng med det formålet 
som søkes oppnådd ved behandlingen. Dette inne-
bærer at opplysningene enten alene eller sett i 
sammenheng med andre opplysninger må kunne 
ha betydning for å ivareta formålet.

Departementet understreker samtidig at nød-
vendighetskravet ikke skal forstås slik at det er et 
vilkår at opplysningen faktisk får betydning i den 
konkrete saken. I de konkrete barnevernssakene 
vil det ofte være vanskelig for barnevernet å vur-
dere om en opplysning er nødvendig før den er 
blitt vurdert nærmere. Det vil derfor i mange til-
feller være nødvendig å behandle en opplysning 
før det er mulig å vurdere om den er av betydning 
for den konkrete saken. For eksempel må barne-
vernstjenesten i en undersøkelse av barnets 
omsorgssituasjon kunne behandle alle personopp-
lysninger som kan være relevante for å vurdere 
det enkelte barnets omsorgssituasjon og mulige 
behov for barnevernstiltak.

Når det gjelder hvem det kan innhentes og 
behandles opplysninger om, vil også dette 
avhenge av barnets omsorgssituasjon og mulige 
behov for barnevernstiltak. Det er derfor ikke 
mulig å uttømmende beskrive hvilke personer 
utover barnet selv og foreldrene som det kan 
være aktuelt å behandle personopplysninger om. I 
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henhold til utkastet til § 2-2 har barnevernstje-
nesten en lovpålagt plikt til å undersøke barnets 
«helhetlige omsorgsituasjon og behov». Dette 
innebærer at det ut fra omstendighetene i saken 
kan være behov for å behandle opplysninger også 
om andre enn barnet, foreldrene og eventuelle 
andre primære omsorgspersoner. Det kan ikke 
utelukkes at det i den konkrete saken kan være 
nødvendig å behandle personopplysninger om 
personer som i utgangspunktet har en mer perifer 
tilknytning til barnet og familien. Det avgjørende 
vil være om opplysningene er nødvendige å 
behandle i den enkelte saken.

19.2.4.3 Behandlingsansvarlig

Departementet legger til grunn at det er de ulike 
organene i barnevernet som skal være behand-
lingsansvarlig for behandlingen av personopplys-
ninger knyttet til de oppgavene de er pålagt og 
utfører etter loven. 

19.2.4.4 Private aktører

Departementet foreslår at det presiseres i lovbe-
stemmelsen at private som utfører oppgaver etter 
denne loven omfattes av bestemmelsen, jf. utkast 
til § 13-6 annet ledd. 

19.2.4.5 Hjemmel til å fastsette forskrift om 
behandling av personopplysninger

Etter departementets vurdering er det behov for å 
fastsette en forskrift med utdypende bestemmel-
ser om behandlingen av personopplysninger, jf. 
utkast til § 13-6 tredje ledd. Departementet fore-
slår derfor at det i ny bestemmelse om behandling 
av personopplysninger gis en hjemmel til å fast-
sette forskrift som blant annet åpner for en videre 
utdyping av formålene. En slik forskrift vil kunne 
inneholde nærmere bestemmelser blant annet om 
barnevernets behandling av personopplysninger 
og formålet med behandlingen, behandlingsan-
svar, hvilke personopplysninger som kan behand-
les, og adgangen til viderebehandling og utleve-
ring av personopplysninger.
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20  Behandling av saker i barneverns- og helsenemnda

20.1 Innledning

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
(fylkesnemndene) er uavhengige og upartiske 
avgjørelsesorganer som ikke kan instrueres i 
enkeltsaker. Fylkesnemndene avgjør saker om 
tvang etter barnevernloven, helse- og omsorgs-
tjenesteloven og smittevernloven. Hovedtyngden 
av sakene fylkesnemndene avgjør er etter barne-
vernloven.1 Vedtakene dreier seg blant annet om 
barnevernstjenesten skal overta omsorgen for et 
barn, samværsspørsmål og fratakelse av foreldre-
ansvar. Saksbehandlingen i fylkesnemndene er i 
dag basert på de grunnleggende saksbehand-
lingsprinsippene som er lagt til grunn i tvistelo-
ven. Samtidig er prinsippene særskilt innrettet 
mot saksbehandlingen av tvangssaker etter barne-
vernloven, og de særlige rettssikkerhetsmessige 
hensyn som her gjør seg gjeldende. Departemen-
tet foreslår å endre fylkesnemndenes navn til bar-
neverns- og helsenemndene, se kapittel 20.2 
nedenfor. 

God saksbehandling i barnevernssaker er 
avgjørende for å ivareta rettssikkerheten til pri-
vate parter og for å treffe gode avgjørelser til 
barns beste. En rekke menneskerettslige regler 
setter grunnleggende krav til utformingen av de 
saksbehandlingsregler som skal gjelde for fylkes-
nemndene. Retten til en rettferdig rettergang er 
her sentral og er forankret i Grunnloven § 95, den 
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 
artikkel 62 og FNs konvensjon om sivile og poli-
tiske rettigheter (SP) artikkel 14. Sentralt i retten 
til rettferdig rettergang er retten til å imøtegå mot-
partens opplysninger og argumenter (kontradik-
sjon), retten til å la seg representere av advokat, at 
saken skal prøves av en uavhengig og upartisk 
domstol som gir en begrunnet avgjørelse, og ret-

ten til å anke en avgjørelse videre til en høyere 
rettsinstans. Om en rettergang er rettferdig beror 
på en helhetsvurdering. Flere mindre svakheter 
kan til sammen medføre at rettergangen ikke 
anses rettferdig, selv om de ikke gjør det hver for 
seg. Samtidig kan mer alvorlige enkeltstående 
svakheter kompenseres, slik at rettergangen sam-
let sett likevel er rettferdig.  

EMK artikkel 8 om retten til respekt for sitt 
privatliv og familieliv er også en sentral bestem-
melse for fylkesnemndas saksbehandling. Offent-
lige myndigheter kan gjøre inngrep i familielivet 
hvis det er i samsvar med loven og nødvendig i et 
demokratisk samfunn av hensyn til blant annet å 
beskytte helse eller for å beskytte andres friheter 
og rettigheter. Det er innfortolket et krav om for-
holdsmessighet mellom inngrepets formål og inn-
grepet. Tvangsvedtak etter barnevernloven vil 
være et inngrep i familielivet, men vil ut fra 
omstendighetene i den enkelte sak kunne være 
rettmessig dersom tiltaket er nødvendig av hen-
syn til å beskytte barnet. Det er langvarig praksis 
for at Den europeiske menneskerettsdomstol 
(EMD) stiller krav til saksbehandlingen i barne-
vernssaker med grunnlag i EMK artikkel 8. Disse 
kravene har betydning for saksbehandlingen i fyl-
kesnemnda. 

Anonym vitneførsel

Justis- og beredskapsdepartementet hadde høsten 
2020 på høring et lovforslag om endringer i tviste-
loven som kan åpne for unntak fra vitners plikt til 
å oppgi personalia i barnevernssaker der det er 
vedtak om skjult adresse.3 Barnevernloven § 7-17, 
som fastsetter at tvistelovens regler om vitnebevis 
gjelder så langt de passer, foreslås videreført i for-
slaget til ny barnevernslov § 14-18. Eventuelle 
endringer i tvisteloven om adgangen til å unnta 
vitners plikt til å oppgi personalia vil ha betydning 
for saker som behandles i fylkesnemnda etter 
reglene i barnevernloven. 

1 De siste årene har mellom 90% og 95 % av sakene vært etter 
barnevernloven.

2 I barnevernssaker oppstår tidvis spørsmål om hva som fal-
ler inn under de prosessuelle rettighetene utviklet av EMD 
i barnevernssaker etter artikkel 8, og hva som faller inn 
under artikkel 6. Grensegangen mellom de to bestemmel-
sene kan være vanskelig å trekke.

3  Høringsnotat av 7. oktober 2020 om forslag til endringer i 
tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.
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20.2 Avgjørelsesorganets navn 

20.2.1 Gjeldende rett

Navnet og betegnelsen på fylkesnemnda for bar-
nevern og sosiale saker fremgår av barnevernlo-
ven § 7-1 hvor det heter at det i hvert fylke skal 
være en nemnd – fylkesnemnda for barnevern og 
sosiale saker. Barnevern utgjør en vesentlig del4

av fylkesnemndas virksomhet, og fylkesnemndas 
navn ble derfor fra 1. januar 2008 endret fra fylkes-
nemnda for sosiale saker til fylkesnemnda for bar-
nevern og sosiale saker. Navneendringen innebar 
ingen endring i fylkesnemndas saksområde.

I forbindelse med at gjeldende barnevernlov 
trådte i kraft 1. januar 1993 ble avgjørelsesmyndig-
heten for tvangssaker flyttet fra kommunale nem-
nder (barnevernsnemndene) til fylkesnemndene 
for sosiale saker. Fylkesnemndene skulle ha en 
selvstendig og uavhengig stilling i forhold til bar-
nevernstjenesten, statsforvalteren og departe-
mentet.

Frem til 31.desember 2019 var det 12 fylkes-
nemnder. Som følge av regionreformen, hvor flere 
fylker ble slått sammen fra 1. januar 2020, er det i 
dag 10 fylkesnemnder.5 

Fra 1. januar 2021 er reglene om fylkesnemn-
denes stedlige virkeområde endret.6 Endringen 
innebærer at det ikke lenger fremgår av loven at 
det skal være en fylkesnemnd i hvert fylke, men at 
fylkesnemndas stedlige virkeområde fastsettes av 
departementet. Det er dermed ikke lenger krav 
om at nemndenes stedlige virkeområde skal sty-
res av fylkesgrensene. Forslaget ble fremmet i 
Prop. 84 L (2019–2020), og i proposisjonen ble det 
vist til at selv om fylkesnemndenes struktur er til-
passet regionreformen, innebærer den nye fylkes-
inndelingen at det fortsatt kan være behov for 
ytterligere tilpasninger. Det er både behov for å 
åpne for at hvert fylke har flere nemnder og for at 
en nemnd skal kunne motta saker fra flere fylker.

20.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

20.2.2.1 Bakgrunn for høringsforslaget

Sentralenheten for fylkesnemndene (Sentralenhe-
ten) har siden 2017 gitt uttrykk for at fylkesnemn-
dene bør endre navn til barnevernretten, blant 
annet i sitt høringssvar til Særdomstolsutvalgets 
utredning7, der utvalget foreslo å flytte barne-
vernssakene fra fylkesnemnda til tingretten i før-
ste instans. Regjeringen besluttet imidlertid ved 
oppfølgingen av Særdomstolsutredningen at fyl-
kesnemndene fortsatt skal behandle barneverns-
sakene i første instans. Sentralenheten uttalte 
blant annet at de erfarer at begrepet fylkesnemn-
dene ikke er godt kjent i allmenheten og at navnet 
bare er godt innarbeidet i enkelte fagmiljøer. Sen-
tralenheten uttalte videre at navnet er vanskelig å 
forstå for de fleste. Dette gjelder også internasjo-
nalt.

20.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet foreslo ingen endring av navnet på 
fylkesnemndene i høringsnotatet om ny barne-
vernslov, men stilte spørsmål ved om navnet på 
fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker bør 
endres som følge av forslaget om å endre bestem-
melsen om fylkesnemndenes stedlige virkeom-
råde. Departementet uttalte at nemndene med for-
del kan ha et navn som i mindre grad knyttes til et 
geografisk område og i større grad knyttes til 
nemndenes vedtakskompetanse, uavhengighet og 
sakstypene de behandler. Departementet nevnte 
både Barnevernsnemnda og Barnevernsretten som 
aktuelle navn. Også Nemnd for barnevern og sosi-
ale saker ble nevnt, for å synliggjøre at nemndene 
også behandler saker etter lov om kommunale 
helse- og omsorgstjenester. 

20.2.3 Høringsinstansenes syn

Det er om lag 10 høringsinstanser som har uttalt 
seg om spørsmålet. Disse er Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir), Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker, Asker kommune, Sarpsborg kommune, 
Landsforeningen for barnevernsbarn, Fellesorgani-
sasjonen, Norsk Barnevernlederorganisasjon 
(NOBO), Organisasjonen for barnevernsforeldre 
(OBF) og Voksne for Barn. Samtlige instanser 
som har uttalt seg mener navnet bør endres. 

4 93 % av hovedsakene fylkesnemndene behandlet i 2019 var 
etter barnevernloven. Nemnda behandler for øvrig enkelte 
tvangssaker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smit-
tevernloven.

5 Det ble gjennom Kongelig resolusjon 22. november 2019 
Endringer i fylkesnemndenes struktur, virkeområde og navn 
fastsatt følgende nemnder: Fylkesnemnda i Oslo og Viken, 
med kontorsteder i Drammen, Oslo og Moss, Fylkesnem-
nda i Agder, Fylkesnemnda i Innlandet, Fylkesnemnda i 
Møre og Romsdal, Fylkesnemnda i Nordland, Fylkesnem-
nda i Rogaland, Fylkesnemnda i Troms og Finnmark, Fyl-
kesnemnda i Trøndelag, Fylkesnemnda i Vestfold og Tele-
mark og Fylkesnemnda i Vestland.

6 Prop. 84 L (2019–2020). 7 NOU 2017: 8 «Særdomstoler på nye områder?»
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Statsforvalteren i Oslo og Viken foreslår at regi-
ontilknytningen fremgår av navnet, og at nemn-
dene kan fortsette å hete «Nemnd for barnevern 
og sosiale saker». De fleste av de andre instan-
sene uttaler seg om alternativene «Barnevern-
snemnda» eller «Barnevernsretten». Bufdir
mener at både Barnevernsnemnda og Barne-
vernsretten gir en treffende beskrivelse på nemn-
denes virksomhet. For øvrig gir høringsinstan-
sene uttrykk for motstridende meninger.

Asker kommune og Sarpsborg kommune gir 
eksplisitt støtte til å endre navnet til «Barnevern-
snemnda». Organisasjonen for barnevernsforeldre 
(OBF) foreslår «Forvaltningsnemnda for barne-
vern og sosiale saker», eventuelt «Barnevern-
snemnda». OBF uttaler: 

«OBF foreslår at nemndene blir kalt det de rett 
og slett er for å gjøre forvirringen minst mulig. 
Forvaltningsnemnda for barnevern og sosiale 
saker. Barnevernsnemnda støttes eventuelt. 
Barnevernsretten vil på alle måter være uriktig 
ettersom nemndene på ingen måte kan sam-
menlignes med å være en domstol.»

Fylkesnemndene på sin side vil ikke anbefale å 
bruke betegnelsen «Barnevernsnemnda» og hen-
viser til at dette navnet kan gi uheldige assosiasjo-
ner til de gamle barnevernsnemndene.

Det er to høringsinstanser som mener at fylke-
snemndene bør bytte navn til «barnevernretten»; 
fylkesnemndene og Voksne for Barn. Etter fylkes-
nemndenes oppfatning vil et navn som «barnevern-
retten» i større grad understreke at det dreier seg 
om en uavhengig domstollignende instans som i 
enkeltsaker ikke kan instrueres av et annet organ. 
Fylkesnemndene viser i den forbindelse til at Tryg-
deretten, som også er et domstollignende forvalt-
ningsorgan, har denne type navn. Fylkesnemndene
henviser også til at en slik navneendring også kan 
være gunstig internasjonalt.

Landsforeningen for barnevernsbarn og OBF
går imidlertid sterkt imot et slikt navneskifte. 
Landsforeningen for barnevernsbarn vil sterkt fra-
råde departementet å gå inn for navnet «barne-
vernsretten». 

20.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
fikk sitt navn da fylkesnemndene ble etablert for 
over 25 år siden. Etter lovendringen 1. januar 
2021 fastsettes fylkesnemndenes stedlige virke-
område av departementet, og det vil ikke lenger 

være noen bestemmelser i loven som tilsier at 
betegnelsen -fylke bør benyttes i navnet. Dette 
åpner etter departementets vurdering for en nav-
neendring. 

Etter departementets vurdering vil det å ta ut 
betegnelsen -fylke i navnet harmonere med 
endringene i bestemmelsen om fylkesnemnde-
nes stedlige virkeområde. Samtlige høringsin-
stanser som har uttalt seg, støtter at betegnelsen 
-fylke tas ut av navnet. I tillegg unngås misforstå-
elsen om at nemndene er underlagt andre for-
valtningsorganer på fylkesnivå, som statsforval-
teren og fylkeskommunen. Videre vil argumen-
tet til fylkesnemndene om at nemndene internasjo-
nalt kan oppfattes som distriktorganer kunne 
avhjelpes. Å ta betegnelsen -fylke ut av navnet 
kan også bidra til å tydeliggjøre uavhengigheten. 
Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
betegnelsen -fylke tas ut av navnet.

Departementet har vurdert en endring av nav-
net til «- retten», men foreslår å beholde betegnel-
sen nemnd da fylkesnemndene ikke er organisert 
sammen med det ordinære domstolsapparatet. 
Betegnelsen nemnd er mest i samsvar med det 
prinsipielle skillet mellom domstoler og forvalt-
ningsorganer. Nemndenes uavhengighet fremhe-
ves gjennom forslaget om å lovfeste dette jf. kapit-
tel 20.3 nedenfor. Når det gjelder det nærmere 
navnet på avgjørelsesorganet, mener departemen-
tet navnet «barneverns- og helsenemnda» er den 
betegnelsen som best beskriver avgjørelsesorga-
nets myndighet og oppgaver. Saksområdet er i 
hovedsak saker etter forslag til ny barnevernslov, 
men inkluderer også enkelte sakstyper etter 
helselovgivningen. 

Departementet foreslår etter dette at fylkes-
nemndas navn endres til barneverns- og helse-
nemnda. 

20.3 Lovfeste nemndas uavhengighet 
og upartiskhet 

20.3.1 Gjeldende rett 

Fylkesnemnda er et uavhengig og upartisk 
avgjørelsesorgan, men dette er ikke presisert i 
loven. Det følger av forarbeidene til barnevernlo-
ven at intensjonen med opprettelsen av fylkes-
nemndene var å styrke rettssikkerheten for barn 
og foreldre ved å etablere et avgjørelsesorgan 
som var uavhengig og frittstående. I tillegg til at 
saksbehandlingen skulle skje etter de grunn-
regler for god saksbehandling som gjelder for 
domstolene, skulle juridisk og faglig innsikt 
kombineres med legmannsskjønn. Et ytterligere 
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viktig ledd i begrunnelsen for fylkesnemndsord-
ningen var hensynet til rask saksbehandling.8 

Fylkesnemndene er forvaltningsorganer, og 
fylkesnemndenes administrative ledelse er lagt til 
Sentralenheten for fylkesnemndene (Sentralenhe-
ten), som er underlagt Barne- og familiedeparte-
mentet. Fylkesnemndenes avgjørelser i enkeltsa-
ker kan imidlertid bare overprøves av domsto-
lene. Nemnda har besluttende myndighet i den 
enkelte sak, og verken Sentralenheten eller depar-
tementet har instruksjonsmyndighet over proses-
suelle vurderinger og vedtak eller andre avgjørel-
ser som fattes av nemnda i forbindelse med den 
enkelte sak. Det gjelder for alle sakstyper som 
nemnda behandler. 

20.3.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette 

20.3.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget 

Barnevernslovutvalget foreslo å lovfeste at fylkes-
nemnda er et uavhengig og upartisk avgjørelses-
organ. Utvalget påpekte at en lovfesting ikke inne-
bærer noen materiellrettslig endring, men synlig-
gjør et helt grunnleggende trekk ved fylkesnemn-
dene. 

Utvalget uttalte at uavhengigheten er lovfestet 
for flere andre domstollignende forvaltningsorga-
ner, som Kontrollkommisjonen for psykisk helse-
vern, jf. psykisk helsevernloven § 6-3, og Utlen-
dingsnemnda, jf. utlendingsloven § 77, og mener 
at fylkesnemndas uavhengighet også bør tydelig 
fremgå av barnevernsloven. 

Utvalgets forslag støttes av de høringsinstan-
ser som uttaler seg om forslaget. Fylkesnemndene 
og Oslo kommune uttaler at forslaget er viktig for å 
styrke tilliten til fylkesnemnda som et uavhengig, 
domstollignende organ.

20.3.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet viste i høringsnotatet til at fylkes-
nemnda er et forvaltningsorgan og dette kan gi 
inntrykk av at departementet eller andre forvalt-
ningsorganer kan påvirke eller instruere nemndas 
avgjørelser. Fylkesnemnda kan imidlertid ikke 
instrueres i enkeltsaker. Departementet foreslo 
derfor at det inntas en bestemmelse i ny barne-
vernslov der det fremgår at fylkesnemnda er et 
uavhengig og upartisk avgjørelsesorgan. Det ble 
blant annet vist til at forslaget er en presisering av 
gjeldende rett, men at det kan ha en viktig pedago-

gisk og symbolsk funksjon å synliggjøre grunn-
leggende krav til avgjørelsesorganet. 

20.3.3 Høringsinstansenes syn 

I underkant av 10 høringsinstanser har uttalt seg 
om forslaget. Seks av disse støtter forslaget. Det 
er fylkesnemndene, Asker kommune, Færder kom-
mune, Gjesdal kommune, NOBO og Stine Sofies 
Stiftelse. 

Fylkesnemndene uttaler at forslaget kan bidra 
til å gi økt forståelse for fylkesnemndenes sam-
funnsoppdrag og bidra til økt tillit til nemndas 
avgjørelser. Stine Sofies stiftelse uttaler blant annet 
at forslaget kan ha en positiv innvirkning på hvor-
dan partene ser på fylkesnemnda og avgjørelsene 
som fattes, og at det kan øke partenes forståelse 
for at nemnda ikke er instruert av andre aktører 
som for eksempel barnevernstjenesten.  

To høringsinstanser uttaler at de ikke støtter 
forslaget. Organisasjonen for barnevernsforeldre
mener forslaget bare er ord som ikke får reell 
betydning, og Familiekanalen uttaler at problemet 
i dag ikke er de formelle regler og føringer, men 
usynlige bånd mellom fylkesnemnd og barnevern.

20.3.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet fastholder forslaget om å presi-
sere i ny barnevernslov at barneverns- og helse-
nemnda er et uavhengig og upartisk forvalt-
ningsorgan, jf. lovutkastet § 14-1. Departemen-
tet viser til at forslaget er en presisering av gjel-
dende rett, men det har også en viktig pedago-
gisk og symbolsk funksjon ved å synliggjøre 
grunnleggende krav til nemnda. Departementet 
mener forslaget kan gi økt forståelse for nemn-
das mandat og bidra til bedre tillit til nemndas 
avgjørelser. 

Det er også nærliggende å sammenligne med 
tvistelovens formålsbestemmelse, der det fremgår 
at domstolene er uavhengige og upartiske, se tvis-
teloven § 1-1. Saksbehandlingsreglene i nemnda 
følger de samme grunnregler for god saksbe-
handling som gjelder for domstolene i sivile saker. 
Krav til at avgjørelsesorganet skal være uavhen-
gig og upartisk er en grunnleggende rettssikker-
hetsgaranti som gjelder tilsvarende for nemnda 
som for domstolen. Det vises til at nemnda kan 
treffe vedtak om tvang mot barn og foreldre og 
krav om uavhengighet og upartiskhet er et grunn-
leggende krav til en rettferdig rettergang, jf. den 
europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) 
artikkel 6. Departementet mener dette også taler 8 Ot.prp. nr. 76 (2005–2006) s. 12.
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for å synliggjøre nemndas uavhengighet og upar-
tiskhet i barnevernsloven. 

Departementet viser til lovforslaget § 14-1. 

20.4 Barns anledning til å uttale seg 
direkte til barneverns- og 
helsenemnda 

20.4.1 Gjeldende rett

20.4.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

FNs barnekonvensjon (BK) artikkel 12 slår fast at 
barn som er i stand til å danne seg egne synspunk-
ter skal ha rett til fritt å gi uttrykk for disse i alle 
forhold som vedrører barnet. Artikkel 12 regule-
rer ikke barns selvbestemmelsesrett, men fastset-
ter at medlemsstatene skal tillegge barnets syns-
punkter «behørig vekt» i samsvar med barnets 
alder og modenhet. 

I bestemmelsen fremgår det også at barnet 
særlig skal gis anledning til å bli hørt i enhver 
rettslig og administrativ saksbehandling som 
angår barnet, enten direkte eller gjennom en 
representant eller et egnet organ, og på en måte 
som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i 
nasjonal rett. Barnekomiteen anbefaler i sine 
generelle kommentarer til artikkelen at barnet 
bør gis anledning til å bli hørt direkte i enhver 
saksbehandling der dette er mulig.9 Barnekomi-
teen har understreket statens plikt til å gjøre barn 
oppmerksomme på rettighetene etter artikkel 12. 

Grunnloven § 104 gir særskilte rettigheter til 
barn som er av stor betydning i barnevernssaker. 
I bestemmelsens første ledd fremgår at barn har 
krav på respekt for sitt menneskeverd. Barn har 
rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, 
og deres mening skal tillegges vekt i samsvar med 
deres alder og utvikling. 

20.4.1.2 Barnevernloven

Barnets rett til å medvirke kommer til uttrykk i 
flere ulike bestemmelser i barnevernloven. 

Fra 1. juli 2018 ble det inntatt en ny bestem-
melse i barnevernloven § 1-6 om barns rett til 
medvirkning. Det fremgår av bestemmelsen at 
barn som er i stand til å danne seg egne synspunk-
ter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrø-
rer barnet. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset 
informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine 
synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets 
synspunkter skal vektlegges i samsvar med bar-

nets alder og modenhet. Retten til å medvirke gjel-
der gjennom hele beslutningsprosessen, og for 
alle forhold som gjelder barnet. I tillegg regulerer 
barnevernloven § 6-3 barns rettigheter under 
saksbehandlingen. Alle barn som er fylt 7 år, og 
yngre barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, skal informeres og gis anledning til å 
uttale seg før det tas avgjørelse i en sak som berø-
rer ham eller henne. Bestemmelsen inneholder 
også regler om at barnet selv som hovedregel er 
part i saken fra fylte 15 år.

Én måte å uttale seg på i en fylkesnemndssak 
er å benytte seg av en talsperson. Fylkesnemnda 
kan i dag oppnevne en talsperson for barnet i 
saker som skal behandles av nemnda, jf. barne-
vernloven § 7-9. For barn som ikke er part, opp-
nevner fylkesnemnda talsperson for barn som 
ønsker det. Tall fra nemndene viser at i 2020 ble 
80 % av barna hørt i saken sin for nemnda. Av de 
barna som ble hørt i 2019 ble 41 % av barna hørt av 
talsperson, mens 26 % av barna ble hørt ved at de 
var part i egen sak. Av de barna som ble hørt i 
2020, ble 34 % av barna hørt av talsperson og 35 % 
ble hørt ved at de var part i egen sak. Av de barna 
som ikke ble hørt i saken sin, var 90 % under 7 år. 
Når det gjelder barn mellom 0–7 år vil barnets 
synspunkter i hovedsak formidles gjennom kom-
munens saksfremleggelse, eller ved at barne-
vernstjenesten engasjerer, eller fylkesnemnda opp-
nevner, en sakkyndig som snakker med barnet. 

Det er ikke bestemmelser om barns direkte 
uttalerett for fylkesnemnda i barnevernloven. Det 
fremkommer imidlertid av rundskriv til forskrift 
om barnets talsperson at fylkesnemnda i stedet for 
å oppnevne en talsperson kan velge å høre barnet 
direkte. Barn kan også gi uttrykk for sine syns-
punkter i samtale med en oppnevnt sakkyndig. At 
fylkesnemnda kan oppnevne sakkyndig i saken, 
for eksempel til høring av barn, fremkommer av 
barnevernloven § 7-12 annet ledd bokstav d. 

20.4.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

20.4.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å lovfeste at et barn 
som er i stand til å danne seg egne synspunkter 
skal gis anledning til å uttale seg direkte for 
fylkesnemnda. Hvis barnet ikke ønsker å uttale 
seg direkte for nemnda, skal barnet gis anledning 
til å uttale seg på annen måte. Utvalget viste blant 
annet til at direkte samtale med beslutningstaker 
er et viktig tiltak for å sikre at barnets mening 
kommer frem og får den nødvendige vekt i vurde-9 FNs Generell kommentar nr. 12 (2009), avsnitt 32-37.
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ringen. Utvalget foreslo å lovfeste at barne-
vernstjenesten i begjæringen om tiltak som sen-
des nemnda skal gi en vurdering av barnets rett til 
å uttale seg. 

Det var bred støtte for forslaget i høringen. 
Høringsinstansene fremhevet at forslaget styrker 
barns rettigheter og særlig barns medvirkning i 
barnevernssaker. Mange av instansene hadde 
likevel ulike innspill til forslaget. Flere instanser 
mente at barn også bør ha en lovfestet rett til å 
uttale seg når barnevernssaker behandles i dom-
stolen. Flere høringsinstanser mente forslaget om 
direkte uttalerett ikke gjør det nødvendig å senke 
aldersgrensen for når barn har partsrettigheter til 
12 år, slik utvalget foreslo. 

Barnevernslovutvalget foreslo en ny ordning 
med trygghetsperson for barn som skulle erstatte 
dagens ordning med talsperson, tillitsperson og 
tilsynsperson for barn i fosterhjem. Forslaget fikk 
liten støtte i høringen.

20.4.2.2  Forslaget i høringsnotatet

Departementet uttalte i høringsnotatet at det er 
behov for å styrke barns medvirkning i saker i fyl-
kesnemnda, og at barn i større grad enn i dag bør 
kunne høres direkte av nemnda. Departementet 
viste til at dette kan gi et bedre beslutningsgrunn-
lag og dermed riktigere avgjørelser til barnets 
beste. Videre kan det å høre barnet direkte bidra 
til at barn selv i større grad opplever å bli tatt på 
alvor og å være deltakere i egen sak. Departemen-
tet var imidlertid usikker på om det å innføre en 
lovfestet rett for alle barn til å uttale seg direkte til 
nemnda er den beste løsningen. Det er viktig at 
barnet ikke utsettes for urimelige belastninger og 
at direkte høring av barn kun skjer når barnet 
ønsker det. 

Departementet ønsket på denne bakgrunn å 
tydeliggjøre i loven at barn kan høres på ulike 
måter i forbindelse med en nemndssak. Departe-
mentet foreslo derfor å lovfeste at barnet enten 
kan uttale seg direkte til nemnda, at nemnda kan 
oppnevne en talsperson for barnet, eller at nem-
nda kan oppnevne en sakkyndig til å snakke med 
barnet. Departementet foreslo å videreføre at det 
er nemnda som avgjør hvordan barn uten parts-
rettigheter skal høres i en sak for nemnda. Depar-
tementet foreslo samtidig en forskriftshjemmel 
som gir departementet hjemmel til å gi nærmere 
regler om høring av barn i nemndssaker. Videre 
foreslo departementet å lovfeste at begjæringen 
om tiltak som sendes nemnda skal inneholde 
informasjon om hvordan barnet ønsker å uttale 
seg.

Departementet fulgte ikke opp Barnevernslov-
utvalgets forslag om en ny ordning med trygg-
hetsperson for barn som skal erstatte dagens ord-
ning med talsperson, tillitsperson og tilsynsperson 
for barn i fosterhjem. Dette ble blant annet 
begrunnet med svakheter ved forslaget knyttet til 
rolleblanding og praktisk gjennomføring. Det ble 
vist til at departementet vil evaluere ordningen 
med talsperson og tillitsperson før det vurderes 
endringer.

20.4.3 Høringsinstansenes syn

Over 40 høringsinstanser har uttalt seg om depar-
tementets forslag om å lovfeste at barnet kan 
uttale seg direkte til fylkesnemnda. Nær samtlige 
er positive til forslaget og om lag halvparten stiller 
seg uforbeholdent bak departementets forslag. 
Dette omfatter Bufdirs Eksterne kompetansegruppe 
for dialog og mangfoldssensitivitet, Universitetet i 
Tromsø, kommunene Asker, Bergen, Fredrikstad, 
Færder, Gjesdal, Horten, Kristiansand, Marker, 
Sandnes Stavanger og Time, Familiekanalen, KS, 
Norsk innvandrerforum, Rådet for psykisk helse og 
Organisasjonen for barnevernsforeldre. 

Et par instanser er negative til departementets 
forslag. Forandringsfabrikken og Oslo kommune 
mener forslaget er et steg tilbake sammenlignet 
med forslaget til Barnevernslovutvalget.

De resterende om lag 20 instansene er positive 
til forslaget, men har ulike innspill. 

Fylkesnemndene støtter forslaget om at nemn-
dene skal avgjøre hvordan barnet høres, og 
mener forslaget tar høyde for de kryssende hen-
syn og gir fleksibilitet. Det påpekes at å få snakke 
med barnet selv kan gi et bedre beslutnings-
grunnlag i saken og at barnet opplever å bli tatt på 
alvor og å være deltaker i egen sak. Det uttales: 

«Målsetningen må være at man får fram det 
barnet mener og ønsker på en mest mulig 
trygg måte sett fra barnets perspektiv.» 

Kristiansand tingrett er av samme oppfatning og 
mener det vil kunne medføre et økt barneperspek-
tiv i behandlingen av sakene.

På den andre siden mener noen høringsinstan-
ser at det bør være barnets valg hvordan det skal 
høres, og at det ikke bør avgjøres av nemnda. 
Dette omfatter Oslo kommune, Stine Sofies Stiftelse
og Forandringsfabrikken. Stine Sofies Stiftelse 
mener det er viktig at barns konvensjonsfestede 
rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter 
direkte for avgjørelsesorganet realiseres gjen-
nom uttrykkelig regulering i barnevernsloven.
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Bergen tingrett, Follo tingrett og Den Norske 
Advokatforening (Advokatforeningen) ønsker at 
direkte uttalerett skal være lovens hovedregel og 
ikke sidestilt med muligheten for å oppnevne tals-
person eller sakkyndig. Follo tingrett viser til at 
saken blir bedre opplyst når barnet får snakke 
direkte med dommeren. 

Noen instanser påpeker at barnet har en rett, 
og ikke en plikt, til å bli hørt, og legger vekt på at 
man må ta hensyn til barnets ønske og at barnet 
ikke kjenner et press til å medvirke. Dette omfat-
ter Norsk Barnevernlederorganisasjon, Redd 
Barna, Statsforvalteren i Oslo og Viken og Dom-
merforeningens fagutvalg for offentlig rett. Dom-
merforeningens fagutvalg for offentlig rett mener at 
barnet bør kunne velge om og på hvilken måte det 
ønsker å uttale seg, og at fokuset må ligge på opp-
fyllelse av barnets rett til å medvirke og ikke mot 
at barnets uttalelse er et bevis som må sikres.

Flere instanser har rettet fokus mot at høring 
av barn skal skje på barnas premisser og slik at 
barna opplever en positiv medvirkning i egen sak, 
herunder Helse Midt-Norge, Regionale kunnskaps-
sentre for barn og unge Nord og Fellesorganisasjo-
nen. Fellesorganisasjonen påpeker viktigheten av 
at dersom barnet ikke høres slik det ønsker, er 
det av stor betydning at barnet får en begrun-
nelse. 

Noen instanser har innspill til hvordan hørin-
gen av barn skal foregå, herunder Kristiansand 
tingrett, Drammen kommune, Bergen kommune og
Dommerforeningens fagutvalg for offentlig rett.
Videre kommenterer et par instanser behovet for 
forskrift, herunder Universitetet i Agder, Universi-
tetet i Stavanger, fylkesnemndene og Barneombu-
det. Fylkesnemndene uttaler: 

«Når det gjelder den konkrete gjennomførin-
gen av fylkesnemndas samtaler med barn, 
mener fylkesnemndene at dette bør reguleres 
nærmere for blant annet å sikre ensartet prak-
sis mellom fylkesnemndene og unngå uklarhet 
med hensyn til de prosessuelle aspekter knyt-
tet til slik høring.»

Bergen tingrett og Advokatforeningen adresserer 
kritikken som har vært rettet mot talspersonsord-
ningen. Advokatforeningen påpeker at mangelen 
på særskilte krav til kompetanse for talspersoner 
medfører at talspersoner i varierende grad besit-
ter de nødvendige egenskaper og kompetansen til 
å utføre sine oppgaver. Det påpekes at talsperso-
ner ofte har svært lite kjennskap til saken, og at 
ordningen hindrer nemnda selv i å oppleve bar-

net, hvordan barnet fremstår og hvor dypt barnets 
ønsker stikker. 

Barnesakkyndig kommisjon støtter tydelig-
gjøringen av at også sakkyndige kan brukes til å 
snakke med barn for å avklare hva barnet mener. 
Kommisjonen ber om at det tydeliggjøres om den 
sakkyndiges skriftlige redegjørelse i et oppdrag 
som er begrenset til å snakke med barnet om dets 
mening, skal vurderes av kommisjonen.

Fem instanser uttaler seg om departementets 
forslag om å lovfeste at begjæring om tiltak til 
nemnda skal inneholde informasjon om hvordan 
barnet ønsker å uttale seg. Alle er positive til for-
slaget, dette omfatter Barneombudet, Asker kom-
mune, Kristiansand kommune, Fellesorganisasjo-
nen og Redd Barna. 

Redd Barna påpeker at det må være en forut-
setning at barnet mottar tilstrekkelig og tilpasset 
informasjon om retten til å uttale seg og ulike 
måter barnet kan gjøre dette på. 

Tre høringsinstanser uttaler seg om departe-
mentets forslag om å ikke gå videre med ordnin-
gen om trygghetsperson. Statens sivilrettsforvalt-
ning og Norsk Barnevernlederorganisasjon støtter 
departementets forslag, mens Organisasjon for 
barnevernsforeldre støttet Barnevernslovutvalgets 
forslag om en ordning med trygghetsperson. 

Fylkesnemndene ber om en grundig utredning 
av om ordningene for representasjon av barn er 
gode nok. Fylkesnemndene anbefaler å se hen til 
andre land, herunder Sverige og England, og 
deres ordninger for representasjon/verge av 
barn. Videre foreslås det, dersom talspersonord-
ningen videreføres, å øke satsene for godtgjørelse 
betydelig for å sikre rekruttering av godt kvalifi-
serte personer til denne viktige samfunnsopp-
gaven. 

20.4.4 Departementets vurderinger og 
forslag

20.4.4.1 Innledning

Barnets rett til medvirkning, jf. lovforslaget § 1-4, 
gjelder alle barn som er i stand til å danne seg 
egne meninger og på alle stadier av en barne-
vernssak, herunder før det tas rettslige og admi-
nistrative avgjørelser. Ivaretakelsen av barns rett 
til å medvirke gjelder overfor alle instanser som 
har oppgaver etter barnevernsloven, og inne-
bærer at barn skal få tilstrekkelig og tilpasset 
informasjon og at de har rett til fritt å gi uttrykk 
for sine meninger. Barnet skal bli lyttet til og bar-
nets meninger skal vektlegges i samsvar med bar-
nets alder og modenhet. At barnet har rett til å 
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medvirke innebærer imidlertid ikke at barnet selv 
kan bestemme. 

Barneverns- og helsenemnda behandler 
tvangssaker etter barnevernsloven, og i disse 
sakene står hensynet til barn og foreldres retts-
sikkerhet sterkt. Barnet har en selvstendig rett til 
å uttale seg før det tas avgjørelse i saken. At bar-
nets mening kommer klart frem er viktig både for 
å ivareta barnets rett til medvirkning og for å opp-
lyse saken og gi nemnda et bedre beslutnings-
grunnlag. Nemnda har et selvstendig ansvar for at 
saken er tilstrekkelig opplyst før den tar avgjørel-
ser. Departementet mener det er behov for å 
styrke barns medvirkning i saker i nemnda.

Departementet går ikke videre med Barne-
vernslovutvalgets forslag om trygghetsperson. 
Denne ordningen ble foreslått for å erstatte 
dagens ordning med talsperson, tillitsperson og 
tilsynsperson for barn i fosterhjem. Forslaget 
hadde flere faglige betenkeligheter, og fikk liten 
støtte i høringen. 

Departementet mener barnets uttalerett kan 
ivaretas på flere måter. I de fleste saker der barnet 
ikke er part benyttes i dag en talsperson. Det er 
imidlertid i dag også adgang til å høre barnet 
direkte i nemnda. Departementet mener at det 
bør legges bedre til rette for at barn kan uttale seg 
direkte til nemnda. Dette vil bidra til å styrke 
barns grunnleggende rett til å bli hørt og kan 
bidra til at saken blir bedre opplyst. At barn som 
ønsker det kan uttale seg direkte til nemnda, 
handler dels om at beslutninger kan bli bedre når 
barnet blir hørt direkte og dels om respekt for 
barnet og dets rett til medvirkning. At nemnda får 
møte barnet personlig og stille de spørsmål de 
mener er relevante for å fatte beslutninger om bar-
net, kan gi et bedre beslutningsgrunnlag og der-
med riktigere avgjørelser til barnets beste. Videre 
kan det å høre barnet direkte bidra til at barn selv 
i større grad opplever å bli tatt på alvor og å være 
deltaker i egen sak.

Samtidig er det viktig at barnet ikke utsettes 
for urimelige belastninger og at direkte høring av 
barn kun skjer når barnet ønsker det. Departe-
mentet er derfor usikker på om en lovfestet rett 
for alle barn til å uttale seg direkte til nemnda er 
den beste løsningen. For noen barn vil det kunne 
medføre en urimelig belastning å høres direkte av 
nemnda. Barn har ulik modenhet og sårbarhet, 
kan utsettes for press og oppleve lojalitetskonflik-
ter. Dette er forhold som både kan gi barnet uri-
melige belastninger og svekke innholdet i barnets 
forklaring. Departementet mener det ikke fore-
ligger tilstrekkelige faglige holdepunkter for å 
hevde at det er en fordel å lovfeste at alle barn 

som ønsker det skal ha en ubetinget rett til å 
høres direkte av nemnda. 

20.4.4.2 Tydeliggjøre i loven at barn kan høres på 
ulike måter

Et overveiende flertall av høringsinstansene var 
positive til departementets forslag om å tydelig-
gjøre i barnevernsloven at barn kan høres på ulike 
måter i en nemndssak. Departementet oppretthol-
der derfor forslaget om å presisere at barnet kan 
uttale seg direkte til nemnda, eller at nemnda kan 
oppnevne en talsperson for barnet eller oppnevne 
en sakkyndig til å snakke med barnet, se lovforsla-
get § 14-13. 

Departementet opprettholder videre forslaget 
om å videreføre at det er nemnda som etter en 
konkret vurdering avgjør hvordan barn uten 
partsrettigheter skal høres i en sak for nemnda. 
Et slikt lovforslag er i tråd med FNs barnekomités 
anbefaling om at barn bør gis anledning til å høres 
direkte for beslutningstaker, der dette er mulig. 

Departementet ser at direkte uttalerett på 
mange måter kan være den beste løsningen for 
noen barn, men mener at det ikke vil være gjel-
dende for alle. Ved å sidestille alternativene kan 
det foretas en konkret vurdering av hvilken måte 
som er best egnet for det enkelte barnet. Departe-
mentet ser ikke bort fra at direkte uttalerett kan 
bli den foretrukne måten å høre barn på. 

Utgangspunktet for nemndas vurdering av 
hvordan barn skal høres må være barnets mening 
og barnevernstjenestens vurdering av spørsmålet. 
Departementet fastholder forslaget om å lovfeste 
at kommunens begjæring om tiltak som sendes 
nemnda skal inneholde informasjon om og even-
tuelt hvordan barnet ønsker å bli hørt, se lovfor-
slaget § 14-9 første ledd bokstav i. Kommunen 
skal opplyse saken tilstrekkelig til at nemnda kan 
fatte en veloverveid avgjørelse. Det er departe-
mentets oppfatning at barnevernstjenesten kan 
informere og veilede barnet om hvordan høring 
kan skje på en god måte. Barnevernstjenesten 
kjenner barnet og har tett kontakt med det i for-
bindelse med saksgangen for nemnda. Barne-
vernstjenesten må foreta en konkret vurdering i 
hver sak basert på det enkelte barns forutsetnin-
ger. Dette kan bidra til en grundigere vurdering 
av hvordan barn bør høres og gi mulighet for kon-
tradiksjon rundt spørsmålet. 

Det er viktig at barnet får tilstrekkelig og til-
passet informasjon om de ulike måtene å med-
virke på, slik at barnet kan ta et selvstendig valg 
om hvordan det ønsker å medvirke, se lov-
forslaget § 1-4. Barnets mening skal tillegges vekt 
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i samsvar med barnets alder og modenhet. Barnet 
skal ikke presses dersom det ikke ønsker å uttale 
seg. Departementet understreker at dersom 
barnet ikke høres på den måten barnet ønsker, 
må barnet få en begrunnelse og barnet vil 
beholde sin selvstendige rett til å uttale seg på 
annen måte. 

Det vises til at kommunens begjæring til nem-
nda også skal inneholde informasjon om barnet 
ønsker partsrettigheter og kommunens vurdering 
av dette, se nærmere kapittel 20.5 og lovforslaget 
§ 14-9 første ledd bokstav h. 

Departementet foreslår en forskriftshjemmel i 
lovforslaget § 14-13 som gir departementet hjem-
mel til å gi nærmere regler om høring av barn i 
nemndssaker, herunder regler om gjennomfø-
ring av samtalen, prosessuelle regler og kompe-
tansekrav.

20.4.4.3 Nærmere om at barn kan uttale seg 
direkte til barneverns- og helsenemnda 

Barneverns- og helsenemnda kan velge å høre 
barn direkte, uavhengig av sakstype og barnets 
alder. En forutsetning for at nemnda kan høre bar-
net direkte er at barnet ønsker det og at nemnda 
vurderer at en slik høring ikke medfører en uri-
melig belastning for barnet. 

Departementet mener at direkte høring av 
barnet i utgangspunktet bør skje i forbindelse 
med, men ikke under, forhandlingsmøtet og uten 
at partene er til stede. Det vil kunne være en 
belastning for barnet å høres direkte i forhand-
lingsmøtet. Dersom barnevernstjenesten og for-
eldre med advokater er til stede kan det medføre 
at barnet unnlater å gi informasjon, særlig for å 
beskytte foreldrene eller seg selv. 

Barnesamtalen kan gjennomføres med 
nemndleder og/eller øvrige nemndmedlemmer til 
stede. Samtalen kan foregå i eller i tilknytning til 
nemndas lokaler. Samtalen kan også gjennom-
føres på andre måter, for eksempel ved fjernavhør, 
dersom barnet ønsker det og det anses forsvarlig. 
En forutsetning vil være at samtalen er egnet til å 
få frem barnets egne synspunkter og kan gjen-
nomføres i trygge omgivelser for barnet. Departe-
mentet viser til at Sentralenheten for nemndene i 
sin årsrapport for 2019 skriver at de har utviklet 
en veileder for samtale med barn. Formålet med 
veilederen er å sikre god og likeartet praksis ved 
gjennomføring av slike samtaler. 

Det er viktig å sikre partenes rett til kontradik-
sjon dersom barn skal høres av nemnda uten at 
partene er til stede. Det må tas referat av samtalen 
og referatet må fremgå av sakens dokumenter. 

Referatet bør gjennomgås sammen med barnet og 
sendes partene og prosessfullmektigene før for-
handlingsmøtet. Under forhandlingsmøtet skal 
referatet leses opp og prosessfullmektigene kan 
stille spørsmål til nemnda. Departementet legger 
til grunn at medlemmer av nemnda ikke blir å 
regne som vitner i saken dersom barnet høres 
direkte. Privat part vil likevel kunne stille spørs-
mål til nemnda om barns uttalelser.  

Forslaget om barns mulighet til å uttale seg 
direkte til nemnda, må ses i sammenheng med 
forslaget om å endre vilkårene for å innvilge yngre 
barn partsrettigheter, se kapittel 18.2.4.3. For 
noen barn vil det å få møte beslutningstaker være 
en tilstrekkelig prosessuell rettighet, mens andre 
barn vil ønske fulle partsrettigheter. 

20.4.4.4 Nærmere om talspersonsordningen 

Departementet fastholder forslaget om å beholde 
talspersonsordningen som et alternativ til direkte 
uttalerett for nemnda og oppnevnelse av sakkyn-
dig. Departementet mener at for noen barn vil 
talspersonsordningen fortsatt være et bedre alter-
nativ enn å møte nemnda direkte. 

Det har vært fremsatt ulik kritikk av ordnin-
gen med barnets talsperson. Flertallet av barn 
uten partsstatus benytter talsperson fra en liste 
over talspersoner barnet ikke kjenner. Noe av kri-
tikken mot ordningen er at det er utfordrende for 
barn å gi sensitiv informasjon til en person barnet 
ikke kjenner og at barnet ikke alltid får samme 
talsperson ved ny behandling av saken. Det er 
også stilt spørsmål ved om talspersonene vet for 
lite om saken og at de derfor kan mangle informa-
sjon som trengs for å stille barnet relevante spørs-
mål. 

For de barna som ikke ønsker å møte nemnda 
direkte eller av andre grunner ikke kan benytte 
seg av direkte uttalerett, kan talspersonordningen 
være den beste løsningen. Departementet mener 
talspersonsordningen kan praktiseres på en måte 
som til en viss grad imøtekommer noe av kritik-
ken mot ordningen. Departementet presiserer at 
det må tilstrebes at barn benytter samme talsper-
son hvis saken skal behandles flere ganger. At 
barnet har færre personer å forholde seg til er et 
sentralt virkemiddel for å tilrettelegge for barns 
medvirkning og minst mulig belastning for bar-
net. Det kan oppleves mer tillitsvekkende å måtte 
forholde seg til samme talsperson ved en ny 
behandling av saken. Videre kan det bidra til at 
barnet ikke må gi en ny full forklaring ved hver 
behandling, men kan velge å ikke uttale seg ytter-
ligere eller komme med tilføyelser. 
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De fleste talspersoner velges fra en liste med 
personer som er ukjente for barnet. Dette kan 
påvirke hvor mye informasjon barnet formidler. 
Etter gjeldende barnevernlov § 7-9 er det imidler-
tid ingen begrensninger for hvem som kan velges 
som talsperson. Det følger av forskrift om talsper-
son § 3 at nemndas leder i særlige tilfeller kan 
oppnevne en person som ikke står på listen, der-
som barnet har et særlig tillitsforhold til vedkom-
mende eller det av andre grunner gjør det nødven-
dig. Talspersonen kan for eksempel være barnets 
lærer, trener eller nabo. Hvis det oppnevnes en 
talsperson barnet kjenner, kan det gi større sann-
synlighet for at barnet ikke holder tilbake infor-
masjon og at talspersonen kan påta seg oppdraget 
også ved eventuell senere behandling av saken. 
Barnets ønske om å få oppnevnt talsperson skal 
fremgå av begjæringen om tiltak som kommunen 
sender til nemnda. Barnevernstjenesten må der-
for informere barnet om muligheten for å opp-
nevne en talsperson barnet kjenner, og synlig-
gjøre i begjæringen til nemnda om barnet ønsker 
å benytte en bestemt talsperson. 

Det er imidlertid noen begrensninger for valg 
av talsperson i dag, som departementet mener bør 
videreføres. Personer som utfører tjeneste eller 
arbeid for et organ som behandler saken, kan ikke 
oppnevnes som talsperson i samme sak. Talsper-
sonen bør heller ikke ha nær tilknytning til noen 
som avgjørelsen i saken kan ha betydning for, jf. 
forskriften § 3 siste ledd. Dersom barnet ønsker å 
uttale seg til en ansatt i barnevernstjenesten, fos-
terforeldre, nær biologisk familie eller lignende, 
vil disse ikke kunne oppnevnes som talsperson. 

Ved oppnevning av talsperson for samiske 
barn innenfor forvaltningsområdet for samisk 
språk, skal barnet få tilbud om talsperson med 
samisk språk og kulturforståelse, jf. forskriften § 3 
tredje ledd. I andre områder skal det tilstrebes at 
barnet får et slikt tilbud. Også i andre særlige til-
feller kan nemndleder gå utenfor listen for å finne 
den best egnede talspersonen. Dette kan for 
eksempel være en person med samme språklige 
eller kulturelle bakgrunn som barnet. Barne-
vernstjenesten skal gjennom samtale med barnet 
klarlegge om det foreligger språklige, kulturelle 
eller andre forhold som tilsier at det bør oppnev-
nes en særskilt talsperson. 

Det er den enkelte barneverns- og helse-
nemnd som har ansvar for utvalget av personer 
som kan ta på seg oppgaven med å være barnets 
talsperson. Det fremgår av Fylkesnemndenes 
årsrapport for 2019 at det i 2018 og 2019 har vært 
viktig for Sentralenheten og nemndene å kvalitets-
sikre talspersonutvalgene. Det vises til at i 2019 

ble det fastsatt en felles retningslinje for hvordan 
barnas talspersoner skal rekrutteres og hvilken 
opplæring de skal ha for å kunne utøve oppgaven 
på en god måte. De fleste nemndene hadde per 
utgangen av 2019 gjennomført opplæringsdager 
for sine talspersoner i tråd med retningslinjene.

Ordningen med talsperson og tillitsperson er 
under evaluering og resultatet fra evalueringen vil 
foreligge innen utgangen av 2021. 

20.4.4.5 Nærmere om å oppnevne sakkyndig til å 
samtale med barnet 

En alternativ måte å høre barn på i nemndssaker 
er å oppnevne en sakkyndig til å snakke med 
barnet. 

Etter gjeldende praksis er det særlig for barn 
under 7 år at nemnda oppnevner sakkyndig til å 
snakke med barnet, for eksempel dersom 
avgjørelsesgrunnlaget ikke i tilstrekkelig grad 
synliggjør barnets mening. Departementet mener 
nemnda i større grad må vurdere konkret om det 
er behov for å oppnevne en sakkyndig til å snakke 
med barnet for å opplyse saken. Dette gjelder uav-
hengig av barnets alder, men særlig i saker som 
gjelder barn under 7 år og for barn med særlige 
behov. 

Nemnda har et selvstendig ansvar for at saken 
er tilstrekkelig opplyst før avgjørelser tas. Det 
fremgår derfor også av forslag til § 14-11 annet 
ledd bokstav e at nemnda kan oppnevne en 
sakkyndig til å snakke med barnet. 

Det ble under høringen bedt om en spesifise-
ring av hva departementet legger i begrepet 
«sakkyndig» i sammenheng med høring av barnet 
for nemnda. I denne sammenheng menes en uav-
hengig fagperson med god kompetanse i å snakke 
med barn, som for eksempel en barne- og ung-
domspsykolog. Vedkommende kan snakke med 
barnet som ledd i en ordinær sakkyndig utred-
ning eller engasjeres spesielt for å gjennomføre 
samtalen som begrenset oppdrag. 

Det kan tenkes situasjoner hvor barnet uttaler 
seg til det fagkyndige medlemmet av nemnda. 
Dette vil regnes som direkte uttalerett for nem-
nda, og ikke samtale med en sakkyndig, selv om 
vedkommende besitter samme kompetanse.

Dersom den sakkyndige kun oppnevnes for å 
ha en samtale med barnet skal ikke oppsumme-
ringen av samtalen sendes til Barnesakkyndig 
kommisjon. Dersom samtalen er en del av en 
sakkyndig utredning, skal vanlige prosedyrer for 
kvalitetsvurdering i kommisjonen følges, se kapit-
tel 18.6 om sakkyndige. 
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20.5 Begjæring om tiltak 

20.5.1 Gjeldende rett 

20.5.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Det er langvarig praksis for at Den europeiske 
menneskerettsdomstol (EMD) stiller krav til saks-
behandlingen i barnevernssaker med grunnlag i 
den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) 
artikkel 8, jf. særlig de generelle prinsippene i 
Strand Lobben-dommen m.fl. mot Norge (2019) 
avsnitt 212 og 213. Ved nødvendighetsvurderin-
gen etter artikkel 8 nr. 2 vil EMD ikke bare vur-
dere den avsluttende nasjonale behandlingen, 
men se hen til om inngrepet i familielivet er velbe-
grunnet i lys av saken som helhet.10 

EMD har særlig lagt vekt på om barneverns-
myndighetene og domstolene har hatt et forsvar-
lig avgjørelsesgrunnlag og om begrunnelsen har 
vært tilstrekkelig. Blant annet understreker EMD 
betydningen av å ha et tilstrekkelig bredt og opp-
datert faktisk grunnlag i A.S. mot Norge (2019).11

I Strand Lobben-dommen12 uttalte flertallet at alle 
tungtveiende momenter må være trukket frem og 
begrunnet, og motstridende argumenter må være 
veid mot hverandre på en balansert måte. 

20.5.1.2 Barnevernloven

En tvangssak som skal behandles av fylkesnem-
nda starter med at barnevernstjenesten sender 
begjæring om tiltak, jf. barnevernloven § 7-10. 
Begjæringen om tiltak tilsvarer stevning i en sak 
for domstolene, og den danner grunnlag for nem-
ndlederens tilrettelegging og videre behandling 
av saken. Det er barnevernstjenesten som har 
ansvaret for å forberede den enkelte sak for 
behandling i fylkesnemnda. Barnevernstjenesten 
har herunder ansvaret for å ha gjennomført de 
undersøkelser og den saksbehandling som er 
nødvendig for å sikre at saken er godt nok opplyst 
til at nemnda kan treffe vedtak, jf. barnevernloven 
§§ 7-10 og 7-11.

Barnevernloven § 7-11 første og annet ledd 
oppstiller de nærmere kravene til hva begjærin-
gen om tiltak skal inneholde. Begjæringen skal 
blant annet opplyse hvilken nemnd som skal 
behandle saken, partenes og advokatenes navn og 
en kort angivelse av hva begjæringen gjelder, for 
eksempel at det gjelder en sak om omsorgs-
overtakelse. I tillegg skal den inneholde en saks-

fremstilling. Begjæringen skal også inneholde for-
slag til vedtak og en kort redegjørelse for de fak-
tiske omstendigheter og hvilke rettsregler som 
kommer til anvendelse. De bevis som vil bli ført 
skal vedlegges. Dette omfatter også en oversikt 
over vitner og sakkyndige, med angivelse av hva 
forklaringene gjelder. I begjæringen skal det dess-
uten redegjøres for forhold som kan ha betydning 
for nemndlederens vurdering av den videre 
behandlingen og avgjørelsesformen. Det er også 
understreket i forarbeidene betydningen av at bar-
nevernstjenesten i begjæringen redegjør for forel-
drenes rettslige posisjon overfor barnet og 
begrunner forslaget om hvem som er sakens par-
ter.13 

Nemndleder kan pålegge retting av begjæring 
om tiltak, og skal sette frist for retting, jf. § 7-11 
tredje ledd. Det fremgår ikke av loven at nemndle-
der kan avvise begjæringer som ikke er rettet 
innen fristen, slik domstolen kan i sivile saker 
etter tvisteloven § 16-5 første ledd. Det fremgår av 
bestemmelsen at det kan settes frist for retting 
ved mangelfulle prosesshandlinger, som for 
eksempel mangelfull stevning. Dommeren kan 
avvise stevninger som ikke rettes innen fristen, jf. 
tvisteloven § 16-5 fjerde ledd. 

20.5.1.3 Ny praksis fra Høyesterett

Høyesterett avgjorde tre barnevernssaker i stor-
kammer i mars 2020 som gjelder ulike spørsmål 
knyttet til norsk barnevernlovgivning og forholdet 
til EMK artikkel 8 om retten til familieliv.14 Av 
særlig relevans i denne sammenheng er 
uttalelsene i HR 2020-661 S om at vedtakene etter 
barnevernloven må bygge på et tilstrekkelig og 
oppdatert beslutningsgrunnlag, inneholde en 
balansert og tilstrekkelig bred avveining og ha til-
fredsstillende begrunnelse.15 Videre påpekte 
Høyesterett at hensynet til familiebånd ligger i 
norske avgjørelser «en del ganger som en mer 
underforstått og delvis ikke uttalt forutsetning, 
mens hensynet til barnets beste trer tydeligst 
frem».16 Etter Høyesteretts syn illustrerer Strand 
Lobben-dommen «betydningen av at også en slik 
underliggende forutsetning om hensyn til familie-
bånd – både for foreldre og barnet – er godt synlig 
i begrunnelsen fra barnevernet, fylkesnemndene 
og domstolene».17 Høyesterett uttalte at det må 

10 HR-2020-661-S, avsnitt 152.
11 A.S.-dommen, avsnitt 66.
12 Strand Lobben-dommen, avsnitt 220 og 224-225.

13 Ot.prp. nr. 76 (2005–2006), side 51.
14 HR-2020-661-S, HR-2020-662-S og HR-2020-663-S.
15 HR 2020-661 S, avsnitt 170.
16 Avsnitt 85.
17 Avsnitt 86.
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komme tydelig frem at disse hensynene er vur-
dert, og hvilken vekt de er tillagt ved avveiningen 
mot forhold på barnets hånd slik at saksbehand-
lingen viser at det er foretatt en reell avveining («a 
genuine balancing exercise»).

20.5.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

20.5.2.1 Bakgrunnen for høringsnotatet 

Barnevernslovutvalget anbefalte å legge kravene 
til innhold i begjæringen om tiltak nærmere kra-
vene til stevning etter tvisteloven § 9-2. De fore-
slåtte endringene presiserte at begjæringen skal 
være utformet slik at de private partene kan ta stil-
ling til kravene, men viser samtidig til at kommu-
nens argumentasjon ikke skal gå lenger enn det 
som er nødvendig. Utvalget anbefalte også å innta 
i bestemmelsen at begjæringen skal inneholde en 
vurdering av barnets rett til å uttale seg. 

Det var svært få høringsinstanser som uttalte 
seg om forslaget fra Barnevernslovutvalget, men 
de få som uttalte seg støttet forslaget uten noen 
nærmere begrunnelse. 

Utvalget anbefalte også å gi en hjemmel for at 
nemnda kan avvise begjæringer om tiltak hvis inn-
holdskravene ikke er oppfylt og begjæringen ikke 
rettes innen en gitt frist. 

Fylkesnemndene støttet Barnevernslovutvalget, 
men pekte særlig på at en avvisning av en begjæ-
ring ikke må lede til at akuttvedtak oppheves. 

20.5.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo at kravene til begjæring 
om tiltak legges nærmere tvistelovens krav til 
stevning og tilsvar, og viste til at dette kan bidra til 
å styrke rettssikkerheten. Departementet foreslo 
å presisere i loven at begjæringen skal gi grunn-
lag for en forsvarlig behandling av saken. Det ble 
også foreslått å lovfeste at begjæringen skal være 
utformet slik at de private partene kan ta stilling til 
kravene, samtidig som kommunens argumenta-
sjon ikke skal gå lenger enn det som er nødven-
dig. 

Departementet foreslo også å presisere i loven 
at kommunen i begjæringen skal redegjøre for 
foreldrenes rettslige og faktiske tilknytning til bar-
net og begrunne forslaget om hvem som er 
sakens parter. Det ble vist til at dette kan bidra til 
at barnevernstjenesten i større grad involverer 
begge foreldrene slik at saken blir bedre opplyst. 

Det ble også foreslått å lovfeste at kommunen i 
begjæringen skal informere fylkesnemnda om 

hvordan barnet ønsker å uttale seg, om barnet 
ønsker partsrettigheter og barnevernstjenestens 
vurdering av om barnet bør innvilges partsrettig-
heter. 

Departementet foreslo også å innføre hjemmel 
for at nemnda kan avvise saken dersom en begjæ-
ring ikke rettes innen en fastsatt frist, og viste til 
at dette kan bidra til mer effektiv behandling av 
saken. 

20.5.3 Høringsinstansenes syn 

Kun to høringsinstanser uttaler seg direkte om 
forslaget om begjæring om tiltak, og begge støtter 
forslaget. Det er Barneombudet og fylkesnemn-
dene. 

Barneombudet mener endringsforslagene er et 
viktig initiativ. Samtidig ber Barneombudet depar-
tementet om å vurdere om det bør stilles ytterli-
gere krav til kartlegging, også i forbindelse med 
begjæring til nemnda.

Fylkesnemndene viser blant annet til at forsla-
get om at det i begjæringen skal inntas en begrun-
nelse av hvem som bør anses som part i saken 
kan bidra til at barnevernstjenesten i større grad 
involverer foreldrene, og at det legger til rette til 
kontradiksjon om dette spørsmålet tidlig under 
saksforberedelsen. De viser også til at kravet om 
at det skal gis opplysninger om barnets med-
virkning og hvorvidt barnet bør gis partsrettighe-
ter, vurderes som avgjørende. Barnets rett til 
medvirkning i egen sak er grunnleggende og skal 
beskyttes. Samtidig har fylkesnemndene innspill til 
ordlyden i bestemmelsen. Fylkesnemndene støtter 
også forslaget om at fylkesnemnda skal gis anled-
ning til å avvise en begjæring som ikke rettes 
innen fristen. De viser til at det vil kunne bidra til å 
sikre at kravene til begjæringen følges. 

20.5.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet mener at kravene til begjæring om 
tiltak bør legges nærmere tvistelovens krav til 
stevning og tilsvar, jf. tvisteloven kapittel 9. Saks-
behandlingsreglene for nemnda bygger på de 
samme regler som gjelder for domstolene. Å 
legge kravene til begjæring om tiltak nærmere 
tvistelovens regler kan bidra til å styrke rettssik-
kerheten til barn og foreldre, og tilliten til nemnda 
som et uavhengig avgjørelsesorgan. Departemen-
tet opprettholder derfor forslaget om endringer i 
bestemmelsen om begjæring om tiltak. 

Barnevernstjenestens saksbehandling har stor 
betydning for en etterfølgende behandling av 
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saken i nemnda og domstolen, herunder barn og 
foreldres rettsikkerhet. Departementet opprett-
holder derfor forslaget om å presisere i loven at 
begjæringen skal gi grunnlag for en forsvarlig 
behandling av saken, se lovforslaget § 14-9 annet 
ledd. Departementet presiserer at dette kravet 
blant annet innebærer at barnevernstjenestens 
vurdering av mindre inngripende tiltak må fremgå 
av begjæringen, herunder hvilke hjelpetiltak som 
har vært prøvd og hvordan tiltakene har fungert. 
Det må også fremgå av begjæringen hvordan mot-
stridende hensyn, herunder hensynet til barnets 
beskyttelse og barn og foreldres familiebånd, er 
vurdert og avveiet mot hverandre. Departementet 
viser her til føringene om krav til avgjørelses-
grunnlag og begrunnelse fra Høyesterett i stor-
kammeravgjørelsene fra mars 2020, se kapittel 
18.1 og 20.7. 

Departementet viser til at dersom nemndlede-
ren mener begjæringen ikke gir grunnlag for en 
forsvarlig behandling av saken kan den pålegge 
retting og etterspørre dokumentasjon, jf. lovforsla-
get § 14-9 tredje ledd. Som det redegjøres for 
nedenfor under kapittel 20.7 har nemnda et selv-
stendig ansvar for at bevisføringen gir et «forsvar-
lig faktisk avgjørelsesgrunnlag». I dette ligger en 
plikt til å påse at saken er godt nok opplyst før det 
treffes vedtak. 

Videre opprettholder departementet forslaget 
om å lovfeste i bestemmelsens annet ledd at 
begjæringen skal være utformet slik at de private 
partene kan ta stilling til kommunens krav om til-
tak, samtidig som kommunens argumentasjon 
ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig. Det 
vises til at formuleringene i hovedsak tilsvarer 
kravene til stevning etter tvisteloven. Forslaget vil 
kunne bidra til at saken blir bedre opplyst og 
styrke muligheten for kontradiksjon om de sen-
trale spørsmålene i saken. Forslaget vil dermed 
bidra til mer effektiv behandling av saken i nem-
nda. 

Mange barn vokser opp med foreldre som 
ikke bor sammen, og foreldrene kan være invol-
vert i barnets liv i ulik grad. Departementet fore-
slår at kommunen i begjæringen skal redegjøre 
for foreldrenes rettslige og faktiske tilknytning til 
barnet og begrunne forslaget om hvem som er 
sakens parter, jf. kapittel 18.3 om foreldres parts-
rettigheter. Det vil si at kommunen må redegjøre 
for foreldrenes tilknytning til barnet både i en 
rettslig og faktisk forstand. Vurderingen må der-
med omfatte temaer som hvem av foreldrene som 
har foreldreansvar for barnet, hvem av dem bar-
net bor fast sammen med og om det eventuelt er 
avtalt eller fastsatt samvær, men også foreldrenes 

faktiske tilknytning til barnet. Departementet 
mener at synliggjøring av dette i lovteksten kan 
bidra til at barnevernstjenesten i større grad invol-
verer begge foreldrene slik at saken blir bedre 
opplyst og at eventuelle tiltak dermed bedre vil 
ivareta barnets behov. Forslaget kan, som påpekt 
av fylkesnemndene, legge til rette for kontradiksjon 
om dette spørsmålet tidlig under saksforberedel-
sen, og vil dermed bidra til å styrke foreldres 
rettssikkerhet. At eventuelle uenigheter om dette 
spørsmålet avklares tidlig, kan også bidra til at 
saksbehandlingen blir mer effektiv.

Departementet foreslår under kapittel 20.4 å 
tydeliggjøre i loven at barn kan høres på ulike 
måter i en sak for nemnda, herunder at barnet 
kan uttale seg direkte til nemnda. For at nemnda 
skal vurdere hvordan barnet best bør høres i den 
enkelte sak, må dette opplyses av kommunen, slik 
at nemnda kan avgjøre hvordan barnets rett til å 
bli hørt best kan ivaretas under nemndbehandlin-
gen. 

Departementet understreker at medvirkning 
er en rett for barnet, og ikke en plikt, og dette bør 
også gjenspeiles i lovteksten. For å få dette tydeli-
gere frem i loven foreslår departementet at det 
fremgår av lovforslaget § 14-9 første ledd bokstav i 
at kommunen i begjæringen skal informere om 
«barnet ønsker å bli hørt, og eventuelt hvordan».

Barn er som hovedregel part i en barneverns-
sak fra fylte 15 år. I kapittel 18.2 foreslår departe-
mentet at nemnda kan innvilge yngre barn parts-
rettigheter dersom hensynet til barnet tilsier det. 
En forutsetning er at barnet ønsker partsrettighe-
ter og at dette ikke anses urimelig belastende for 
barnet. Det vises til lovforslaget § 12-3 annet ledd. 
For at nemnda skal kunne avgjøre om et barn 
under 15 skal innvilges partsrettigheter, må kom-
munen opplyse nemnda om dette spørsmålet. 
Departementet foreslår derfor også videreføre 
forslaget om å lovfeste i § 14-9 første ledd bokstav 
h at begjæringen om tiltak skal inneholde infor-
masjon om hvorvidt barnet ønsker partsrettighe-
ter og kommunens vurdering av om barnet bør 
innvilges partsrettigheter.

Departementet fastholder dessuten forslaget 
om å innføre hjemmel for nemnda til å avvise en 
begjæring dersom denne ikke rettes innen en fast-
satt frist. Som fylkesnemndene viser til, kan forsla-
get bidra til at kravene til begjæringen etterleves. 
En lignende bestemmelse finnes også i tvisteloven 
§ 16-5. Departementet mener at forslaget kan fun-
gere som et effektivt virkemiddel for å unngå at 
kommunen bruker for lang tid på å rette begjærin-
gen, noe som igjen kan ha betydning for om bar-
net får nødvendig hjelp til rett tid. Nemnda må 
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vurdere konkret om det vil være forsvarlig å 
avvise saken og om det er til barnets beste. Det 
gjelder særlig i de tilfeller der en avvisning vil 
medføre at et akuttvedtak opphører. Det er grunn 
til å tro at adgangen til å avvise en begjæring ikke 
vil bli mye brukt. 

20.6 Advokater 

20.6.1 Gjeldende rett

Både de private parter og den offentlige part 
representeres normalt av advokat i nemnda. Fyl-
kesnemnda skal sørge for at det blir oppnevnt 
advokat for de private parter jf. barnevernloven 
§ 7-8. Advokaten skal omgående gjøres kjent med 
begjæringen om tiltak med vedlagte dokumenter. 

Hvem som kan oppnevnes som advokat vil 
bero på reglene om fri rettshjelp. Ved oppnevning 
av advokat skal partenes ønske i utgangspunktet 
være avgjørende. Sakens karakter tilsier nødven-
digheten av at det legges vekt på at den private 
part har et tillitsforhold til sin advokat. På den 
annen side er det av stor betydning at sakene får 
en rask avklaring, ikke minst av hensyn til barnet. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere 
bestemmelser om et utvalg advokater som kan 
oppnevnes for privat part i saker som gjelder fyl-
kesnemndas klagebehandling av akuttvedtak, jf. 
barnevernloven § 7-23. Forskriftshjemmelen 
fremgår av barnevernloven § 7-8 første ledd. For-
skriftshjemmelen har ikke vært brukt. 

20.6.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

Departementet foreslo i høringsnotatet å utvide 
forskriftshjemmelen i dagens § 7-8 første ledd til å 
gjelde alle typer saker for nemnda. Gjeldende 
bestemmelse er til nå ikke brukt av departemen-
tet. Departementet la imidlertid vekt på at det kan 
være behov for å gi bestemmelser om utvalg av 
advokater også i flere sakstyper enn akuttsaker. 

20.6.3 Høringsinstansenes syn

Fem instanser uttaler seg om departementets for-
slag om en hjemmel for forskrift, Statens sivilretts-
forvaltning, Time kommune, Sandnes kommune, 
Trondheim kommune ved kommuneadvokaten, og 
Stiftelsens Barnas Rettigheter. 

Statens sivilrettsforvaltning skriver:

 «Vi støtter forslaget, og ser det som hensikts-
messig at en mindre gruppe spesielt kvalifi-

serte advokater påtar deg oppdrag i barne-
vernssaker. Dette både av hensyn til de private 
parters rettssikkerhet og som et bidrag til å 
begrense utgiftene til fri sakførsel. Det må 
antas at erfarne advokater med god kjennskap 
til fagområdet vil kunne utføre arbeidet både 
med bedre kvalitet og raskere enn advokater 
som kun tar sporadiske oppdrag i barneverns-
saker.»

Time kommune skriver:

«Time kommune er enig i utvidelsen av dagens 
regler som gir departementet en videre adgang 
til å utferdige en forskrift med et utvalg av advo-
kater for alle saker som føres for fylkesnem-
nda, ikke bare i klager på akuttvedtak.» 

Sandnes kommune har en uttalelse med samme 
ordlyd. 

Trondheim kommune, ved kommuneadvokaten
skriver:

«Kommunen støtter videre departementets 
forslag om at det gjennom forskrift legges til 
rette for at et utvalg av advokater velges og opp-
nevnes i denne typen saker, nettopp med tanke 
på hva som er de rettslige tema i en akuttsak. 
Kommunen mener for øvrig at et utvalg av 
advokater bør velge og oppnevnes i alle typer 
saker etter barnevernlovgivningen».

Stiftelsens Barnas Rettigheter skriver:

 «Det bør lovfestes at foreldrene fritt kan velge 
advokat og at nemnda/retten plikter å opp-
nevne denne advokaten.»

20.6.4 Utredning om 
kompetansehevingstiltak

Bufdir har i sin utredning av kompetansehevings-
tiltak i barnevernet, innhentet synspunkter på 
kompetansen til advokater som prosederer barne-
vernssaker.18 Resultatene viste store forskjeller 
mellom advokatenes kompetanse og personlige 
egenskaper i barnevernssaker, særlig blant pri-
vate parters advokater. Bufdir skriver i sin utred-
ning at det kan være vanskelig for den private part 
å vite hvilke advokater som har forutsetninger for 
å ivareta deres interesser i en barnevernssak på 

18 Bufdirs rapport nummer 04/2019 kapittel 6.9. Kompetan-
seutredningen er nærmere omtalt i denne proposisjonens 
kapittel 5.5.1 og kapittel 16.2. 
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en god måte. Videre viser Bufdir i utredningen til 
at barnevernslederne blant annet foreslår et 
offentlig register over advokater som har gjen-
nomført kurs. Barneombudet, Domstoladminis-
trasjonen, Sentralenheten for fylkesnemndene og 
Advokatforeningen spilte inn til direktoratet at det 
bør vurderes å innføre et system med faste barne-
vernsadvokater. 

Direktoratet vurderte i sin utredning «at en 
ordning med faste advokater i barnevernssaker vil 
kunne legge til rette for å sikre god kompetanse 
hos advokater som prosederer barnevernssaker. I 
tillegg til at slik kompetanse er nødvendig for å 
ivareta partenes interesser på en god og trygg 
måte, vil det også kunne styrke forvaltningskom-
petansen i tjenestene og bedre beslutningsgrunn-
laget til fylkesnemnda og domstolene.» På denne 
bakgrunn anbefalte direktoratet at det opprettes 
en ordning med faste advokater for private parter i 
barnevernssaker, etter modell av ordningen med 
faste forsvarere og bistandsadvokater i straffesa-
ker.

Bufdir viste i sin anbefaling til departementets 
forslag i høringsnotat om ny barnevernslov, og 
mente at dette gir tilstrekkelig hjemmel for en slik 
ordning. Bufdir mente imidlertid også at det ikke 
bør være klageadgang på avgjørelsen om hvem 
som skal føres opp som fast advokat.

20.6.5 Departementets vurderinger og 
forslag

Barnevernssaker er særskilt inngripende saker i 
barn og foreldres rett til familieliv. Det er viktig at 
advokatene som bistår private parter, enten det er 
foreldre eller barn med egne partsrettigheter, har 
god kjennskap til barnevernsrett og barneverns-
faglige problemstillinger. Å være part i en barne-
vernssak vil være en stor påkjenning for familiene 
som er involvert, og vil få stor betydning i livene 
deres. Bufdirs kompetanseutredning viser at det 
er behov for å veilede private parter om hvilke 
advokater som har god kompetanse på barne-
vernssaker. Til direktoratet har eksempelvis Dom-
stoladministrasjonen spilt inn at det er viktig at 
advokaten forstår at deres opptreden og utspill 
kan få store og langvarige konsekvenser for klien-
tene og deres barn. 

Departementet mener det vil være avgjørende 
å ha en advokat som kan ivareta familiens interes-
ser på en god måte. For personer som kanskje 
aldri har vært i kontakt med en advokat før, kan 
advokatmarkedet virke uoversiktlig. Det kan være 
utfordrende å forstå hvilke advokater som har 
kompetansen som trengs for å løse saken på en 

god måte. På utlendingsfeltet og i strafferetten, 
som også er saksområder som er meget inngri-
pende, er det opprettet lister over godt kvalifiserte 
advokater. Hensikten er at private kan søke veiled-
ning i listen, og bruke den for å forsikre seg om at 
advokaten de kontakter er kvalifisert for jobben. 
Departementet mener at en slik oversikt vil være 
nyttig informasjon for private parter i barneverns-
saker også. En slik liste kan også virke motive-
rende på advokater til å spesialisere seg innen bar-
nevernsrett. En spesialisering av advokatene i 
bransjen, vil også være en fordel for barne-
vernstjenesten og nemnda, for at prosessene skal 
gå smidigere. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn å 
opprettholde forslaget om at departementet kan gi 
forskrift om utvalg av en bestemt gruppe advoka-
ter som kan oppnevnes for private parter, se lov-
forslagets § 14-7 tredje ledd. Departementet har 
her særlig lagt vekt på Bufdirs funn og anbefalin-
ger i sin utredning om kompetansehevingstiltak i 
barnevernet, som er beskrevet foran. Den nær-
mere utformingen av ordningen, hvordan den 
skal administreres, finansieres og liknende, må 
departementet komme tilbake til. Dette vil også 
gjelde spørsmålet Bufdir berører i sin kompetan-
seutredning, om det skal følge med en klagead-
gang på en slik liste eller ikke.

Departementet understreker at prinsippet om 
fritt advokatvalg fortsatt vil gjelde selv om det opp-
rettes en ordning med faste advokater. Listen vil 
kun være av informasjonshensyn, og partene står 
fritt til å velge en advokat som ikke er med i ord-
ningen. Likevel mener departementet at en ord-
ning med faste barnevernsadvokater vil kunne 
bidra til bedre informasjon og på sikt styrke både 
de private partenes rettssikkerhet, og prosessen i 
barnevernssaker. 

20.7 Krav til avgjørelsesgrunnlag og 
begrunnelse 

20.7.1 Gjeldende rett

20.7.1.1 Menneskerettslige forpliktelser

Både den europeiske menneskerettskonvensjo-
nen (EMK) og FNs barnekonvensjon (BK) inne-
holder bestemmelser av sentral betydning for 
saksbehandlingen i saker etter barnevernloven. 

BK artikkel 3 fastslår at barnets beste skal 
være et grunnleggende hensyn i alle handlinger 
som berører barn. FNs barnekomité har utgitt en 
generell kommentar om innholdet i prinsippet om 
barnets beste etter BK artikkel 3. Komiteen gir 
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uttrykk for at prinsippet om barnets beste skal for-
stås både som en materiell vurderingsnorm og en 
saksbehandlingsregel som stiller krav til beslut-
ningsprosessen. 

BK artikkel 12 gjelder barnets rett til å gi 
uttrykk for sin mening. Nasjonale myndigheter 
skal garantere barn som er i stand til å danne seg 
egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for 
disse synspunktene i alle forhold som vedrører 
barnet. Videre skal barnets synspunkter tillegges 
behørig vekt i samsvar med dets alder og utvik-
ling. Barnets synspunkter er et sentralt moment i 
barnets beste-vurderingen.19 

Staten plikter etter BK artikkel 9 og EMK 
artikkel 8 å respektere både barn og foreldrenes 
rett til familieliv. Det er etter begge bestemmelser 
adgang til å gjøre inngrep i familielivet på nær-
mere bestemte vilkår. Det følger av EMK artikkel 
8 nr. 2 at inngrep ikke utgjør en krenkelse dersom 
inngrepet er i samsvar med lov, at det forfølger et 
legitimt formål og er nødvendig i et demokratisk 
samfunn. Den europeiske menneskerettsdomstol 
(EMD) har i flere saker uttalt at begrunnelsen for 
inngrepet må være relevant og tilstrekkelig. 
Videre er vilkåret om at inngrepet må være nød-
vendig, tolket som et krav om forholdsmessighet 
mellom mål og middel, slik at det må skje en 
balansert avveining av de kryssende interesser.20 

Det følger ingen uttrykkelige prosessuelle 
krav av ordlyden i EMK artikkel 8. Det er imidler-
tid langvarig praksis for at EMD stiller krav til 
saksbehandlingen i barnevernssaker med grunn-
lag i EMK artikkel 8, jf. særlig de generelle prin-
sippene EMD har trukket opp i storkammerdom-
men Strand Lobben m.fl. mot Norge 10. september 
2019 (Strand Lobben-dommen) avsnitt 212 og 213. 
Om de er oppfylt beror på en konkret vurdering.21

Ved nødvendighetsvurderingen etter artikkel 
8 nr. 2 vil EMD ikke bare vurdere den avsluttende 
nasjonale behandlingen, men se hen til om 
begrunnelsen for inngrepet i familielivet er velbe-
grunnet i lys av saken som helhet.22 I både Strand 
Lobben-dommen og Pedersen med flere mot Norge
av 10. mars 2020 (Pedersen-dommen) vurderte 
EMD ikke bare saksbehandlingen i tilknytning til 
adopsjonsvedtaket, men tok også i betraktning 
behandlingen av de forutgående sakene om 
omsorgsovertakelse.23 Dommene viser at feil som 

er gjort i tidligere stadier av en prosess kan få 
betydning for hvordan forholdet til EMK artikkel 
8 vurderes på et senere stadium. Dette medfører 
at kvaliteten på saksbehandlingen må sikres i alle 
ledd. 

I avgjørelsene mot Norge i den senere tid har 
EMD særlig lagt vekt på om barnevernsmyndig-
hetene og domstolene har hatt et forsvarlig avgjø-
relsesgrunnlag og om begrunnelsen har vært til-
strekkelig. Blant annet understreker EMD i 
Strand Lobben-dommen betydningen av å ha et til-
strekkelig bredt og oppdatert faktisk grunnlag.24

Det fremheves at dette særlig gjelder ved de mest 
vidtgående avgjørelsene, som ved svært begren-
set samvær og adopsjon, og når det anføres at 
omsorgsevnen har utviklet seg i positiv retning. I 
Strand Lobben-dommen25 uttalt flertallet at alle 
tungtveiende momenter må være trukket frem og 
begrunnet, og motstridende argumenter må være 
veid mot hverandre på en balansert måte. Det må 
fremgå av avgjørelsene at det er foretatt en grun-
dig vurdering. 

20.7.1.2 Barnevernloven

Nærmere om krav om forsvarlig avgjørelsesgrunnlag 

Barnevernloven § 7-3 første ledd angir de grunn-
prinsipper som skal gjelde for saksbehandlingen i 
fylkesnemnda. Det fremgår av bestemmelsen at 
fylkesnemndas saksbehandling skal være betryg-
gende, rask og tillitsskapende. Den skal være til-
passet tiltaket og sakens art, omfang og vanskelig-
hetsgrad, og støtte opp under lovens grunnleg-
gende hensyn. Bestemmelsen angir de grunnleg-
gende kvalitetskravene hvor sentrale elementer i 
kravet til rettferdig rettergang er fanget opp, jf. 
EMK artikkel 6 nr. 1. Begrepet «lovens grunnleg-
gende hensyn» peker særlig på hensynet til bar-
nets beste.

Barnevernloven § 7-3 andre ledd bokstav a slår 
fast at fylkesnemnda skal sørge for at bevisførin-
gen gir et «forsvarlig faktisk avgjørelsesgrunn-
lag». Barnevernssakene er unntatt partenes frie 
rådighet, og fylkesnemnda vil derfor ha det over-
ordnede ansvar for at saken er tilstrekkelig opp-
lyst til at vedtak kan treffes. Fylkesnemnda skal 
foreta en selvstendig og reell vurdering av avgjø-
relsesgrunnlaget, jf. henholdsvis barnevernloven 
§ 7-3 annet ledd bokstav a og e. Dette innebærer 

19 FNs barnekomites generelle kommentar nr. 12 (2009), 
avsnitt 19-31 og avsnitt 89-91.

20 Se for eksempel Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), 
avsnitt 203.

21 HR-2020-661 S, avsnitt 154.
22 HR-2020-661-S, avsnitt 152.

23 Strand Lobben m.fl. mot Norge (2019), avsnitt 148 og 152 og 
Pedersen mot Norge (2020), avsnitt 66.

24 Se også A.S. mot Norge (2019), avsnitt 66.
25 Avsnitt 220 og 224-225.
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at dersom avgjørelsesgrunnlaget partene legger 
frem er mangelfullt, må fylkesnemnda påse at den 
nødvendige supplering legges frem eller innhen-
tes. Fylkesnemnda kan også selv oppnevne en 
sakkyndig for å utrede saken jf. barnevernloven 
§ 7-12 andre ledd bokstav d, men i forarbeidene er 
det forutsatt at det bare rent unntaksvis vil være 
aktuelt.26 Barnevernstjenesten har ansvaret for å 
forberede saken, herunder sørge for sakkyndige 
utredninger der dette er påkrevet. Behovet for 
sakkyndighet forutsettes derfor normalt ivaretatt 
gjennom de sakkyndige utredninger barne-
vernstjenesten har sørget for og ved nemndas fag-
kyndige medlemmer. Fylkesnemnda har imidlertid 
et ansvar for å sørge for at saken er tilstrekkelig 
opplyst før vedtak treffes, og det kan derfor unn-
taksvis være behov for at nemnda oppnevner 
sakkyndige. 

Nærmere om krav til begrunnelse for vedtak

Barnevernloven § 7-19 tredje ledd første punktum 
stiller krav til begrunnelse for fylkesnemndas ved-
tak. Det fremgår av bestemmelsen at vedtak skal 
begrunnes som dommer. Videre fremgår det at 
bestemmelsen i tvisteloven § 19-6 gjelder tilsva-
rende så langt den passer. Det innebærer at det 
stilles krav til utformingen av vedtaket, og til 
begrunnelsen, jf. tvisteloven § 19-6 fjerde ledd. 
Vedtaket skal være skriftlig, jf. § 19-6 annet ledd, 
og det skal opplyses om vedtaket er enstemmig 
eller avsagt under dissens, jf. § 19-6 tredje ledd. 
Begrunnelsen skal blant annet omfatte fremstil-
ling av saken, partenes påstander med påstands-
grunnlag og nemndas vurdering. Videre er det 
krav til at nemnda gjør rede for den bevisvurde-
ring og rettsanvendelse som avgjørelsen bygger 
på, jf. tvisteloven § 19-5 femte ledd. 

Barnevernloven § 7-19 tredje ledd fastslår 
videre at det skal fremgå av vedtaket hva som er 
barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets 
mening er tillagt. Videre skal det fremgå av vedta-
ket hvordan barnets beste er vurdert.27 Begrun-
nelseskravet kan bidra til større bevissthet om 
hvilken betydning barnets mening og barnets 
beste har for utfallet i saken. Dokumentasjonskra-
vene kan bidra til at vedtakene er basert på grun-
digere vurderinger. Dette vil styrke barnets retts-
sikkerhet.  

20.7.1.3 Ny praksis fra Høyesterett

Høyesterett avgjorde tre barnevernssaker i stor-
kammer i mars 202028 som gjelder ulike spørsmål 
knyttet til norsk barnevernlovgivning og forholdet 
til EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Høyeste-
rett ga flere føringer knyttet til hvilke krav som 
stilles til avgjørelsesgrunnlag og begrunnelser for 
vedtak. Høyesterett uttalte blant annet i HR 2020-
661 S:29

«Vedtakene etter barnevernloven må bygge på 
et tilstrekkelig og oppdatert beslutningsgrunn-
lag, inneholde en balansert og tilstrekkelig 
bred avveining og ha tilfredsstillende begrun-
nelse. Hvilke krav som stilles, beror på omsten-
dighetene i den enkelte sak og hva slags tiltak 
det er tale om».

Høyesterett uttalte også at det beror på en kon-
kret og samlet vurdering av forholdene i saken 
om krav til beslutningsgrunnlag etter EMK artik-
kel 8 er oppfylt.30 Videre påpekte Høyesterett 
med henvisning til A.S. mot Norge (2019) betyd-
ningen av «å ha et tilstrekkelig bredt og oppdatert 
faktisk grunnlag», særlig «ved de mest vidtgående 
avgjørelsene, og når det anføres at omsorgsevnen 
har utviklet seg i positiv retning».31 

I HR-2020-663-S hadde Høyesterett flere 
uttalelser knyttet til oppnevning av sakkyndige. I 
forbindelse med at biologisk mor anførte at det i 
saker om omsorgsovertakelse etter barnevernlo-
ven § 4-12 bokstav a og d som hovedregel må inn-
hentes uavhengige sakkyndige erklæringer om 
mor og barn, uttalte Høyesterett at EMDs praksis 
ikke ga støtte for det, og at:

«Hvorvidt det skal oppnevnes sakkyndig i 
disse sakene beror på en konkret vurdering 
der det avgjørende er om saken kan avgjøres 
på et forsvarlig grunnlag uten slik oppnevning. 
Ved vurderingen må det blant annet tillegges 
vekt om det tidligere er innhentet sakkyndig 
erklæring, tiden som deretter er gått, og om 
det er skjedd endringer i foreldrenes livssitua-
sjon og omsorgsevne (…) Det vil også ha 
betydning om det i saken fremkommer fagkyn-
dige vurderinger på annen måte enn ved opp-
nevning av sakkyndig».32 

26 Ot.prp. nr. 76 (2005–2006), side 132.
27 Dette kravet ble tatt inn gjennom vedtakelsen av Prop. 169 

L (2016–2017).

28 HR 2020-661 S, HR 2020 662 S, HR 2020-663 S.
29 HR 2020-661 S, avsnitt 170.
30 Se avsnittene 152, 164 og 161.
31 Se avsnitt 160, med henvisning til A.S.-dommen, avsnittene 

66-69.
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Når det gjelder krav til begrunnelse for vedtak 
bemerket Høyesterett i HR-2020-661-S avsnitt 164 
først at EMDs praksis «klart» viser at det stilles 
krav til begrunnelsen. Høyesterett uttaler videre, 
med henvisning til Strand Lobben-dommen:33

«(…) alle tungtveiende momenter må være 
trukket frem og begrunnet, og (…) motstri-
dende argumenter må være veid mot hver-
andre på en balansert måte. Det må fremgå av 
avgjørelsene at det er foretatt en grundig vur-
dering.»

Høyesterett uttalte seg også i samme avsnitt om 
kravene til avveining av hensyn og det grunnleg-
gende kravet om at nasjonale myndigheter må 
foreta en balansert avveining («fair balance»), jf. 
Strand Lobben-dommen avsnitt 203. 

Videre uttalte Høyesterett at det gjelder «et 
skjerpet krav» til begrunnelsen der myndighetene 
har gitt opp målet om gjenforening. Dette skyldes 
at en slik konklusjon krever grundig overveielse 
(«careful consideration»), hvor det også må leg-
ges vekt på myndighetenes positive forpliktelse til 
å legge til rette for gjenforening.34 

Videre påpekte Høyesterett at hensynet til 
familiebånd ligger i norske avgjørelser «en del 
ganger som en mer underforstått og delvis ikke 
uttalt forutsetning, mens hensynet til barnets 
beste trer tydeligst frem».35 Etter Høyesteretts 
syn illustrerer Strand Lobben-dommen «betydnin-
gen av at også en slik underliggende forutsetning 
om hensyn til familiebånd – både for foreldre og 
barnet – er godt synlig i begrunnelsen fra barne-
vernet, fylkesnemndene og domstolene».36 Høy-
esterett uttalte at det må komme tydelig frem at 
disse hensynene er vurdert, og hvilken vekt de er 
tillagt ved avveiningen mot forhold på barnets 
hånd slik at saksbehandlingen viser at det er fore-
tatt en reell avveining («a genuine balancing exer-
cise»). 

20.7.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

Barnevernslovutvalgets forslag om å lovfeste at 
det skal fremgå av fylkesnemndas vedtak hva som 
er barnets synspunkt, hvilken vekt barnets 
mening er tillagt og hvordan barnets beste er vur-

dert, ble fulgt opp gjennom lovendringer som 
trådte i kraft 1. juli 2018. Bestemmelsen ble inntatt 
i barnevernloven § 7-19 tredje ledd, se Prop. 169 L 
(2016–2017) og Innst. 151 L (2017–2018). 

I høringsnotatet ble bestemmelsen om krav til 
beslutningsgrunnlag og bestemmelsen om krav til 
begrunnelse foreslått videreført med enkelte 
språklige endringer. Få høringsinstanser har 
uttalt seg om forslaget. 

20.7.3 Departementets vurderinger og 
forslag

20.7.3.1 Innledning

Departementet vurderer at det ikke er motstrid 
mellom EMK artikkel 8 slik bestemmelsen er tol-
ket av EMD og saksbehandlingsreglene som gjel-
der for nemnda. Dette er også i tråd med Høyeste-
retts vurderinger i storkammeravgjørelsene.37

Høyesterett har imidlertid påpekt at de norske 
lovbestemmelsene må praktiseres innenfor de 
rammer som følger av EMDs praksis, og har gitt 
flere føringer om krav til avgjørelsesgrunnlag og 
begrunnelser som har betydning for nemndas 
vedtak. Departementet har derfor vurdert om det 
kan være behov for å synliggjøre enkelte av Høy-
esteretts og EMDs føringer i ny barnevernslov. 
Nemndene fatter inngripende vedtak som griper 
sterkt inn i familielivet og privatlivet til det enkelte 
barn og familien, og det er derfor svært viktig at 
vedtakene er basert på et tilstrekkelig og oppda-
tert avgjørelsesgrunnlag, inneholder en balansert 
og tilstrekkelig bred avveining og har tilfredsstil-
lende begrunnelse. Nemndenes vedtaksmyndig-
het i tvangssakene innebærer at nemnda har et 
ansvar for å påse at saksbehandlingen er i overen-
stemmelse med føringene fra Høyesterett og 
EMD og våre menneskerettslige forpliktelser. 

Departementet viser til at domstolen har en til-
svarende plikt for å sørge for at bevisførselen gir 
et forsvarlig faktisk beslutningsgrunnlag i saker 
hvor offentlige hensyn begrenser partenes rådig-
het slik tilfelle er i saker etter barnevernsloven, jf. 
tvisteloven §§ 11-4 og 21-3. 

20.7.3.2 Krav til avgjørelsesgrunnlag 

Barnevernssaker er unntatt partenes frie rådig-
het, og nemnda vil derfor ha det overordnede 
ansvaret for at saken er tilstrekkelig opplyst til at 
vedtak kan treffes. Departementet viser til at det i 

32 HR-2020-663-S avsnitt 99.
33 Strand Lobben avsnitt 220 og 224-225.
34 Se avsnittene 165-167.
35 Avsnitt 85.
36 Avsnitt 86. 

37 HR-2020-661-S avsnittene 170 og 171, HR- 2020-663- S 
avsnitt 91, HR – 2020-662-S avsnitt 133-135.
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gjeldene lov er krav til et forsvarlig faktisk avgjø-
relsesgrunnlag i saker som avgjøres av nemnda. 
Dette er etter departementets vurdering i tråd 
med Høyesteretts uttalelser om at vedtakene etter 
barnevernsloven må bygge på et tilstrekkelig og 
oppdatert avgjørelsesgrunnlag. På denne bak-
grunn fastholder departementet forslag om krav 
til avgjørelsesgrunnlag i lovforslaget § 14-5. 

Departementet viser i denne sammenheng til 
at Høyesterett, med henvisning til A.S.-dommen, 
understreker betydningen av «å ha et tilstrekkelig 
bredt og oppdatert faktisk grunnlag», særlig «ved 
de mest vidtgående avgjørelsene, og når det anfø-
res at omsorgsevnen har utviklet seg i positiv ret-
ning».38 Dette innebærer etter departementets 
vurdering at det stilles større krav til avgjørelses-
grunnlaget når det for eksempel vurderes svært 
begrenset samvær, fratakelse av foreldreansvar og 
samtykke til adopsjon. Det vil bero på en konkret 
og samlet vurdering av forholdene i saken om 
krav til avgjørelsesgrunnlag er oppfylt.39

Departementet understreker videre at dersom 
avgjørelsesgrunnlaget er mangelfullt, kan dette få 
følger for den vurderingen som foretas og dermed 
for begrunnelsen. Nemnda må derfor påse at den 
nødvendige supplering legges frem eller innhen-
tes i tråd med de nye føringene fra Høyesterett og 
EMD.

20.7.3.3 Særlig om oppnevning av sakkyndige

Departementet understreker at en sakkyndig 
utredning må være oppdatert, og det beror på en 
konkret vurdering om det er behov for å innhente 
ny sakkyndig utredning, der det avgjørende er om 
saken kan avgjøres på et forsvarlig grunnlag uten 
slik oppnevning.40

Departementet viser til at barnevernsloven 
bygger på en forutsetning om at det er barne-
vernstjenesten som har ansvaret for å forberede 
den enkelte sak for behandling i nemnda. Barne-
vernstjenesten har herunder ansvaret for å ha 
gjennomført de undersøkelser og den saksbe-
handling som er nødvendig for å sikre at nemnda 
kan treffe vedtak. Det er derfor normalt barne-
vernstjenesten som innhenter en sakkyndig 
utredning.

Nemnda har imidlertid et ansvar for at bevis-
førselen gir et forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, jf. 
lovforslaget § 14-5 annet ledd, og skal vurdere 

behovet for ytterligere bevisførsel, jf. lovforslaget 
§ 14-11. På denne bakgrunn kan nemnda sende 
saken tilbake til kommunen, jf. også lovforslaget 
§ 14-9. Dersom det er uhensiktsmessig å sende 
saken tilbake til kommunen, og det etter en kon-
kret vurdering er nødvendig for å opplyse saken, 
kan nemnda selv oppnevne sakkyndige.

Departementet viderefører på denne bak-
grunn forslag til § 14-11 bokstav e, der det frem-
går at nemndlederen skal vurdere behovet for 
ytterligere bevisførsel, herunder sakkyndige 
utredninger. Det vises for øvrig til omtalen i kapit-
tel 18.6 om regulering av bruk av sakkyndige.

20.7.3.4 Krav til begrunnelser for vedtak

Departementet opprettholder forslaget om å vide-
reføre i forslag til ny barnevernslov at nemndas 
vedtak skal begrunnes som dommer, og at tviste-
loven § 19-6 gjelder tilsvarende så langt den pas-
ser, se lovforslaget § 14-20 tredje ledd. Disse kra-
vene er etter departementets vurdering tilstrekke-
lig for å ivareta de overordnede føringene fra 
EMD og Høyesterett om at «…alle tungtveiende 
momenter må være trukket frem og begrunnet, 
og (…) motstridende argumenter må være veid 
mot hverandre på en balansert måte. Det må 
fremgå av avgjørelsene at det er foretatt en grun-
dig vurdering».41 Departementet understreker 
imidlertid viktigheten av at nemndas vedtak inne-
holder en balansert og tilstrekkelig bred avvei-
ning og har tilfredsstillende begrunnelse. Dette er 
helt avgjørende for å ivareta barn og foreldres 
rettsikkerhet. Begrunnelsen skal sikre at vedtaket 
er godt gjennomtenkt, og vise partene at deres 
argumenter er vurdert. Dette er viktig for å vur-
dere om det er grunn til å kreve rettslig over-
prøving av vedtaket. Kravet til begrunnelse skal 
også ivareta behovet for innsyn og kontroll med 
nemndenes virke.

Gjeldende bestemmelse om krav til begrun-
nelse for vedtak stiller særskilte krav til at det skal 
fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, 
og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvor-
dan barnets beste er vurdert skal også fremgå av 
vedtaket. Dette er helt sentrale krav. Departemen-
tet har vurdert om det også i loven bør inntas krav 
til at det fremgår av vedtaket hvordan hensynet til 
familiebånd er vurdert. 

Departementet viser til at det blant annet frem-
går av Høyesteretts uttalelser at hensynet til fami-
liebånd ligger i norske avgjørelser «en del ganger 
som en mer underforstått og delvis ikke uttalt for-

38 Se avsnitt 160, med henvisning til A.S. mot Norge, avsnit-
tene 66-69.

39 Se avsnittene 152, 164 og 161.
40 HR-2020-663-S, avsnitt 99. 41 HR-2020-661-S, avsnitt 164.
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utsetning, mens hensynet til barnets beste trer 
tydeligst frem».42 Videre har Høyesterett påpekt 
betydningen av at også en slik underliggende for-
utsetning om hensyn til familiebånd – både for for-
eldrene og barnet – er godt synlig i begrunnelsen 
fra barnevernet, fylkesnemndene og domsto-
lene.43 Departementet viser til at også lovens 
strenge vilkår for tvangstiltak underbygger betyd-
ningen av familiebånd. I den enkelte sak må det 
komme tydelig frem at disse hensynene er vur-
dert, og hvilken vekt de er tillagt ved avveiningen 
mot forhold på barnets hånd.44 På bakgrunn av 
blant annet Høyesteretts uttalelser om at hensyn 
til familiebånd, både for foreldrene og barnet, må 
være godt synlig i begrunnelsen, foreslår departe-
mentet å presisere i lovforslaget at det i nemndas 
vedtak skal fremgå hvordan hensynet til familie-
bånd er vurdert.

Departementet understreker at ivaretakelse av 
barn og foreldres familiebånd ofte vil være i både 
barnets og foreldrenes interesser. I saker om 
tvangsvedtak etter barnevernsloven kan det like-
vel være at barnet og foreldrenes interesser er 
motstridende. I nemndas vedtak må det dermed 
fremgå at det er foretatt en reell avveining av de 
motstridende interesser, herunder hvilken vekt 
hensynet til familiebånd, for både barn og for-
eldre, er tillagt i vurderingene. Departementet 
viser til at dersom tiltaket er nødvendig for å iva-
reta barnets beste, vil hensynet til barnet gå foran 
hensynet til foreldrene, jf. lovforslaget § 1-3 om 
barnets beste. Kravet til begrunnelse innebærer 
imidlertid at det må være godt synliggjort i vedta-
ket hvordan hensyn til familiebånd for både barn 
og foreldre er vurdert.

En slik presisering i loven kan bidra til større 
bevissthet om at hensynet til familiebånd må vur-
deres og synliggjøres, og dermed bidra til praksis 
i samsvar med menneskerettslige forpliktelser. 
Departementet mener videre det kan bidra til at 
vedtakene er basert på mer balanserte og grundi-
gere vurderinger. Kravene til begrunnelsen i et 
vedtak skjerpes jo mer inngripende vedtaket er. 
Nemndenes tvangsvedtak griper sterkt inn i ret-
ten til familieliv, eksempelvis omsorgsovertakelse 
og adopsjon. Dette taler også for at det presiseres 
at det skal fremgå av vedtaket hvordan hensynet 
til familiebånd er vurdert. Dette kan gjøre det let-
tere å etterprøve vedtaket, herunder at skjønnsut-
øvelsen og avveiningen av de ulike hensyn har 
vært forsvarlig. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
det i bestemmelsen om krav til begrunnelse av 
nemndas vedtak, føyes til et krav om at det i vedta-
ket, skal fremgå hvordan hensynet til familiebånd 
er vurdert, se lovforslaget § 14-20 tredje ledd. 

20.8 Behandling av klager over 
akuttvedtak og vedtak om 
flytteforbud

20.8.1 Gjeldende rett 

De private parter kan påklage barnevernstje-
nestens akuttvedtak etter § 4-6 annet og tredje 
ledd, § 4-9 første og annet ledd, § 4-25 annet ledd 
og § 4-29 fjerde ledd, til fylkesnemnda, jf. barne-
vernloven § 7-23 første ledd. Klagen fremsettes 
skriftlig eller muntlig overfor fylkesnemnda. 
Saken undergis en enklere saksbehandling enn 
de ordinære sakene. Det fremgår av bestemmel-
sens annet ledd at klagesaken skal behandles av 
nemndleder alene og ikke som ordinær nemnd, 
det vil si med nemndleder og et fagkyndig og et 
alminnelig medlem. Det skal kun holdes et kort 
møte hvor partene gis mulighet til å redegjøre for 
sitt syn og tilby slik supplerende bevisførsel som 
nemndleder tillater. Avgjørelsesgrunnlaget i saker 
som gjelder klage på akuttvedtak vil således 
avvike fra avgjørelsesgrunnlaget i saker som 
avgjøres etter ordinært forhandlingsmøte. Ved 
prøving av akuttvedtak vil avgjørelsesgrunnlaget 
være mer begrenset, og det vil være opp til nem-
ndleder å ta stilling til hva som skal utgjøre avgjø-
relsesgrunnlaget i den enkelte sak. Vedtak i klage-
saken skal foreligge innen en uke etter at fylkes-
nemnda mottok saken, jf. barnevernloven § 7-23 
tredje ledd. 

Departementet har i forarbeidene lagt avgjø-
rende vekt på at det er viktig at akuttsakene avgjø-
res raskt, og det ble uttalt at hvis det er for lang 
saksbehandlingstid vil klagesaken først komme 
opp kort tid før hovedsaken. Det ble også vist til 
vedtakets midlertidige karakter, og at svært 
mange akuttsaker finner sin løsning uten at det 
blir noen form for klage.45 

Fylkesnemndas vedtak i klagesaken kan brin-
ges inn for tingretten til rettslig prøving, jf. barne-
vernloven § 7-24. Tingrettens saksbehandling ved 
rettslig prøving av akuttvedtak følger de generelle 
reglene i tvisteloven kapittel 36 om rettslig 
prøving av administrative tvangsinngrep. Dette 
innebærer en mer omfattende behandling av 
saken i tingretten enn i fylkesnemnda. I tingretten 42 HR-2020-661-S, avsnitt 84.

43 HR-2020-661-S, avsnitt 86.
44 HR-2020-661-S, avsnitt 86. 45 Ot.prp. nr. 76 (2005–2006), side 95.
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er det som hovedregel en muntlig behandling ved 
hovedforhandling og retten settes med en fag-
dommer og to meddommere, hvorav én lek med-
dommer og én fagkyndig meddommer. 

20.8.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette 

20.8.2.1 Bakgrunnen for forslaget i høringsnotatet 

Barnevernslovutvalget foreslo at blant annet klager 
over akuttvedtak kunne behandles med ordinær 
nemnd. Forslaget var at hovedregelen fortsatt skal 
være at klagesaken behandles av nemndleder 
alene, men at nemnda i særlige tilfeller kan settes 
som ordinær nemnd, det vil si med nemndleder og 
et fagkyndig og et alminnelig medlem. Utvalget 
viste til at dette særlig var tiltenkt akuttvedtak om 
spedbarn, men at det også i andre klagesaker kan 
være behov for en slik grundigere behandling. 
Utvalget mente at det måtte bero på en konkret 
vurdering av sakens vanskelighetsgrad, partenes 
ønsker og hensynet til en betryggende saksbe-
handling om klagesaken settes med ordinær 
nemnd. Det ble også foreslått at frist for vedtak i 
klagesak med ordinær nemnd settes til to uker. 

Utvalget viste også til at det er uheldig å kreve 
at det skal holdes et «kort» møte i alle klagesaker, 
jf. barnevernloven § 7-23 annet ledd. De viste til at 
lengden på møtet må avgjøres konkret, og at det 
vil avhenge av den bevisførsel nemndleder tillater. 
Utvalget foreslo derfor å fjerne ordet «kort» fra 
bestemmelsen. 

De fleste av høringsinstansene støttet utval-
gets forslag. Flere viste som begrunnelse til at det 
vil styrke rettssikkerheten til private parter. Blant 
annet fylkesnemndene viste til at det ikke er gitt at 
nyfødt-sakene er de mest komplekse og kompli-
serte sakene, og at ordningen bør forbeholdes de 
særlig vanskelig og ekstraordinære sakene, uav-
hengig av barnets alder. 

20.8.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsnotatet at klager 
over akuttvedtak fortsatt som hovedregel skal 
behandles av nemndleder alene, og at hensynet til 
en rask saksbehandling må veie tungt. 

Departementet foreslo samtidig en unntaks-
hjemmel som gir fylkesnemnda adgang til en 
grundigere behandling av klage på akuttvedtak 
og klage på vedtak om flytteforbud i særlige til-
feller. Vurderingen av om det er et «særlig til-
felle» vil måtte bero på en konkret vurdering av 
sakens kompleksitet. Departementet la vekt på 

at rettssikkerhetshensyn tilsier at det gis mulig-
het til en grundigere behandling i enkelte 
akuttsaker. 

Departementet foreslo også å videreføre at det 
skal holdes et møte, men å ta ut av bestemmelsen 
at møtet skal være «kort». Departementet foreslo 
videre å sette fristen for når det skal foreligge ved-
tak til to uker i saker som settes med ordinær 
nemnd. 

20.8.3 Høringsinstansenes syn 

I overkant av 15 høringsinstanser støtter forslaget 
om å innføre adgang til grundigere behandling av 
klager på akuttvedtak og vedtak om flytteforbud. 
Det er Bufdir, Bufetat region Midt-Norge, Barne-
ombudet, Domstoladministrasjonen, fylkesnemn-
dene, Asker kommune, Bergen kommune, Bærum 
kommune, Fredrikstad kommune, Færder kom-
mune, Trondheim kommune v/kommuneadvoka-
ten, Organisasjonen for barnevernsforeldre, Kristi-
ansand tingrett og Oslo tingrett. 

Domstoladministrasjonen viser i sin høringsut-
talelse til at det er viktig med balanse mellom 
rask, forsvarlig og tillitsvekkende kontroll. De 
skriver også at forslaget om behandling av klage 
på akuttsaker kan medføre at færre saker bringes 
inn for domstolen. 

Kristiansand tingrett uttaler at forslaget medfø-
rer et mer helhetlig regelverk. De uttaler videre at 
det ikke er «ønskelig at parter og prosessfullmektiger 
skal kunne få en oppfatning om at saken vil bli bedre 
og grundigere behandlet i overprøvingsinstansen da 
dette vil kunne føre til unødvendige overprøvinger i 
domstolene som vil medføre større belastninger for 
barna enn nødvendig. I tillegg er akuttvedtak et sterkt 
og dramatisk inngrep i familien hvor det allerede ved 
første behandling i fylkesnemnda bør være en grundig 
og tillitsvekkende kontroll.» 

Oslo tingrett støtter forslaget, og begrunner 
dette med likebehandling i fylkesnemnd og dom-
stol. De viser også til følgende begrunnelse: 
«Akuttvedtakene er meget sterke inngrep, som ofte 
vil innebære belastninger og omveltninger for alle-
rede sårbare barn, og rask, forsvarlig og tillitvek-
kende kontroll er av stor betydning.» 

Bærum kommune uttaler at det er unødvendig 
og uheldig med begrensning til «særlige tilfeller». 
De mener det bør tilstrebes mer likeverdig 
behandling som i domstolene. 

Familiekanalen uttaler på sin side at klager på 
akuttvedtak bør behandles av full nemnd.

Om lag 5 høringsinstanser uttaler seg om for-
slaget om å ta ut av bestemmelsen at det skal være 
et «kort» møte. Bufdir, Trondheim kommune v/
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kommuneadvokaten og Kristiansand tingrett støt-
ter forslaget. Kristiansand tingrett viser til at ting-
rettene ikke har tilsvarende hjemmel for å 
behandle klagesakene i et «kort møte», og at det 
antas å være en fordel å ha mest mulig sammenfal-
lende regelverk for fylkesnemndene og tingret-
tene. Bufdir uttaler i sin høringsuttalelse at de er 
kjent med at nemnder i dag opererer med 3 timers 
møter, men har vanskelig med å forstå hjemmels-
grunnlaget for dette. 

Fylkesnemndene uttaler at de ikke støtter for-
slaget, og mener dagens ordning med et «kort» 
møte fungerer godt.

20.8.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

Et vedtak om å akuttplassere et barn utenfor 
hjemmet innebærer utøvelse av offentlig myndig-
het av svært inngripende karakter og med store 
konsekvenser for dem det gjelder. Et akuttvedtak 
gjennomføres uten ordinær utredning, saksbe-
handling og mulighet for kontradiksjon i forkant 
av avgjørelsen. Partene har imidlertid adgang til å 
påklage barnevernstjenestens vedtak til nemnda, 
og kan kreve rettslig prøving av nemndas vedtak, 
jf. lovutkastet § 14-23 første ledd og § 14-25. 
Bestemmelsene gjelder også ved klager på vedtak 
om midlertidig flytteforbud, jf. lovutkastet § 4-3. 

Departementet foreslår at klager over akuttved-
tak fortsatt som hovedregel skal behandles av nem-
ndleder alene. Departementet viser til at det er 
grunn til å legge stor vekt på hensynet til en rask 
saksbehandling i disse sakene, slik det også ble vist 
til i forarbeidene til dagens bestemmelse. Dersom 
alle saker for nemnda skal behandles med ordinær 
nemnd vil det medføre lengre saksbehandlingstid, 
som kan innebære at vedtak i klagesaken ikke fore-
ligger før hovedsaken kommer opp. 

Departementet opprettholder imidlertid for-
slaget om en unntakshjemmel som gir nemnda 
adgang til en grundigere behandling av klage 
over akuttvedtak og klager over vedtak om mid-
lertidig flytteforbud i «særlige tilfeller», se lovfor-
slaget § 14-23 annet ledd. Departementet legger 
særlig vekt på at akuttvedtak er svært inngri-
pende, og at rettssikkerhetshensyn tilsier at det 
gis mulighet til en grundigere behandling av 
saken. Forslaget har også fått bred støtte i hørin-
gen. At nemnda kan settes med ordinær nemnd 
vil gi større muligheter for mer omfattende bevis-
føring og kontradiksjon, og dermed et mer omfat-

tende beslutningsgrunnlag for nemndas avgjø-
relse. Dette kan også føre til at avgjørelsen lettere 
kan aksepteres av partene og dermed ha større 
legitimitet. Dette kan igjen bidra til at færre kre-
ver rettslig prøving av nemndas vedtak. Kristi-
ansand tingrett og Oslo tingrett peker også på at 
det er ønskelig med lik behandling av saken i 
nemnda og domstolen. Forslaget bidrar til at de 
komplekse sakene kan bli mer likt behandlet i 
disse instansene. 

Om det foreligger et «særlig tilfelle» som til-
sier grundigere klagebehandling vil bero på en 
konkret vurdering av sakens kompleksitet. Det 
gjelder saker som reiser krevende vurderinger 
som tilsier behov for et fagkyndig medlem i nem-
nda eller at saken av andre grunner har et særlig 
komplekst bevismateriale som tilsier behov for 
ordinær nemnd og mer omfattende klagebehand-
ling. For eksempel kan spedbarnssaker reise kre-
vende vurderinger som kan tilsi grundigere klage-
behandling. Departementet viser til at også saker 
om tilknytning og samspill kan by på komplekse 
vurderinger som etter en konkret vurdering kan 
tilsi grundigere behandling. 

I dag skal vedtak i klagesaken foreligge innen 
én uke etter at nemnda mottok saken. I saker der 
nemnda settes som ordinær nemnd, vil det være 
behov for noe mer omfattende muntlige forhand-
linger i nemnda. Departementet foreslår derfor å 
sette fristen for å treffe vedtak i klagesaker som 
settes som ordinær nemnd til to uker. Fristen gjel-
der fra det tidspunktet nemnda mottok saken. 

Etter hovedregelen skal klage på akuttsaker 
fortsatt behandles av nemndleder alene. Departe-
mentet foreslår å videreføre at det i disse sakene 
skal holdes et møte der partene får mulighet til å 
redegjøre for sitt syn og til å føre de bevisene som 
nemndleder tillater. Departementet opprettholder 
forslaget om å ta ut av bestemmelsen at møtet skal 
være «kort». Akuttvedtak er et inngripende tiltak, 
og hensynet til partenes rettssikkerhet tilsier at 
saken må opplyses tilstrekkelig før det kan fattes 
vedtak. I noen av disse sakene vil det være behov 
for en noe mer omfattende behandling enn det et 
«kort» møte tilsier. Det kan for eksempel være 
aktuelt med vitneforklaringer eller annen bevisfør-
sel. Departementet mener det er uheldig at loven 
angir at det skal holdes et «kort» møte. Departe-
mentet mener at nemndleder må vurdere konkret 
hvor mye tid til argumentasjon og bevisførsel som 
er nødvendig for at saken blir tilstrekkelig opplyst 
og at det sikres en forsvarlig saksbehandling.



2020–2021 Prop. 133 L 447
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
20.9 Forening av saker

20.9.1 Gjeldende rett 

Fylkesnemndene kan i dag forene saker om flere 
enkeltvedtak til felles behandling når sakene gjel-
der samme saksforhold og berører de samme par-
ter. For eksempel kan det gjelde en sak om 
omsorgsovertakelse og en sak om samvær når 
foreldrene bor sammen og begge dermed er par-
ter i saken om omsorgsovertakelse, og begge er 
parter i saken om samvær. Fordelen med å 
behandle sakene samlet er at det gjerne er nær 
sammenheng mellom de rettslige spørsmålene 
som skal behandles, for eksempel mellom varig-
heten av en omsorgsovertakelse og hvor mye 
samvær det skal være. Det vil også kunne med-
føre mindre belastning for partene som skal for-
klare seg, og da særlig for barnet dersom barnet 
medvirker i saken. Forening av saker vil også 
være ressursbesparende for nemnda, og dermed 
effektiv ressursutnyttelse av offentlige midler. Det 
vil også kunne være til barnets beste at alle spørs-
mål som gjelder barnet ses under ett.46 

Det følger av § 7-12 fjerde ledd at flere saker 
som helt eller delvis gjelder samme barn eller for-
eldre, skal søkes behandlet samlet i den utstrek-
ning dette kan skje uten tilsidesettelse av lovbe-
stemt taushetsplikt. Departementet uttalte i 
Ot.prp. nr. 76 (2005–2006) at hvorvidt saker skal 
kunne forenes i fylkesnemnda vil måtte bero på 
partsforholdene i saken og hensiktsmessighets-
hensyn, og reglene for taushetsplikt skal sette 
grensen for når sakene kan forenes. Det ble også 
lagt til grunn at foreldrenes samvær behandles 
uavhengig av samvær for eventuelle andre sam-
værsberettigede. 

Taushetsplikten er dermed i utgangspunktet 
til hinder for forening av barnevernssaker i fylkes-
nemnda som gjelder samme barn eller foreldre, 
men hvor det er ulik partskonstellasjon. Hvis 
saker med ulik partskonstellasjon hadde blitt for-
ent, hadde partene fått tilgang til taushetsbelagte 
opplysninger om hverandre. Et eksempel vil være 
der foreldrene ikke bor sammen, og det bare er 
den ene forelderen som er part i sak om omsorgs-
overtakelse (for eksempel når bare den ene har 
foreldreansvar). Her vil i utgangspunktet den for-
elder som ikke er part i saken om omsorgs-
overtakelse få behandlet sitt samværsspørsmål i 
en egen sak. 

Dersom partene samtykker til forening av 
sakene, og dermed til at reglene om taushetsplikt 

fravikes, er det ikke noe i veien for at fylkesnem-
nda beslutter slik felles behandling. 

Det er videre hjemmel til å forene saker ved 
rettslig prøving etter reglene i tvisteloven § 15-6. 
Vilkårene for forening av saker er at sakene er 
likeartede, og at sakene skal behandles med 
samme sammensetning av retten og etter hoved-
sakelig de samme saksbehandlingsregler. 

20.9.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette 

20.9.2.1 Bakgrunnen for forslaget i høringsnotatet 

Barnevernslovutvalget foreslo å lovfeste adgang 
til forening av barnevernssaker som gjelder forel-
drenes felles barn selv om det foreligger taushets-
plikt og ulik partskonstellasjon. Utvalgets forslag 
var en kan-bestemmelse, og forening av saker må 
derfor vurderes konkret. 

De høringsinstansene som uttalte seg om 
utvalgets forslag, støttet forslaget. Oslo kommune
og Bærum kommune påpekte at forslaget vil 
kunne føre til svakere beskyttelse av personver-
net til den forelderen som har foreldreansvar, men 
at det likevel kan være nødvendig å forene saker 
for å få en riktig avgjørelse for barnet. Fylkesnemn-
dene så betenkeligheter ved forslaget, slik utvalget 
også gjorde, men forutsatte at det kan legges vekt 
på hensynet til taushetsplikten i den konkrete vur-
deringen av om saker skal forenes. 

20.9.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet foreslo en bestemmelse som gir 
fylkesnemnda adgang til å forene saker etter en 
konkret vurdering. Departementet la vekt på at 
hensynet til barnet kan tale for å åpne for forening 
av saker i større utstrekning enn dagens praksis. I 
nemndas vurdering må det blant annet legges 
vekt på hensynet til taushetsplikten og barnets 
beste.

20.9.3 Høringsinstansenes syn 

I overkant av fem høringsinstanser støtter forsla-
get. Det er fylkesnemndene, Bergen kommune, 
Bærum kommune, Fredrikstad kommune, Færder 
kommune og Trondheim kommune.

Fylkesnemndene mener at for å unngå uklarhet 
bør det i lovteksten presiseres at foreningen også 
gjelder avgjørelsen i saken, sml. tvisteloven § 15-6 
som gjelder «felles behandling og til felles avgjø-
relse». 

46 Se Ot.prp. nr. 76 (2005–2006), kapittel 5.9.4.
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Bergen tingrett viser i sin uttalelse til at samme 
regler som gjelder for domstolene må gjelde for 
fylkesnemndene. 

20.9.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet har tidligere lagt til grunn at hen-
synet til den enkeltes personvern må være avgjø-
rende for om saker kan forenes. Forening av 
saker har derfor kun funnet sted når taushetsplik-
ten ikke har vært til hinder for det. Det har i prak-
sis vært når sakene har hatt samme partskonstel-
lasjon eller partene har samtykket til at opplysnin-
ger kan gis til den andre parten. Departementet 
har fått opplyst fra Sentralenheten for nemndene 
at det ikke føres statistikk over saker som forenes, 
men deres erfaring er at foreldrene ofte samtyk-
ker til dette. 

Hensynet til barnet kan tale for å åpne for 
forening av saker i større utstrekning enn i dag. 
At saker forenes bidrar til at barnet involveres i 
færre prosesser. Det vil være positivt ettersom 
slike prosesser kan være belastende for barn. 
Videre kan forening av saker bidra til at sakene 
blir bedre opplyst når hensynet til barnets beste 
skal vurderes. Partenes rettssikkerhet styrkes 
også, ved at de får innsyn i hele saksomfanget 
som gjelder det aktuelle barnet. Også hensynet til 
lik behandling av saker i nemnda og domstolen til-
sier at det bør være en adgang til forening av 
saker med felles barn. Departementet oppretthol-
der på denne bakgrunn forslaget om en bestem-
melse som gir nemnda adgang til å forene saker 
etter en konkret vurdering.

Departementet opprettholder videre forslaget 
om at spørsmålet om forening av saker må vurde-
res konkret. Nemnda må vurdere hensynet til 
taushetsplikten og den enkeltes personvern, her-
under graden av sensitive opplysninger og beho-
vet for taushetsplikt om disse. Videre må nemnda 
vurdere behovet for at partene får innsyn i hele 
saksforholdet og dermed bedre mulighet for kon-
tradiksjon, og hensynet til at nemnda selv kan 
foreta en helhetlig vurdering av alle sider av 
saken. Nemnda må også vurdere konkret om 
forening av saker er til barnets beste. Departe-
mentet er enig med fylkesnemndene sitt innspill til 
utformingen av bestemmelsen. For å unngå uklar-
het foreslår departementet at det presiseres i lov-
teksten at foreningen også gjelder avgjørelsen i 
saken, jf. tvisteloven § 15-6 som gjelder både «fel-
les behandling og til felles avgjørelse». Se lovfor-
slaget § 14-11 femte ledd.

20.10 Tidsfrist for når saker i nemnda 
skal behandles

20.10.1 Gjeldende rett 

Før fylkesnemnda treffer vedtak skal det som 
hovedregel holdes et forhandlingsmøte med 
muntlige forhandlinger. Forhandlingsmøte skal 
holdes snarest, og hvis mulig innen fire uker etter 
at fylkesnemnda mottok saken, jf. barnevernloven 
§ 7-14. Mottak av saken utgjør et klart skjærings-
punkt for når fristen begynner å løpe. Formålet 
med å innta i loven at sakene skal behandles innen 
fire uker hvis mulig, var å sikre partene en rask 
behandling av saken. 

Fylkesnemnda kan velge å behandle sakene 
skriftlig og uten forhandlingsmøte dersom par-
tene er enig i det, og det anses som forsvarlig, jf. 
§ 7-14 andre ledd bokstav a. I saker som gjelder 
endring av vedtak som fylkesnemnda har fattet 
tidligere, kan fylkesnemnda i noen tilfeller velge å 
behandle sakene skriftlig, selv om partene ikke 
ønsker det, om det anses som forsvarlig, jf. § 7-14 
andre ledd bokstav b. Det er ikke inntatt noen frist 
for behandling av saker som behandles skriftlig, 
og er ikke underlagt lovmessige krav til behand-
lingstid. 

For fylkesnemndas godkjenning av akuttved-
tak og behandling av klage over akuttvedtak gjel-
der det særskilte fristregler, jf. § 7-22 og § 7-23.

I saker om rettslig prøving av fylkesnemndas 
vedtak følger det av tvisteloven § 36-5 at saken 
skal prioriteres og behandles så hurtig som hen-
synet til en forsvarlig saksbehandling gjør mulig. 

20.10.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

20.10.2.1 Bakgrunnen for forslaget i høringsnotatet 

Lang saksbehandlingstid for saker med forhand-
lingsmøte har vært en utfordring i mange år, og 
det har flere ganger blitt påpekt av Riksrevisjonen. 
Et av Riksrevisjonens hovedfunn i Dokument 3:10 
(2014–2015) var at saksbehandlingstiden for for-
handlingsmøter ikke er i samsvar med sentrale 
krav i barnevernloven. Riksrevisjonen anbefalte 
blant annet at departementet i samarbeid med 
Sentralenheten for fylkesnemndene (Sentralenhe-
ten) tar initiativ til å avklare hvilke tiltak som even-
tuelt må iverksettes for at fylkesnemndene oppfat-
ter lovens tidskrav til saksbehandling av de ordi-
nære sakene som realistisk og forpliktende. 

Stortinget sluttet seg til Riksrevisjonens anbe-
falinger, jf. Innst. 69 S (2015–2016). Komiteen 
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uttalte at «Ved en kortere saksbehandlingstid vil 
barna og deres pårørende slippe den store belast-
ningen det er å leve i uvisshet under behandlin-
gen av deres sak. Komiteen vil understreke viktig-
heten av at saksbehandlingstiden for de ordinære 
sakene reduseres, og spesielt for de med lengst 
saksbehandlingstid.» 

Oxford Research har vurdert at dagens frist i 
barnevernloven om «hvis mulig innen fire uker» 
er for kort og ikke realistisk å etterleve i flertallet 
av sakene. Videre har de anbefalt at fristen blir 
utvidet til 6 eller 7 uker, og endret til en «skal»-
frist, jf. rapporten «Organisering, effektivitet og 
rettssikkerhet – Evaluering av fylkesnemndene 
for barnevern og sosiale saker» fra mai 2015. 

20.10.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet foreslo endringer i tidsangivelsen 
for når saker i fylkesnemnda skal behandles. 
Departementet viste til at den gjennomsnittlige 
saksbehandlingstiden er vesentlig redusert de 
senere årene, med en halvering sammenlignet 
med 2012 da gjennomsnittet var 99 dager. 

Departementet vurderte det som lite heldig at 
det er satt en veiledende frist i loven for forhand-
lingsmøte som er så kort at den gjennomgående 
ikke overholdes. Departementet viste til at det er 
nødvendig med endringer for å ivareta det fak-
tiske behovet for en betryggende saksbehandling 
i fylkesnemnda. Departementet vurderte ulike 
alternativer, og et alternativ var å øke fristen til for 
eksempel seks eller syv uker, som var i samsvar 
med gjennomsnittlig saksbehandlingstid de 
senere årene. 

Departementet viste til at rask behandling 
innebærer en mindre belastning for de involverte, 
samtidig som vi vet at mange saker er komplekse 
og krever tilstrekkelig og nødvendig forberedel-
sestid. Disse hensynene må balanseres. Det ble 
også vist til at domstolene ikke har en spesifikk 
frist for når retten skal behandle saken ved retts-
lig overprøving av barnevernssaker og andre 
tvangssaker etter tvisteloven. Et annet alternativ 
var derfor å ta den veiledende fristen ut av barne-
vernloven, og erstatte den med en lignende for-
mulering som i tvisteloven. Departementet mente 
at en slik formulering balanserer hensynet til hur-
tig saksavvikling og ivaretakelse av partenes retts-
sikkerhet på en god måte. Departementet foreslo 
derfor å lovfeste at saker i fylkesnemnda skal 
behandles så hurtig som hensynet til en forsvarlig 
saksbehandling gjør mulig. 

20.10.3 Høringsinstansenes syn 

I underkant av fem høringsinstanser har uttalt seg 
konkret om forslaget om tidsfrist for forhandlings-
møte. Et par instanser ønsker en lenger tidsfrist, 
fremfor at den konkrete tidsfristen fjernes. Et par 
høringsinstanser støtter departementets vurderin-
ger. 

Fylkesnemndene viser til at nemndene er delt i 
sitt syn på forslaget. Flertallet av fylkesnemndene
støtter forslaget. De uttaler at det vurderes som 
«uheldig at loven angir en frist som er i utakt med 
det faktiske behovet for saksforberedelse i de fleste 
saker, og som medfører at det gjennomgående begås 
fristoversittelser. Departementets forslag innebærer 
en erkjennelse av at hensynet til hurtig saksbehand-
ling må veies opp mot hensynet til partenes og bar-
nets rettssikkerhet. Sentralenheten og fylkesnemn-
dene har kontinuerlig fokus på å avvikle sakene så 
raskt som mulig».

Asker kommune uttaler at de slutter seg til 
departementets vurderinger, men legger til grunn 
at departementet følger med på at saksbehand-
lingstiden ikke forlenges som følge av endringen. 

FO viser i sin høringsuttalelse til at de har for-
ståelse for departementets argumentasjon. De 
mener likevel at det bør vurderes en gang til om et 
alternativ til å fjerne tidsfristen kan være en for-
mulering om «så raskt som mulig, men senest 
innen (for eksempel) 6 uker». De mener det vil 
kunne være en realistisk frist, som ivaretar behov 
for god og grundig saksbehandling og barns og 
foreldres behov for rask avgjørelse. 

Også mindretallet av fylkesnemndene ønsker er 
konkret frist, ettersom det bidrar til å lette arbei-
det med å få aktørene til å prioritere barneverns-
sakene når det gjelder spørsmålet om beramming. 
En frist på seks uker vil være bedre i samsvar med 
hva som er praktisk gjennomførbart. 

Organisasjonen for barnevernsforeldre støtter 
heller ikke forslaget. De mener fristen heller bør 
forlenges enn fjernes. De er bekymret for hvor-
dan saker da kan flyttes og utsettes uten konse-
kvens. 

20.10.4 Departementets vurderinger og 
forslag 

Departementet fastholder forslaget om å endre 
tidsangivelsen for når saker i barneverns- og 
helsenemnda skal behandles. Departementet vur-
derer at det er lite heldig at det er satt en vei-
ledende frist i loven med frist for forhandlings-
møte som er så kort at det vurderes urealistisk og 
lite rettssikkert å overholde den. Fristen er i utakt 
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med det faktiske behovet for saksforberedelse og 
gjennomføring av forhandlingsmøte. Nemnda tref-
fer svært inngripende avgjørelser, og behovet for 
en grundig behandling av saken står i et spen-
ningsforhold til belastningen med å leve i uvisshet 
og behovet for rask avklaring. Departementet 
mener disse hensynene må balanseres i den 
enkelte sak. Hensynet til rettssikre og forsvarlige 
avgjørelser må være det avgjørende.

Selv om den gjennomsnittlige saksbehand-
lingstiden for saker som avgjøres med forhand-
lingsmøte har gått noe opp i 2020 til tross for at 
antall innkomne saker er gått ned, er den gjen-
nomsnittlig saksbehandlingstid vesentlig redusert 
de senere årene. Den gjennomsnittlige saksbe-
handlingstiden i saker med forhandlingsmøte er 
nær halvert fra om lag 100 dager i 2012 til om lag 
50 dager i 2019. 

Hvor lang tid det vil ta før forhandlingsmøte 
kan holdes i den enkelte sak, vil avhenge av blant 
annet sakens kompleksitet, behovet for å innhente 
ytterligere bevis, om det først skal prøves ut sam-
taleprosess og nemndenes kapasitet. Sett opp mot 
disse ulike behovene, ser departementet en klar 
fordel ved å ta ut en konkret tidsangivelse og inn-
føre en lignende formulering som ved rettslig 
overprøving av barnevernssaker etter tvisteloven. 
Det fremgår at tvisteloven § 36-5 at «saken skal 
prioriteres og behandles så hurtig som hensynet 
til en forsvarlig saksbehandling gjør mulig». 

En bestemmelse som viser til at saken skal 
behandles så raskt som hensynet til en forsvarlig 
saksbehandling gjør mulig, balanserer etter 
departementets syn hensynet til rask saksavvik-
ling og ivaretakelse av foreldre og barns rettssik-
kerhet på en god måte. En slik formulering vil 
bidra til å understreke at private parter må få tid til 
å forberede seg, sette seg inn i saken og innhente 
dokumentasjon og bevis. Dette er viktige rettssik-
kerhetsgarantier som må ivaretas. Behovet for å 
få saker raskt unna av hensyn til barn og foreldre, 
og behovet for å ivareta rettssikkerheten ved en 
betryggende og forsvarlig saksbehandling, må 
avveies mot hverandre. Departementet mener 
derfor at hensynet til en forsvarlig saksbehand-
ling bør trekkes frem i loven som førende for hvor 
raskt en sak kan behandles av nemnda. Departe-
mentet kan legge ytterligere føringer for nemnde-
nes saksbehandlingstid og prioriteringer gjennom 
styringsdialogen med Sentralenheten for nemn-
dene. 

Departementet opprettholder på denne bak-
grunn forslaget om å lovfeste at saker i nemnda 
skal behandles så raskt som hensynet til en for-
svarlig saksbehandling gjør mulig, se lovforslaget 

til § 14-16 første ledd. Forslaget vil også omfatte 
saker som avgjøres skriftlig, uten forhandlings-
møte, og som tidligere ikke var underlagt lovmes-
sige krav til behandlingstid. 

20.11  Godtgjøring til sakkyndige og tolk

20.11.1 Gjeldende rett

I barnevernloven § 9-1 første ledd fremgår det at 
det er den kommunen som har reist sak for fylkes-
nemnda som skal dekke utgifter til private parters 
vitner som er nødvendig i forbindelse med opplys-
ning av sak i fylkesnemnda, samt godtgjøring til 
sakkyndig oppnevnt av fylkesnemnda og utgifter 
til tolk i forhandlingsmøte. Begrunnelsen for 
bestemmelsen er at det er kommunen som har 
ansvaret for å ha gjennomført de undersøkelser 
og den saksbehandling som er nødvendig for å 
sikre at saken er godt nok opplyst til at nemnda 
kan treffe vedtak, jf. barnevernloven §§ 7-10 og 7-
11.47

Bestemmelsen ble tatt inn ved Stortingets 
behandling av Prop. 169 L (2016–2017). Lovend-
ringen innebar en presisering av gjeldende rett og 
en videreføring av en etablert praksis som har 
vært fulgt siden fylkesnemndene ble opprettet i 
1993. Lovendringen trådte i kraft fra 1. juli 2018.

20.11.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

20.11.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Departementet viste i Prop. 169 L (2016–2017) til 
at flere høringsinstanser mente det burde gjøres 
endringer i betalingsansvaret for visse typer saks-
utgifter i fylkesnemnda, og flere høringsinstanser 
mente staten burde ha betalingsansvaret og ikke 
kommunen. Departementet vurderte på det tids-
punktet at det ikke var hensiktsmessig å endre på 
en etablert praksis, men å vurdere eventuelle 
endringer i betalingsansvaret i forbindelse med 
den videre oppfølgingen av Særdomstolsutval-
gets utredning NOU 2017: 8.48 

Ved behandlingen av Prop. 169 L (2016–2017), 
vedtok Stortinget anmodningsvedtak nr. 526: 
«Stortinget ber regjeringen se nærmere på innret-
ningen av kommunenes betalingsansvar, og vur-

47 Prop. 169 L (2016–2017), kapittel 13.1 og Ot.prp. nr. 76 
(2005–2006), kapittel 5.13.4.

48 Særdomstolsutvalget foreslo i NOU 2017: 8 Særdomstoler 
på nye områder? å flytte førsteinstansbehandlingen av bar-
nevernssaker fra fylkesnemndene til enkelte tingretter.
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dere om det fortsatt skal være kommunenes 
ansvar å dekke utgifter til tolk og sakkyndige som 
oppnevnes av fylkesnemndene, og komme tilbake 
til Stortinget på egnet måte.» 

20.11.2.2 Forslaget i høringsnotatet

I høringsnotatet foreslo departementet å flytte 
betalingsansvaret fra kommunen til staten, ved fyl-
kesnemnda, for godtgjøring til sakkyndige opp-
nevnt av fylkesnemnda og til tolk i forhandlings-
møter. Departementet viste til at ved rettslig over-
prøving av denne type saker i domstolene, bærer 
staten denne type utgifter. Departementet viste 
videre til at behovet for å oppnevne sakkyndig 
etter at saken er fremmet for fylkesnemnda, samt 
behovet for å benytte tolk under behandlingen av 
nemndssaken, er forhold som naturlig hører inn 
under fylkesnemndas ansvarsområde og selvsten-
dige skjønnsutøvelse, på samme måte som for 
domstolene. Departementet viste blant annet til at 
ved å gi fylkesnemnda betalingsansvaret vil det 
kunne bidra til å styrke tilliten til behandlingen av 
barnevernssaker i fylkesnemndene og bidra til å 
styrke fylkesnemndenes uavhengige stilling. Det 
ble på denne bakgrunn foreslått å gjøre nødven-
dige endringer i bestemmelsen som regulerer 
kommunens økonomiske ansvar. Forslaget inne-
bar imidlertid ikke noen endring i kommunens 
betalingsansvar for godtgjøring til sakkyndige 
som den selv har engasjert.

20.11.3 Høringsinstansenes syn

I overkant av 20 høringsinstanser har uttalt seg 
om forslaget. Det er bred støtte til at staten, ved 
fylkesnemnda, får betalingsansvaret for godtgjø-
ring til sakkyndige oppnevnt av fylkesnemnda og 
tolk til møter i fylkesnemnda. Enkelte har kom-
mentarer og innspill til forslaget. Blant de instan-
sene som uttrykker at de helt eller delvis støtter 
forslaget er blant annet Bufdir, fylkesnemndene, 
Statens sivilrettsforvaltning, KS, Bergen kommune, 
Bærum kommune, Fredrikstad kommune, Gjesdal 
kommune, Horten kommune, Lier kommune, 
Marker kommune, Sandnes kommune, Time kom-
mune, Trondheim kommune, Trondheim kommune 
v/kommuneadvokaten, Familiekanalen, KIB, 
NOBO, Stine Sofies stiftelse og Organisasjonen for 
barnevernsforeldre. 

De fleste høringsinstansene som gir støtte til 
departementets forslag, legger vekt på at det vil 
bidra til å styrke nemndas uavhengighet og 
ansvar for å bidra til sakens opplysning. Trond-
heim kommune v/kommuneadvokaten uttaler:

«Kommunen er enig i at fylkesnemnd overtar 
betalingsansvaret både for tolk og de sakkyn-
dige. Overfor partene, særlig de private par-
tene, vil det bidra til å styrke nemndas uavhen-
gighet og nemndas selvstendige ansvar for å 
bidra til sakens opplysning.»

Flere høringsinstanser legger også vekt på at for-
slaget kan bidra til å styrke tilliten til behandling 
av barnevernssaker i fylkesnemndene og styrke 
tilliten til de sakkyndige og deres arbeid. Trond-
heim kommune v/kommuneadvokaten uttaler: «Vår 
erfaring er videre at dersom den sakkyndige blir 
oppnevnt av nemnda vil tilliten til den sakkyndiges 
vurderinger styrkes. Erfaringen viser at den sakkyn-
diges arbeid vil ha større legitimitet ikke bare over-
for partene, men også i de høyere instanser og der-
som saken etter en tid igjen blir aktuell gjennom nye 
prosesser.»

Lier kommune uttaler på sin side: «Positivt at 
man tenker at nemnda/retten skal oppnevne/dekke 
sakkyndig-utgiften og til tolker og ikke kommunen. 
Ofte blir barneverntjenesten møtt med påstander 
om at det er nærhet/habilitet i den sammenheng, 
noe som er feilaktig og skaper kun støy i sakene.»

Fylkesnemndene støtter forslaget, men påpeker 
at «En endring i betalingsansvaret kan føre til et 
større press på nemndene om å oppnevne sakkyn-
dige, samt at kommunen i større grad unnlater å 
innhente nødvendige sakkyndige vurderinger før 
oversendelse av saken.» Fylkesnemndene understre-
ker at det er barnevernstjenesten som har ansvar 
for å utrede saken tilstrekkelig før oversendelse til 
fylkesnemnda. 

Noen instanser mener at forslaget ikke går 
langt nok i å klargjøre den sakkyndiges uavhen-
gighet fra den offentlige. Voksne for Barn uttaler: 
«Vi støtter at staten betaler for sakkyndige oppnevnt 
av fylkesnemnd. Vi er imidlertid i tvil om det vil 
styrke tilliten til de sakkyndige og deres arbeide. Det 
er det bare den enkelte sakkyndiges objektivitet som 
vil. Vi stiller også spørsmål ved oppfatningen av om 
hvem som betaler for sakkyndig har noe med trover-
dighetene til den sakkyndige å gjøre slik det legges 
føringer for i dag.» Også KIB mener at forslaget 
ikke går langt nok i å klargjøre den sakkyndiges 
uavhengighet til den offentlige part. 

Når det gjelder forslaget om at staten v/fylkes-
nemnda får betalingsansvaret for godtgjøring til 
tolk i møter i fylkesnemndene uttaler fylkesnemn-
dene: «Dette vil kunne bidra til bedre kvalitet og 
lette kommunikasjonen mellom tolkene og fylkes-
nemnda.»
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20.11.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet fastholder forslaget om at staten, 
ved barneverns- og helsenemnda, får betalingsan-
svaret for godtgjøring til sakkyndige oppnevnt av 
nemnda og til tolk i møter i nemnda. Forslaget har 
fått bred støtte av de instansene som har uttalt seg 
om forslaget. 

Departementet legger vekt på at det er nem-
nda som har ansvaret for å vurdere om det som en 
del av kravene til et forsvarlig avgjørelsesgrunn-
lag er nødvendig å oppnevne sakkyndig etter at 
saken er fremmet for nemnda, samt behovet for å 
benytte tolk under behandlingen av nemndssa-
ken. Dette er forhold som naturlig hører inn 
under nemndas ansvarsområde og selvstendige 
skjønnsutøvelse, på samme måte som når denne 
type saker behandles i domstolene. Departemen-
tet legger videre vekt på at forslaget vil kunne 
bidra til å styrke tilliten til behandlingen av barne-
vernssaker i nemndene og nemndenes uavhen-
gige stilling. Forslaget kan etter departementets 
vurdering også bidra til å styrke tilliten til de 
sakkyndige og deres arbeid. At betalingsansvaret 
legges til staten ved nemnda, vil etter departe-
mentets vurdering bidra til å fremheve at sakkyn-
dige som oppnevnes er nøytrale fagpersoner uten 
særskilte bindinger til en av partene. 

Departementet understreker at en overføring 
av betalingsansvaret fra kommunen til staten når 
nemnda oppnevner en sakkyndig, ikke medfører 
noen endring av barnevernstjenestens ansvar for 
å utrede saken tilstrekkelig før oversendelse til 
nemnda. Det er barnevernstjenesten som har 
ansvaret for å forberede saken, herunder sørge 
for sakkyndige utredninger der dette er påkrevet. 
Behovet for sakkyndighet forutsettes derfor som i 
dag ivaretatt gjennom de sakkyndige utredninger 
barnevernstjenesten har sørget for og ved nemn-
das fagkyndige medlemmer. Departementet viser 
i den forbindelse også til at nemndleder kan sende 
saken tilbake til kommunen, se nærmere omtale i 
kapittel 20.5.4. Dersom det er uhensiktsmessig å 
sende saken tilbake til kommunen, og det etter en 
konkret vurdering er nødvendig for å opplyse 
saken, kan nemnda selv oppnevne sakkyndige.

Nemndleders ansvar for å vurdere behovet for 
ytterligere bevisførsel, herunder sakkyndige 
utredninger, foreslås videreført i forslaget til ny 
§ 14-11 annet ledd bokstav e. Det er disse tilfellene 
betalingsansvaret omfatter. Departementet leg-
ger videre til grunn at betalingsansvaret gjelder 
sakkyndige som oppnevnes av nemnda og tolk 
som brukes under nemndas saksbehandling.

Departementet foreslår etter dette at staten, 
ved nemnda, får betalingsansvaret for godtgjøring 
til sakkyndige oppnevnt av nemnda og til tolk i 
møter i nemnda. Det vises til lovforslaget § 15-12 
tredje ledd der kommunens betalingsansvar etter 
dagens § 9-1 første ledd, ikke videreføres for disse 
utgiftene. Departementet legger til grunn at nem-
ndas betalingsansvar følger av alminnelige 
ansvarsregler, og ikke lovfestes særskilt. 

20.12 Lukkede dører

20.12.1 Gjeldende rett

Prinsippet om offentlig rettergang er fastslått i 
blant annet den europeiske menneskerettskon-
vensjon (EMK). Utgangspunktet i norsk rett er at 
rettsmøter er offentlige. 

Ved rettslig prøving av administrative tvangs-
vedtak i domstolene, herunder prøving av fylkes-
nemndas vedtak, er det imidlertid særskilt regu-
lert i tvisteloven § 36-7 at rettsmøtet holdes for 
lukkede dører. Rettsmøtet kan likevel holdes helt 
eller delvis for åpne dører dersom den private part 
begjærer det, og retten finner dette ubetenkelig ut 
fra hensynet til sakens opplysning, til den private 
part selv og andre. 

Barnevernlovens hovedregel er også at fylkes-
nemndas møter holdes for lukkede dører, det vil si 
at bare sakens parter med advokater og nemndas 
medlemmer deltar, jf. barnevernloven § 7-16. 
Nemnda kan beslutte at møtet helt eller delvis 
skal holdes for åpne dører, forutsatt at partene 
begjærer det eller samtykker og at nemnda finner 
det ubetenkelig. Nemnda kan også beslutte at per-
soner med tilknytning til en part eller personer 
med et forsknings- eller opplæringsbehov kan 
overvære forhandlingene. Forutsetningene om at 
partene må samtykke og at nemnda finner det 
ubetenkelig gjelder også i slike tilfeller.

20.12.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

20.12.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å videreføre gjel-
dende hovedregel om at forhandlingsmøte holdes 
for lukkede dører. Dersom offentligheten helt 
eller delvis skal følge saken, kreves samtykke fra 
partene og nemnda må vurdere at det er ubeten-
kelig. Utvalget foreslo imidlertid at nemnda både 
kan beslutte at personer med tilknytning til par-
tene og personer som vil følge forhandlingene i 
opplærings- eller forskningsøyemed kan over-
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være forhandlingene, uavhengig av partenes sam-
tykke, når nemnda finner det ubetenkelig.

Det var få høringsinstanser som uttalte seg om 
bestemmelsen om lukkede dører. Enkelte instan-
ser uttalte at det bør være åpne dører i barne-
vernssaker. Norsk presseforbund uttalte at partens 
ønske må være avgjørende i spørsmål om for-
handlingene skal skje helt eller delvis for åpne 
dører. De mente også at det bør legges til rette for 
at forhandlingene i fylkesnemnda kan refereres 
fra, når dette kan skje i betryggende former. 

20.12.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet drøftet spørsmålet om det bør 
være større grad av åpenhet i sakene som behand-
les av nemnda, men foreslo å videreføre lovens 
hovedregel om at forhandlingsmøtet går for luk-
kede dører. Departementet påpekte at fylkesnem-
nda behandler saker om inngripende tiltak i forel-
dres og barns liv. I slike saker kan det være viktig 
med transparens, og innsikt i hvordan barne-
vernssakene behandles kan bidra til økt tillit til fyl-
kesnemnda. Departementet viste til at hensynet til 
de private parter og barnet likevel må tillegges 
stor vekt. Departementet vurderte imidlertid at i 
saker der partene samtykker til at utenforstående 
får følge forhandlingene, bør nemnda legge stor 
vekt på det i vurderingen av om møtet skal holdes 
helt eller delvis for åpne dører. Departementet 
påpekte at det likevel er viktig at nemnda vurderer 
hva åpenheten vil bety for det enkelte barnet, og 
viste til at hensynet til barnets beste må veie tyn-
gre enn allmenhetens innsyn i saken. 

Departementet foreslo også å videreføre 
dagens bestemmelse om at personer med tilknyt-
ning til partene, for eksempel et nært familiemed-
lem, eller personer i opplærings- eller forsknings-
øyemed, bare kan få følge forhandlingene dersom 
partene samtykker og nemnda finner det ubeten-
kelig. 

20.12.3 Høringsinstansenes syn

Det er i underkant av ti instanser som har uttalt 
seg om dette forslaget. Om lag halvparten av 
instansene støtter forslaget om å videreføre 
hovedregelen om at fylkesnemndas møter holdes 
for lukkede dører. Disse er blant annet fylkesnemn-
dene, FO, Stine Sofies Stiftelse og Voksne for Barn. 

Stine Sofies Stiftelse støtter forslaget og viser til 
at dette er saker som kan være belastende for bar-
net, og at hensynet til å skåne barnet fra media må 
veie tyngst. Voksne for Barn legger vekt på hensy-

net til barnets selvstendige rett til å verne om sitt 
privatliv.

Fylkesnemndene uttaler at bestemmelsen om 
lukkede dører i hovedsak bør videreføres. Nem-
ndleder har adgang til å beslutte at møtet skal gå 
for åpne dører selv om offentlig part ikke samtyk-
ker til dette. Dersom privat part samtykker, mens 
offentlig part motsetter seg åpne dører, bør nem-
ndleder kunne vurdere om offentlig part har gode 
nok grunner for å motsette seg åpenhet. Samtidig 
uttaler fylkesnemndene at større grad av innsyn i 
disse sakene er ønskelig, både for pressen og for 
forskningen.

Forandringsfabrikken fremholder på sin side at 
barnets mening om lukkede dører må vektlegges 
tungt, og det er viktig at hensynet til barnet vekt-
legges tungt. De viser også til at når det gjelder 
media så opplever barn å bli gjenkjent, selv om 
medieoppslagene er anonymisert.

Advokatforeningen, Norsk Presseforbund, Norsk 
Redaktørforening og Norsk Journalistlag, Organisa-
sjonen for barnevernsforeldre og Familiekanalen 
støtter ikke forslaget å om videreføre en hovedre-
gel om lukkede dører.

Advokatforeningen uttaler at møter bør kunne 
holdes helt eller delvis åpent uten samtykke fra 
samtlige parter, og viser til at media har fått til-
gang på barnevernssaker i tingretten. Foreningen 
viser blant annet til at man må kunne si at barne-
vernet mangler tillitt i deler av befolkningen. 
Foreningen viser også til at manglende åpenhet 
gjør at foreldre selv legger ut informasjon på sosi-
ale medier, og at manglende åpenhet ikke gagner 
barna.

Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening 
og Norsk Journalistlag viser til at forslaget er van-
skelig å forstå siden domstolene gir pressen 
adgang. Forbundet viser til at medienes tilstede-
værelse skal bidra til å styrke rettssikkerheten i 
rettssaker. Forbundet fremhever at det er særlig 
stor bekymring for sakkyndiges makt og dårlig 
kvalitet på arbeidet til disse. 

20.12.4 Departementets vurderinger og 
forslag

 Offentlighet i rettssystemet er et viktig demokra-
tisk prinsipp som bidrar til at parter og andre kan 
føle seg trygge på at behandling av saken i nem-
nda er rettferdig. Nemnda behandler saker om 
inngripende tiltak i foreldres og barns liv. I slike 
saker kan det være viktig med transparens, her-
under at pressen får innsyn i hvordan sakene 
behandles. Mer innsikt i hvordan barnevernssa-
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kene behandles kan også bidra til økt tillit til nem-
nda. 

Etter departementets syn må likevel hensynet 
til de private parter og barnet tillegges stor vekt. 
Barnevernssaker inneholder svært sensitive opp-
lysninger og er underlagt en strengere taushets-
plikt enn andre forvaltningssaker. Hensynet til pri-
vatlivets fred taler for at forhandlingsmøtet eller 
rettsmøtet holdes for lukkede dører. Dette gjelder 
også for samtaleprosess.

Departementet opprettholder derfor forslaget 
i høringsnotatet om å videreføre hovedregelen om 
at nemndas møter holdes for lukkede dører, se 
lovforslaget § 14-17 første ledd. 

Departementet foreslår også å videreføre at 
nemnda likevel kan beslutte at møtet skal holdes 
helt eller delvis for åpne dører, når partene begjæ-
rer det eller samtykker til det, og nemnda finner 
det ubetenkelig, se lovforslaget § 14-17 annet ledd. 
Departementet mener at i saker der partene sam-
tykker til at andre, herunder pressen, får følge for-
handlingene, bør nemnda legge stor vekt på dette 
i vurderingen av om møtet skal holdes for helt 

eller delvis åpne dører. Det er likevel viktig at 
nemnda vurderer hva åpenheten vil bety for det 
enkelte barnet. Barnet er ofte ikke part i saken, 
og nemnda må foreta en selvstendig vurdering av 
om åpenhet er forsvarlig ut fra hensynet til barnet. 
Blant annet bør nemnda vurdere om åpenhet kan 
føre til medieomtale som vil kunne være til skade 
for barnet på kort eller lang sikt. Hensynet til bar-
nets beste må veie tyngre enn hensynet til allmen-
hetens innsyn i saken.

Departementet forslår å videreføre at personer 
med tilknytning til partene, for eksempel et nært 
familiemedlem, eller personer i opplærings- eller 
forskningsøyemed, bare kan få følge forhandlin-
gene dersom partene samtykker og nemnda fin-
ner det ubetenkelig, se lovforslaget § 14-17 tredje 
ledd. Personer som får være til stede ved møtet 
etter denne bestemmelsen har taushetsplikt og 
referatforbud med mindre nemnda beslutter noe 
annet. Departementet viser til at partene og andre 
involverte i saken, som advokater og nemnda, 
omfattes av andre bestemmelser om taushetsplikt.
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21  Kommunens og barnevernstjenestens ansvar og oppgaver 

21.1 Kommunens ansvar for å 
forebygge omsorgssvikt

21.1.1 Gjeldende rett

Barnevernloven § 3-1 første ledd gir kommunen 
ansvaret for generelle forebyggende tiltak rettet 
mot barn og unge. I henhold til bestemmelsens 
første ledd skal kommunen «følge nøye med i de 
forhold barn lever under» og «finne tiltak som kan 
forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer». 
Kommunen har dermed et ansvar for å søke å 
unngå at omsorgssvikt og atferdsproblemer opp-
står. Da lovforslaget ble lagt frem for Stortinget i 
Ot.prp. nr. 44 (1991–92), foreslo departementet at 
dette ansvaret skulle legges til barnevernstje-
nesten.1 I forbindelse med behandling av proposi-
sjonen viste komiteen til det totalansvaret kommu-
nen har for å sikre alle barn trygge og gode opp-
vekstsvilkår. Bestemmelsen ble derfor endret slik 
at det generelle forebyggende ansvaret ble lagt til 
kommunen som sådan. Komiteen la særlig vekt 
på at ingen kommunale etater som til daglig er i 
kontakt med barn, skal fraskrive seg et naturlig 
ansvar for å avdekke forhold eller sette i verk nød-
vendige tiltak for aktiv forebygging. Det ble 
understreket at barnevernstjenesten ikke skulle 
ha et slikt ansvar alene.2

Samtidig synes dagens lov å gi også barne-
vernstjenesten et visst ansvar for generell fore-
bygging. Det forebyggende ansvaret omfattes av 
lovens formålsbestemmelse, jf. formuleringen i 
§ 1-1 annet punktum der det heter at loven skal 
bidra til at barn og unge får gode og trygge opp-
vekstsvilkår. I Innst. O. nr. 80 (1991–92) uttalte 
komiteens flertall følgende: 

«Flertallet har merket seg at det er kommu-
nene som har det overordnede ansvaret for å 
drive forebyggende arbeid. Flertallet mener 
likevel at selv om loven primært er en vernelov, 

er det riktig at barnevernets ansvar for også å 
bidra på det forebyggende området, kommer 
til uttrykk i formålsparagrafen. Dette inne-
bærer at barneverntjenesten må gjøre seg 
kjent med barns levevilkår generelt i kommu-
nen, påpeke mangel på tiltak og eventuelt 
fremme forslag til tiltak som kan forebygge 
problemene. Flertallet mener en kan unngå en 
del barnevernproblematikk dersom det drives 
et godt forebyggende arbeid, noe som alle må 
føle et ansvar for på tvers av sektor og etats-
grenser.» 

Uttalelsene kan tyde på at barnevernstjenesten 
har et visst generelt forebyggende ansvar, men 
omfanget av dette ansvaret utdypes ikke. 
Uttalelsene kan også ses i sammenheng med 
bestemmelsene i dagens § 3-2 som gir barne-
vernstjenesten både et ansvar for å medvirke til at 
barns interesser ivaretas av andre offentlige orga-
ner og for å delta i den kommunale og fylkeskom-
munale planleggingsvirksomheten. 

Barnevernstjenesten har uansett et spesielt 
ansvar for å forebygge omsorgssvikt, jf. barne-
vernloven § 3-1 annet ledd. I denne bestemmelsen 
heter det at barnevernstjenesten har et særlig 
ansvar for å søke å avdekke omsorgssvikt, atferds-, 
sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at 
varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i 
forhold til dette. I forarbeidene3 henvises det til at 
det er avgjørende for barnet at tiltak tilpasset det 
enkelte barnets behov, iverksettes så tidlig som 
mulig når omsorgssvikt og atferdsproblemer opp-
står.4 Dette ansvaret er i tråd med prinsippet i 
lovens formålsbestemmelse i § 1-1 om at barnet 
må få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Det 
er i praksis uklart hvor omfattende forebyggende 
ansvar som er tillagt barnevernstjenesten etter 
§ 3-1 annet ledd, og hvordan forholdet er mellom 
dette ansvaret og kommunens ansvar for generell 
forebygging etter første ledd. 

1 Innst. O. nr. 80 (1991–92).
2 Ot.prp. nr. 44 (1991–92) jf. Innst O. nr. 80 (1991–92).

3 Ot.prp. nr. 44 (1991–92).
4 Ibid. s. 25.
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21.1.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

21.1.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å tydeliggjøre kom-
munens forebyggende ansvar og påpekte at en 
rekke offentlige instanser har forebyggende opp-
gaver, og at det er behov for en helhetlig barne- og 
oppvekstpolitikk i kommunen. Videre foreslo 
utvalget å klargjøre at barnevernstjenesten ikke 
skal ha plikt til å legge til rette for et trygt og godt 
oppvekstmiljø for alle barn. Utvalget viste til at 
dagens bestemmelser om formål, forebygging og 
samarbeid gir et uklart bilde av i hvilken grad bar-
nevernstjenesten har plikt til å utføre forebyg-
gende arbeid rettet mot alle barn eller grupper av 
barn med forhøyet risiko. Utvalget forslo at dette 
ansvaret legges til kommunen som sådan, og ikke 
barnevernstjenesten. Forslagene innebærer at 
kommunen aktivt må ta stilling til hvilke tjenester 
som skal utføre forebyggende oppgaver og i hvil-
ken grad barnevernstjenesten skal benyttes i det 
generelle forebyggende arbeidet. 

Utvalget foreslo også å innta i loven kommu-
nens ansvar for samordning av det forebyggende 
arbeidet. Formålet med forslaget er å bidra til mer 
helhetlig planlegging og bedre samordning av tje-
nester til barn og unge, med utgangspunkt i en 
samlet vurdering av ressurser og utfordringer i 
kommunen. I tillegg foreslo utvalget å lovfeste et 
krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan 
for kommunens arbeid med barn og unge. Formå-
let er å styrke kommunens innsats for å bedre og 
trygge barns oppvekstmiljø. Planstyringen skal 
bidra til tverrfaglig samarbeid i kommunen og pla-
nen skal beskrive ansvar, organisering, ledelse og 
samarbeid mellom de ulike sektorene. 

Høringsinstansene ga bred støtte til intensjo-
nen i forslaget om å styrke kommunens ansvar for 
generell forebygging. Flere høringsinstanser 
understreket imidlertid at barnevernstjenesten 
har kompetanse som er viktig for det forebyg-
gende arbeidet. Samtidig fremhevet enkelte 
instanser at hovedpoenget med utvalgets forslag 
er at det er den enkelte kommune som må avgjøre 
i hvilken grad barnevernstjenesten skal trekkes 
inn i generelt forebyggende arbeid. De fleste 
høringsinstansene støttet forslaget til Barneverns-
lovutvalget om å lovfeste at kommunestyret selv 
skal vedta en plan for arbeidet med barn og unge. 

Målet om å styrke kommunens forebyggende 
arbeid har sammenheng med endringene som føl-
ger av Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barne-
vernloven (barnevernsreform) som gir økt ansvar 
til kommunene5. Et mål med barnevernsreformen 

er å styrke det forebyggende arbeidet i kommu-
nen. I proposisjonen ble det fremhevet at en vel-
lykket barnevernsreform med mer faglig og øko-
nomisk ansvar til kommunene, krever at kommu-
nene gir det forebyggende arbeidet høy prioritet 
og at det etableres gode lokale tilbud. 

21.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet

I likhet med Barnevernslovutvalget mente depar-
tementet at kommunens ansvar for forebygging 
burde fremheves og tydeliggjøres. Departementet 
foreslo å tydeliggjøre i loven at kommunen skal 
fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å 
forebygge at barn og unge utsettes for omsorgss-
vikt eller utvikler atferdsproblemer. 

Videre foreslo departementet å presisere at 
kommunen skal samordne sitt tjenestetilbud til 
barn og familier. Departementet viste til at et godt 
forebyggende arbeid kjennetegnes av at det er 
tydelig definert hvilke roller ulike instanser har i 
det samlede tjenestetilbudet, og at tjenestene 
dimensjoneres slik at barnevernet og andre tje-
nester har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse 
til å tilby den hjelpen og oppfølgingen som er nød-
vendig til riktig tid. 

Departementet foreslo også å lovfeste at kom-
munestyret selv skal vedta en plan for kommu-
nens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer. Departementet foreslo at pla-
nen skal inneholde en beskrivelse av overordnede 
mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbu-
det, hvordan ansvaret skal fordeles mellom eta-
tene, hvordan oppgaveløsningen skal organiseres 
og hvordan ulike etater skal samarbeide. Det ble 
lagt til grunn at en slik plan skal kunne inngå i de 
ordinære prosessene etter plan- og bygnings-
loven. 

21.1.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 45 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget. De fleste høringsinstansene er positive til 
forslagene som skal tydeliggjøre kommunens 
ansvar for forebygging av omsorgssvikt, herunder 
Statens helsetilsyn, KS, Landsforeningen for barne-
vernsbarn, Bergen kommune, Horten kommune, 
Stavanger kommune, Færder kommune og Tromsø 
kommune. 

Tromsø kommune viste til at et tydeligere kom-
munalt ansvar for forebygging vil gjøre det 

5 I Prop. 73 L (2016–2017) omtales Barnevernslovutvalgets 
forslag i kapittel 8 om Familiestøtte og forbygging av 
omsorgssvikt. 
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enklere å få frem barnevernstjenestens ansvar, 
mandat og oppgaver. Helsedirektoratet uttalte at 
forslagene samlet sett kan bidra til at kommunene 
styrker det helhetlige forebyggende arbeidet, og 
at barnevernstjenesten kan rette sin innsats mot 
barn og unge som lever i de familier som har 
størst bistandsbehov. 

Også Bergen kommune var positive til at ny bar-
nevernslov skal bidra til at kommunen styrker sitt 
forebyggende arbeid, og at barnevernstjenestens 
innsats rettes mot de barn og familier som trenger 
det mest. UNICEF Norge mener forslaget kan bidra 
til å frigjøre ressurser i barnevernet. 

Bufetat region øst uttalte at «det er viktig å klar-
gjøre rammene for barnevernstjenestens primær-
oppgaver i ny lov, og at en lovfesting av at det er 
kommunen som sådan som har ansvaret for det 
forebyggende arbeidet bidrar til å tydeliggjøre også 
andre tjenesters ansvar for barn og unge i kommu-
nen» Enkelte instanser, blant annet Bufdir og Bar-
neombudet mente imidlertid det er en risiko for at 
barnevernstjenesten i praksis ender opp med det 
generelle forebyggingsansvaret fordi kommunes 
ansvar reguleres i barnevernsloven. Barneombu-
det mente at kommunens plikt bør inntas i kom-
muneloven. Bufdir og Bufetat region øst vurderte 
at kommunens plikt til forebygging også bør inn-
tas i annen relevant særlovgivning. 

Porsgrunn kommune mente at det kan fremstå 
som lite tydelig å legge ansvaret for forebygging 
på kommunen og uttaler at «innskrenking i barne-
vernstjenestens plikt til å delta i forebyggende inn-
sats vil kunne utgjøre en risiko for barns rettigheter 
ved at ingen egen virksomhet har hovedansvaret for 
det forebyggende arbeidet.»

OsloMet – storbyuniversitetet støttet i hovedsak 
forslaget, men mener det bør opprettes egne fore-
byggende tjenester fremfor at barnevernstje-
nesten skal bruke ressurser på generelt forebyg-
gende arbeid. 

21.1.4 Departementets vurderinger og 
forslag

21.1.4.1 Tydeligere kommunalt ansvar for 
forebygging 

Departementet opprettholder forslaget om å tyde-
liggjøre kommunens ansvar for forebygging av 
omsorgssvikt og atferdsproblemer. Et godt fore-
byggende arbeid handler om å identifisere beho-
vene i befolkningen, sørge for at det finnes rele-
vante tilbud fra ulike instanser og legge til rette 
for at de ulike tjenestene samarbeider. Det er et 
mål at barn og familier som sliter skal få den støt-

ten de trenger før utfordringene i hverdagen vok-
ser til alvorlige problemer. Virksomme, forebyg-
gende tiltak vil redusere behovet for mer inngri-
pende tiltak som for eksempel tiltak fra barnever-
net. Det vises i denne sammenheng til at Barne-
vernsreformen6 gir kommunen et økt faglig og 
økonomisk ansvar for barnevernstiltak. Økt kom-
munalt ansvar for barnevernet vil kunne bidra til 
at forebygging og tidlig innsats får økt oppmerk-
somhet i kommunene, blant annet gjennom at 
kommunene får insentiver til å prioritere dette 
arbeidet. Forslaget om å tydeliggjøre kommunens 
ansvar for det forebyggende arbeidet, ivaretar det 
samme målet.

Ansvaret for generelt forebyggende arbeid 
omfatter ulike tjenester, og etter departementets 
oppfatning er det viktig at det er klart forankret at 
det er kommunen som sådan, og ikke barne-
vernstjenesten som har ansvaret for det generelle 
forebyggende arbeidet. En tydelig ansvarsplasse-
ring av det generelle forebyggende arbeidet er 
likevel ikke til hinder for at kommunen kan velge 
å benytte barnevernstjenesten i dette arbeidet. 

Departementet vurderer således at forslaget 
ikke nødvendigvis innebærer en innskrenking i 
barnevernstjenestens deltakelse i forebyggende 
arbeid. Det vil imidlertid være opp til den enkelte 
kommune å vurdere om og hvordan barne-
vernstjenesten skal benyttes i det forebyggende 
arbeidet. Siden kommunens ansvar for generell 
forebygging gjelder oppgaver som utføres av en 
rekke kommunale tjenester og etater er departe-
mentet enig med høringsinstansene i at ansvaret 
også kunne vært forankret i ulik særlovgivning. 
Ulike sektorer vil imidlertid ha ulikt ansvar for 
forebygging, eksempelvis forebygging av skole-
frafall, forebygging i et folkehelseperspektiv etc. 
Departementet vurderer derfor at det er naturlig 
at kommunens ansvar for forebygging av 
omsorgssvikt og atferdsproblemer fremgår av 
barnevernsloven. Barneombudet har spilt inn at 
kommunens ansvar for forebygging bør lovfestes i 
kommuneloven. Departementet vil bemerke at 
kommuneloven gir regler om rammene for kom-
munen og fylkeskommunenes virksomhet og krav 
til organisering. Hvilke oppgaver kommunen har, 
følger av den enkelte tjenestelov som for eksem-
pel barnevernsloven. Det er etter departementets 
vurdering derfor ikke hensiktsmessig å innføre 
regler om ansvarsplassering for enkelte kommu-
nale oppgaver i de alminnelige reglene i kommu-
neloven. Departementet foreslår etter dette at 
kommunens ansvar for å forebygge omsorgssvikt 

6 Prop. 73 L (2016–2017) 
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og atferdsproblemer tas inn i lovutkastet § 15-1 
første ledd. Forslaget er i samsvar med forslaget i 
høringsnotatet. 

21.1.4.2 Innholdet i kommunens ansvar for 
forebygging 

Departementet fastholder forslaget om at innhol-
det i kommunens ansvar er å fremme gode opp-
vekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at 
barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller 
utvikler atferdsproblemer. Ansvaret kan ivaretas 
gjennom tiltak fra et bredt spekter av kommunale 
tjenester og må forstås i lys av formålsbestemmel-
sen der det fremgår at loven skal bidra til at barn 
og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår, jf. for-
slag til § 1-1 annet ledd. 

Siden ansvaret for det generelle forebyggende 
arbeidet er et kommunalt ansvar, vil kommunenes 
virkemidler være kommunale tjenester og tiltak. 
Departementet legger til grunn at det kommunale 
ansvaret fortsatt skal gjelde generelle forebyg-
gende tiltak, enten tiltak rettet mot alle barn (uni-
versell forebygging) eller tiltak som er rettet mot 
bestemte grupper med forhøyet risiko (selektiv 
forebygging). Helsestasjonens arbeid med å følge 
opp og veilede alle foreldre før og etter fødsel er et 
eksempel på universell forebygging. Andre 
eksempler er barnehagetilbud, skolefritidsord-
ning og ulike typer kultur- og fritidstilbud. Tjenes-
ter innenfor selektiv forebygging kan omfatte til-
bud om gratis barnehageplass til familier med 
lavinntekt, tilbud om veiledning til barn og for-
eldre som opplever samlivsbrudd eller andre for-
mer for oppfølgingstiltak rettet mot barn og fami-
lier som er i en krevende livssituasjon. Tilbudene 
skal forebygge problemutvikling som senere kan 
komme til uttrykk gjennom behov for omfattende 
og inngripende tiltak fra det offentlige, eksempel-
vis tiltak fra barnevernet. Mange familier vil 
kunne ha behov for hjelp og støtte uten at vilkå-
rene for tiltak etter barnevernsloven er oppfylt. 
Lavterskeltiltak som kan støtte opp om utsatte 
familier som opplever utfordringer i hverdagen 
hører med i et helhetlig forebyggende tilbud. 
Denne formen for tidlig innsats er først og fremst 
en investering i innbyggernes velferd, men må 
også sees på som en investering som kan spare 
kommunen for mer omfattende og kostbare tiltak 
på lang sikt. 

Det kommunale ansvaret for forebygging etter 
barnevernsloven gjelder forebygging av omsorgs-
svikt og atferdsproblemer, og omfatter ikke alle 
typer forebyggende tiltak rettet mot barn og unge. 
Kommunen har også forebyggende ansvar gjen-

nom annet lovverk, som skal ivareta andre mål. 
Blant annet har kommunen et forebyggende 
ansvar etter folkehelseloven. Dette utelukker ikke 
at forebyggende tiltak kan ivareta flere formål. Et 
eksempel er Stangehjelpa som er et gratis helsetil-
bud for alle i Stange kommune med mål om å 
fremme psykisk helse. Et slikt tiltak er også rele-
vant for å forebygge omsorgssvikt. Departemen-
tet bemerker at kommunens ansvar for generell 
forebygging ikke innebærer en plikt for kommu-
nen til å ha en bestemt type eller et definert 
omfang av forebyggende tilbud. 

Departementet foreslår etter dette at kommu-
nens forebyggende ansvar innebærer at kommu-
nen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom 
tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for 
omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer, se 
lovforslaget § 15-1 første ledd første punktum. 
Forslaget er i samsvar med forslaget i høringsno-
tatet. 

21.1.4.3 Organisering og samordning av 
kommunens forebyggende arbeid 

Alle kommuner har tjenester som påvirker barn 
og unges oppvekstsvilkår, for eksempel helsesta-
sjon, skolehelsetjenesten, skolefritidsordning, 
grunnskole og barnehage. Forslaget om å tydelig-
gjøre kommunens ansvar for forebygging gir 
ingen begrensninger i kommunens handlings-
rom til å organisere sine ansvarsområder. Kom-
munen står fritt til å organisere det forebyggende 
arbeidet med utgangspunkt i lokale forhold og 
begrensninger. 

Et godt forebyggende arbeid kjennetegnes av 
at det er tydelig definert hvilke roller ulike instan-
ser har i det samlede tjenestetilbudet, og at tjenes-
tene dimensjoneres, slik at barnevernet og andre 
tjenester har tilstrekkelig kapasitet og kompe-
tanse til å tilby den hjelpen og oppfølgingen som 
er nødvendig til riktig tid. Det er opp til den 
enkelte kommune å vurdere hvilken rolle barne-
vernstjenesten skal ha utover sine lovpålagte opp-
gaver, og hvilken rolle andre tjenester skal ha, 
overfor utsatte barn og familier. Kommunen kan 
for eksempel beslutte at barnevernstjenesten 
sammen med andre tjenester skal gi veiledning 
for å støtte opp under skoler og barnehagers 
arbeid med å utvikle et godt oppvekst- og lærings-
miljø for alle barn. Departementet viser i den for-
bindelse til Prop. 100 L (2020–2021) Endringer i 
velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samord-
ning og barnekoordinator), hvor det foreslås å 
tydeliggjøre velferdstjenestenes plikt til å samar-
beide med andre tjenesteytere uten at samarbei-
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det er knyttet til oppfølgingen av et bestemt barn. 
Samarbeid utover enkeltsaker handler hovedsake-
lig om å etablere samarbeidsstrukturer på tvers av 
velferdstjenestene. Selv om plikten til å samar-
beide på systemnivå ligger til de enkelte velferds-
tjenestene, vil det være kommunen som avgjør 
hvordan de ulike kommunale velferdstjenestene 
skal oppfylle denne plikten. Dersom kommunen 
pålegger barnevernstjenesten å delta i forebyg-
gende arbeid, har barnevernstjenesten en plikt til 
å samarbeide med andre velferdstjenester dersom 
det er nødvendig.

Kommunens ansvar for å samordne sitt tjenes-
tetilbud til barn og familier innebærer at den 
enkelte kommune må vurdere hvordan det fore-
byggende arbeidet skal organiseres og hvilken 
rolle de ulike velferdstjenestene eventuelt skal ha 
i arbeidet. Kommunen skal blant annet vurdere 
hvordan de ulike tjenestene skal bidra til å fore-
bygge utfordringer og på et tidlig tidspunkt identi-
fisere barn og unge som har behov for hjelp. 

Grenseflatene mellom generelle forebyggende 
tiltak og de tiltakene barnevernstjenesten har 
ansvar for, vil ikke alltid være tydelige. For at bar-
nevernstjenesten skal kunne ivareta sitt ansvar 
overfor barn i alvorlige livs- og omsorgssituasjo-
ner er det viktig at kommunens tjenester oppfyller 
meldeplikten til barnevernstjenesten. 

For å understreke viktigheten av et godt sam-
ordnet forebyggende tilbud fastholder departe-
mentet forslaget om å ta inn i loven at kommunen 
skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til 
barn og familier, se forslag til § 15-1 første ledd 
annet punktum. 

21.1.4.4 Kommunestyret skal vedta en plan for det 
forebyggende arbeidet 

Departementet opprettholder forslaget om å inn-
føre et krav om at kommunestyret selv skal vedta 
en plan for kommunens arbeid for å forebygge 
omsorgssvikt og atferdsproblemer. En plan ved-
tatt i kommunestyret vil bidra til overordnet for-
ankring av det forebyggende tilbudet og av forde-
lingen av kommunens ressurser til dette arbeidet. 
Dette vil være et viktig verktøy for å sikre forplik-
telse til og systematisk innsats for å legge til rette 
for helhetlige tjenester til barn og unge. Det vises 
i denne sammenheng til krav om at kommune-
styret selv minst én gang i året skal få en redegjø-
relse om tilstanden i barnevernstjenesten, jf. gjel-
dende lov § 2-1 åttende ledd. Kravet ble vedtatt i 
forbindelse med behandling av Prop. 84 L (2019–
2020) Endringer i barnevernloven (samtaleprosess, 
årlig tilstandsrapportering mv.) og trådte i kraft 1. 

januar 2021. Kunnskapen kommunen mottar gjen-
nom den årlige tilstandsrapporten vil være en del 
av grunnlaget for planleggingen av det forebyg-
gende arbeidet og barnevernstjenestens rolle i 
dette arbeidet. 

Planen for det forebyggende arbeidet skal 
inneholde en beskrivelse av overordnende mål og 
strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvor-
dan ansvaret skal fordeles mellom etatene, hvor-
dan oppgaveløsingen skal organiseres og hvordan 
ulike etater skal samarbeide. Departementet leg-
ger til grunn at planen for kommunens arbeid ret-
tet mot barn og unges oppvekstsvilkår, skal kunne 
inngå i de ordinære prosessene etter plan- og 
bygningsloven. Det vises til lovforslaget § 15-1 
annet ledd. Forslaget er i samsvar med forslaget i 
høringsnotatet.

21.2 Barnevernstjenestens 
ansvarsområde

21.2.1 Gjeldende rett

Barnevernstjenestens ansvarsområde følger i dag 
av lovens formålsbestemmelse og de vilkårene 
som gjelder for tiltak etter barnevernloven. I for-
målsbestemmelsen i § 1-1 heter det at formålet 
med loven er å sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyt-
telse til rett tid. Grunnvilkåret for rett til hjelpetil-
tak etter § 4-4 er at barnet på grunn av forholdene 
i hjemmet eller av andre grunner har et særlig 
behov for hjelp. Bestemmelsen om omsorgs-
overtakelse, jf. § 4-12, gjelder ulike former for 
alvorlig omsorgssvikt, og det er egne regler som 
gjelder tiltak på grunn av barnets atferd, jf. dagens 
§§ 4-24 og 4-26. Barnevernstjenesten har samlet 
sett ansvar for tiltak som skal dekke behov som 
har sin årsak i barnets omsorgssituasjon eller 
atferd. Ansvarsområdet og grenseflater mot andre 
tjenesters ansvar, er utdypet i forarbeider og ret-
ningslinjer. Barnevernloven har ingen bestem-
melse som eksplisitt formulerer barnevernstje-
nestens ansvar opp mot andre tjenester.

Ut over dette har barnevernstjenesten ansvar 
for generelle oppgaver i lovens kapittel 3. Dette 
gjelder i særlig grad ansvar for forebygging av 
omsorgssvikt, jf. barnevernloven § 3-1 annet ledd. 

I tillegg har barnevernstjenesten et generelt 
ansvar for samarbeid med andre deler av forvalt-
ningen, herunder medvirkningsplikt og plikt til å 
delta i den kommunale planleggingsvirksomhe-
ten, jf. barnevernloven § 3-2.
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21.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

21.2.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget mente at det var behov for 
tydeligere grenser mellom barnevernstjenestens 
og andre tjenesters ansvar når et barn har behov 
for tiltak fra flere instanser. Utvalget foreslo derfor 
en egen lovbestemmelse hvor avgrensningskrite-
riet er knyttet til årsaken til barnets hjelpebehov. 
Videre foreslo utvalget et annet ledd som beskri-
ver barnevernstjenestens forebyggende ansvar. 
Bestemmelsen var ment å videreføre innholdet i 
barnevernstjenestens forebyggende ansvar slik 
dette fremgår av dagens § 3-1 annet ledd. 

21.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet

I likhet med Barnevernslovutvalget mente depar-
tementet at det er en risiko for at barnevernstje-
nesten får ansvaret for barn og unge som har 
behov for annen hjelp enn det barnevernstje-
nesten kan tilby. Selv om barnevernets ansvar føl-
ger av lovens formålsbestemmelse og de vilkå-
rene som gjelder for tiltak etter loven fant departe-
mentet det hensiktsmessig å ta inn i loven en 
ytterligere generell formulering som beskriver 
rammer for barnevernstjenestens ansvarsområde 
opp mot andre tjenester. Departementet foreslo 
derfor å ta inn i loven at barnevernstjenesten har 
ansvar for å gi hjelp, omsorg og beskyttelse når 
det er nødvendig på grunn av barnets omsorgssi-
tuasjon eller atferd. Formålet med forslaget er å 
tydeliggjøre i loven at barnevernstjenestens 
ansvar for å gi hjelp avgrenses av årsaken til bar-
nets hjelpebehov og formålet med tiltaket. Barne-
vernstjenesten har kun ansvar for å gi hjelp i tilfel-
ler der barnets hjelpebehov har sin årsak i barnets 
omsorgssituasjon eller atferd, og dersom formålet 
med tiltaket fra barnevernet er å avhjelpe nettopp 
disse behovene. Forslaget innebærer ikke at ter-
skelen for å iverksette tiltak innenfor barne-
vernstjenestens ansvarsområde heves eller at vil-
kårene for tiltak snevres inn.

21.2.3 Høringsinstansenes syn

I underkant av 20 høringsinstanser har uttalt seg 
om forslaget og de fleste instansene støtter at bar-
nevernstjenestens saklige ansvarsområde presise-
res i loven. Bufdir støtter forslaget, men mener at 
det bør understrekes at barnevernet ikke har 
ansvar for eller forutsetninger for å yte helsehjelp. 
Bufdir påpeker videre at det kan oppstå særskilte 

utfordringer knyttet til ulike tjenesters ansvar når 
barnevernet overtar omsorgen for et barn. 

Universitetet i Agder, VID vitenskapelige høg-
skole og Universitets- og høgskolerådet støtter også 
forslaget. Samtidig påpeker disse instansene at 
det er nødvendig at barnevernet forholder seg til 
familiens livsbetingelser og levekårsutfordringer 
og ser disse utfordringene i vurderingen av bar-
nets helhetlige omsorgssituasjon og valg av tiltak. 

21.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet fastholder forslaget om å ta inn i 
loven en generell formulering som beskriver ram-
mene for barnevernstjenestens ansvarsområde 
opp mot andre tjenester. Barnevernstjenesten må 
ha kompetanse, kapasitet og ressurser til å ivareta 
sine kjerneoppgaver. Departementet vurderer 
derfor at det er behov for å trekke klarere grenser 
mellom barnevernstjenesten og andre tjenesters 
ansvar. En tydeliggjøring av barnevernstjenestens 
ansvarsområde vil bidra til å redusere risikoen for 
at barnevernstjenesten får ansvar for barn og 
unge som har behov for annen hjelp enn det bar-
nevernstjenesten kan tilby. Selv om barnevernstje-
nestens ansvar følger av formålsbestemmelsen i 
barnevernsloven § 1-1 og de vilkårene som gjel-
der for tiltak etter loven mener departementet at 
det er hensiktsmessig å lovfeste at barnevernstje-
nesten har ansvar for å gi hjelp, omsorg og beskyt-
telse når det er nødvendig på grunn av barnets 
omsorgssituasjon eller atferd. Departementet 
mener videre at det er behov for å tydeliggjøre at 
barnevernstjenestens ansvar i hovedsak omfatter 
tiltak rettet mot barnets omsorgssituasjon eller 
barnets atferd. Forslaget innebærer ikke at ter-
skelen for å iverksette tiltak innenfor barne-
vernstjenestens ansvarsområde heves eller at 
vikarene for tiltak snevres inn, jf. lovutkastet kapit-
tel 3, 4, 5 og 6. 

Formålet med forslaget er å tydeliggjøre at vil-
kårene for tiltak ikke omfatter barn med et hjelpe-
behov som følger av andre årsaker enn barnets 
omsorgssituasjon eller atferdsproblemer. Barnets 
behov for hjelp må ha sin årsak i barnets omsorgs-
situasjon eller atferd. Eksempelvis gir nedsatt 
funksjonsevne hos et barn ikke i seg selv grunn-
lag for å iverksette hjelpetiltak. Tiltak og tjenester 
for å avhjelpe særlige funksjonsnedsettelser skal 
først og fremst ivaretas av andre tjenester enn bar-
nevernstjenesten.7 Særlige funksjonsnedsettelser 
omfatter også psykisk utviklingshemming og 

7 Q-0928 (2016) Retningslinjer om hjelpetiltak kapittel 4 
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autismespekterforstyrrelser. Et annet eksempel 
er økonomisk hjelp, der det henvises til at barne-
vernstjenesten ikke skal iverksette hjelpetiltak for 
å bøte på levekårsutfordringer i seg selv.

Det kan imidlertid være vanskelig å vurdere 
hva som er årsaken til hjelpebehovet og i praksis 
vil årsaken ofte være sammensatt. At barnets hjel-
pebehov følger av omsorgssvikt eller atferd er 
derfor ikke alltid en tilstrekkelig forutsetning for 
at barnevernstjenestens ansvar trer inn. Barne-
vernstjenestens ansvar omfatter tiltak som er ret-
tet mot barnets omsorgssituasjon eller barnets 
atferd. Dette innebærer at formålet med tiltaket 
må være å avhjelpe nettopp disse behovene. I 
noen tilfeller vil det være andre tjenester som har 
kompetanse og riktig tiltak for barnet, og dermed 
også ansvaret for å iverksette tiltak. For eksempel 
kan spiseforstyrrelser i enkelte tilfeller være et 
symptom på omsorgssvikt. Selv om barne-
vernstjenesten har ansvar for å gi hjelp som er 
nødvendig på grunn av omsorgssituasjonen, er 
det andre tjenester som må sørge for behandling 
av vansker som selvskading og spiseforstyrrelser. 
Denne typen atferd er det helsetjenesten som har 
nødvendig og riktig kompetanse til å håndtere. 

Når barnevernstjenesten er i kontakt med 
familier som har behov for bistand fra barnever-
net, og samtidig har levekårsutfordringer, kan bar-
nevernstjenesten for eksempel bistå familien med 
å opprette kontakt med NAV. Barnevernstje-
nesten vil i særskilte tilfeller også kunne iverk-
sette hjelpetiltak som økonomisk hjelp. Det er 
imidlertid ikke barnevernstjenestens oppgave å 
iverksette tiltak rettet mot levekårsutfordringer. I 
tilfeller der barnevernstjenesten har ansvar for å 
gi hjelp, vil det likevel være slik at barnevernstje-
nesten i vurderingen av hvilke tiltak som bør 
iverksettes må se hen til familiens levekår etter-
som levekårsutfordringer kan virke inn på barnets 
omsorgsituasjon. Departementet mener det er 
viktig å tydeliggjøre grensene for barnevernstje-
nestens saklige ansvarsområde. Innspillene i 
høringsrunden har ikke endret denne oppfatnin-
gen. Departementet viser til at barnevernstje-
nesten plikter å følge opp ethvert tiltak som iverk-
settes overfor barnet og foreldrene, og skal 
løpende vurdere om barnet og foreldrene får den 
hjelpen de trenger. Som en del av oppfølgingen 
skal barnevernstjenesten formidle kontakt med 
øvrige hjelpeinstanser dersom foreldrene ønsker 
det, jf. lovutkastet kapittel 8.

Videre vil barn og unge som utsettes for 
omsorgssvikt ofte ha behov for ulike typer tiltak 
som hører inn under andre tjenesters ansvarsom-
råde, som har kompetanse til å tilby riktig hjelp. 

Dette kan for eksempel være helsehjelp, PPT, 
sosialhjelp mv. I mange tilfeller kan barn med 
atferdsproblemer eller som er utsatt for omsorgss-
vikt ha behov for tjenester fra flere sektorer. Et 
tverrfaglig tilbud vil i mange tilfeller være en for-
utsetning for at barnet skal få riktig og god hjelp. 
Det vises til Prop. 100 L (2020–2021) Endringer i 
velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samord-
ning og barnekoordinator) og forslaget om å tyde-
liggjøre velferdstjenestenes plikt til å samarbeide 
med hverandre når det er nødvendig for at barnet 
skal få et helhetlig og koordinert tilbud. Ved en 
omsorgsovertakelse har barnevernstjenesten 
ansvaret for å samordne tjenestetilbudet barnet 
mottar, eksempelvis skoletilbud og psykisk helse-
hjelp. Barnevernstjenesten skal i slike tilfeller 
være en pådriver overfor andre tjenester, slik at 
barnet får de tjenestene som er nødvendige for at 
barnet skal få et riktig, helhetlig og koordinert til-
bud.

Det er videre helsetjenesten som har ansvar 
for å yte den helsehjelp som er nødvendig. Barn 
og unge har rett til nødvendig helsehjelp både fra 
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og 
spesialisthelsetjenesten.8 I tilfeller der barne-
vernstjenesten har overtatt omsorgen for barnet 
har barnevernstjenesten et ansvar for at barnet får 
forsvarlig omsorg, jf. lovutkastet § 5-4. Barne-
vernstjenesten har i slike tilfeller kompetanse til å 
samtykke til helsehjelp på barnets vegne og sam-
tykke til individuell plan. Dersom barnevernstje-
nesten vurderer at barnet kan ha behov for helse-
hjelp skal barnevernstjenesten be aktuell helsetje-
neste om slik helsehjelp. Barnevernstjenestens 
ansvar er imidlertid begrenset til å formidle kon-
takt med helsetjenesten og være en aktiv pådriver 
for at barnet får den helsehjelpen barnet har rett 
på. Barnevernsinstitusjonene har plikt til å sørge 
for at barnets rett til medisinsk tilsyn og behand-
ling ivaretas, og skal ha rutiner som sikrer dette, 
jf. forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i 
barnevernsinstitusjoner § 7. Det vil likevel være 
helsetjenesten som vurderer om barnet har rett til 
helsehjelp og eventuell hvilken hjelp som skal 
iverksettes overfor barnet. 

Departementet mener derfor at bestemmelsen 
om barnevernstjenestens ansvarsområde bør 
inneholde et avgrensingskriterium som inne-
bærer at årsaken til hjelpebehovet må være bar-
nets omsorgssituasjon eller atferd, samt en formu-
lering som får frem at barneverntjenestens ansvar 
omfatter tiltak som er rettet mot barnets omsorgs-
situasjon eller barnets atferd. 

8 Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a og § 2-1 b 
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Proposisjonen inneholder ulike forslag som på 
hver sin måte vil bidra til å tydeliggjøre og 
avgrense barnevernstjenestens ansvarsområde 
etter loven. Endringene i barnevernstjenestens 
plikt til å samarbeide med andre tjenester i utkast 
til § 15-9 skal også bidra til å avgrense barne-
vernstjenestens ansvar gjennom å oppheve barne-
vernstjenestens medvirkningsansvar og den sær-
lige plikten til å delta i planleggingsvirksomhet. 
Endringen i § 15-1 om å tydeliggjøre at det er 
kommunen som sådan som har ansvaret for det 
generelle forebyggende arbeidet, og ikke barne-
vernstjenesten spesielt, avgrenser også barne-
vernstjenestens lovfestede ansvar. Kommunen 
kan likevel bestemme at barnevernstjenesten skal 
delta i generelt forebyggende arbeid. 

Departementet foreslår etter dette å lovfeste at 
barnevernstjenesten har ansvar for å gi hjelp, 
omsorg og beskyttelse når det er nødvendig på 
grunn av barnets omsorgssituasjon eller atferd, 
som er i samsvar med høringsnotatet. I tillegg 
foreslår departementet å lovfeste at ansvaret 
omfatter tiltak rettet mot barnets omsorgssitua-
sjon eller barnets atferd. Det vises til lovforslaget 
§ 15-3 annet ledd. 

21.3 Barnevernstjenestens 
samarbeidsplikt 

21.3.1 Gjeldende rett

Barnevernstjenesten skal medvirke til at barns 
interesser ivaretas av andre offentlige organer jf. 
§ 3-2 første ledd. Barnevernstjenesten skal videre 
samarbeide med andre sektorer og forvaltningsni-
våer, når dette kan bidra til å løse oppgaver som 
barnevernstjenesten er pålagt etter loven, jf. § 3-2 
annet ledd første punktum. Bestemmelsen er 
generell og omfatter alle instanser som barne-
vernstjenesten har nytte av å samarbeide med. 
Barnevernstjenestens samarbeidsplikt gjelder 
eksempelvis helsetjenesten, skoler, barnehager 
og politi. Bestemmelsen omhandler både samar-
beidet i enkeltsaker og generelt. Departementet 
har i forarbeidene uttalt at «samarbeid er nødven-
dig både i generelle saker og i enkeltsaker. En rekke 
av de tiltak barneverntjenesten ønsker å iverksette 
kan ikke realiseres uten gjennom samarbeid med 
andre forvaltningsorganer. Når det gjelder enkeltsa-
ker berører den enkeltes problemer ofte flere sektorer 
eller flere forvaltningsnivåer samtidig. Dette skaper 
behov for en klar oppgavefordeling og samarbeid 
mellom de ulike sektorene.»

Som ledd i disse oppgavene skal barne-
vernstjenesten etter § 3-2 annet ledd annet punk-

tum gi uttalelser og råd, delta i den kommunale og 
fylkeskommunale planleggingsvirksomheten og i 
de samarbeidsorganer som blir opprettet. Barne-
vernloven § 3-2 omhandler det medvirknings- og 
samarbeidsansvar barnevernstjenesten har i den 
generelle oppgaveløsning og planleggingsvirk-
somhet.9 Ansvaret etter første ledd trer bare inn 
dersom andre sektorer ikke i tilstrekkelig grad 
ivaretar de oppgavene som naturlig tilhører dem. 
Hensikten er å få den aktuelle sektoren til å utøve 
sitt ansvar. Det fremgår av forarbeidene at dersom 
den aktuelle sektoren ikke utøver sitt ansvar, bør 
barnevernstjenesten ta initiativet til at spørsmålet 
får en politisk avklaring i kommunen. Det er ikke 
meningen at barnevernstjenesten skal overta noe 
av det ansvaret som ligger til andre sektorer.10 

Etter § 3-2 a skal barnevernstjenesten utar-
beide individuell plan for barn med behov for 
langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester. 
Denne plikten er begrenset til tilfeller der barn 
med behov for langvarige barnevernstiltak også 
trenger langvarige tiltak fra andre tjenester. Bar-
nevernloven § 3-2 a om individuell plan bygger på 
tilsvarende bestemmelser blant annet i helselov-
givningen, og det skal bare utarbeides én individu-
ell plan for hver tjenestemottaker. Barnevernloven 
gir imidlertid ingen tilsvarende rett til individuell 
plan. I forarbeidene til bestemmelsen om individu-
ell plan ble det vist til daværende § 6-2 a i kom-
munehelsetjenesteloven, samt at en pliktbestem-
melse passet best til barnevernlovens øvrige sys-
tem. Departementet viste i den forbindelse til at 
barnevernloven den gang ikke var en rettighets-
lov, men pålegger barnevernstjenesten en rekke 
plikter. 1. juli 2018 trådte § 1-5 om barnets rett til 
nødvendige barnevernstiltak i kraft. Det fremgår 
av bestemmelsen at barn har rett til tiltak etter 
loven når vilkårene for tiltaket er oppfylt. Utarbei-
delse av individuell plan innebærer en formalise-
ring av samarbeidet mellom barnevernstjenesten 
og andre offentlige tjenester. Individuell plan 
involverer oppfølging fra både statlige og kommu-
nale instanser. 

Det følger videre av barnevernloven § 3-3 at 
barnevernstjenesten også bør samarbeide med 
frivillige organisasjoner som arbeider med barn 
og unge. 

Barnevernstjenestens taushetsplikt etter bar-
nevernloven er ikke til hinder for at barne-
vernstjenesten formidler opplysninger til andre 
offentlige organer når dette kan fremme barne-
vernstjenestens oppgaver eller forebygge vesent-

9 Ot.prp. nr. 44 (1991–92) merknad til § 3-2. 
10 Ibid. s. § 26. 
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lig fare for liv eller alvorlig skade for noens helse, 
jf. barnevernloven § 6-7 tredje ledd. Dersom bar-
nevernstjenesten etter en konkret vurdering fin-
ner at å gi opplysninger er nødvendig for å hjelpe 
og beskytte barnet, skal barnevernstjenesten 
varsle politiet. Dette vil som regel være tilfellet 
ved blant annet mistanke om vold eller seksuelle 
overgrep mot barn.11

21.3.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

21.3.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å videreføre barne-
vernstjenestens medvirknings- og samarbeids-
plikt. For å bidra til at barnet er i sentrum av vur-
deringene foreslo utvalget også å innta i loven at 
barnets behov skal være det grunnleggende hen-
synet i samarbeidet. Utvalget viste til at samarbeid 
mellom tjenester kan være avgjørende for å lyk-
kes med å gi barna den hjelpen de trenger, og at 
flere av tiltakene barnevernstjenesten ønsker å 
iverksette ikke kan realiseres uten tverretatlig 
samarbeid. Utvalget understreket samtidig at 
samarbeid kan være krevende i praksis, og at 
dette er et sviktområde i kommunene. Videre 
foreslo utvalget å oppheve dagens plikt for barne-
vernstjenesten til å gi uttalelser og råd, og til å 
delta i den kommunale og fylkeskommunale plan-
leggingsvirksomheten og i de samarbeidsorganer 
som blir oppnevnt. Flere høringsinstanser 
påpekte at grensen mellom barnevernstjenestens 
samarbeidsplikt og kommunens samordningsan-
svar er uklar. 

21.3.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo å videreføre barne-
vernstjenestens samarbeidsplikt. Videre foreslo 
departementet en mer rendyrket samarbeidsplikt 
og støttet utvalgets forslag om å oppheve den sær-
skilte planleggingsplikten. Forslaget innebærer at 
barnevernstjenestens ansvar for å delta i kommu-
nens planlegging mv. avgrenses til det ansvaret 
som følger av plan- og bygningsloven og som gjel-
der alle offentlige organer. I tillegg foreslo depar-
tementet å oppheve barnevernstjenestens gene-
relle plikt til å medvirke til at barns interesser iva-
retas også av andre organer. Departementet viste 
til at barnevernstjenesten, i kraft av sitt ansvar for 

å samarbeide med andre instanser for å løse sine 
lovpålagte oppgaver, uansett medvirker til at 
andre instanser ivaretar barnets interesser. 
Departementet vurderte det som mer hensikts-
messig at barnevernstjenesten har en klar samar-
beidsplikt som ikke er kombinert med et uklart 
medvirknings- og pådriveransvar. Når det gjaldt 
utvalgets forslag om å innta i loven at barnets 
beste skal være det grunnleggende hensynet i 
samarbeidet foreslo departementet å lovfeste i en 
innledende bestemmelse at hensynet til barnets 
beste er et grunnleggende hensyn for alt arbeidet 
i barnevernet. Departementet viste i høringsnota-
tet til at dette også vil gjelde for barnevernets sam-
arbeid med andre instanser. I tillegg foreslo depar-
tementet at bestemmelsen om individuell plan og 
samarbeid med frivillige organisasjoner skulle 
slås sammen med bestemmelsen om samarbeids-
plikt. Departementet la til grunn at det ikke er 
hensiktsmessig med egne regler i loven om plikt 
til samarbeid med enkelte instanser, men at det 
utarbeides retningslinjer for samarbeid på enkelte 
områder. Departementet viste særlig til at Politidi-
rektoratet og Bufdir var i ferd med å utarbeide 
Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom poli-
tiet og barneverntjenesten ved mistanke om vold og 
overgrep i nære relasjoner.

21.3.3 Høringsinstansenes syn 

Om lag 30 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget. Mange av instansene har spilt inn at samar-
beid på tvers av tjenestene er en særskilt utfor-
dring, særlig mellom helsetjenestene og barnever-
net. Flere instanser, blant annet Bufdir, etterlyser 
bedre koordinering av tjenestene til barn og unge. 

Helsetilsynet mener det er behov for å poeng-
tere både statlige og kommunale myndigheters 
ansvar når det gjelder å sikre at barn i barnever-
net møtes med en tverrfaglig innsats. Helsetilsynet
uttrykker en særlig bekymring for om barn som 
har behov for helsehjelp og barnevernstiltak uten-
for hjemmet sikres forsvarlig hjelp.

Alle instansene som har uttalt seg støtter for-
slaget om å oppheve den særskilte planleggings-
plikten til barnevernstjenesten. Justis- og bered-
skapsdepartementet er imot forslaget om å opp-
heve den generelle medvirkningsplikten til barne-
vernstjenesten og viser til at barnevernstjenesten 
i de tilfeller de har overtatt omsorgen for et barn 
må påse at andre offentlige organer ivaretar sine 
forpliktelser overfor barnet. 

Bufdir mener at plikten til å samarbeide på sys-
temnivå må tydeliggjøres, og at det bør fremgå 
hva plikten innebærer. Videre mener Bufdir at 

11 Prop. 112 L (2014–2015) Endringer i Straffeprosessloven 
(avhør av barn og andre særlige sårbare fornærmede og vit-
ner). 
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plikten til å samarbeide med andre instanser må 
gjelde utover når det kan bidra til å løse oppgaver 
som barnevernstjenesten er pålagt etter 
barnevernsloven. Også Barneombudet trekker 
frem at tjenestene bare er pålagt å samarbeide når 
samarbeidet kan løse deres egne oppgaver. Barne-
ombudet peker på at denne begrensningen ikke 
tar utgangspunkt i barnets behov, men tjenestens 
behov. 

Både Bufdir og Helsedirektoratet mener at 
bestemmelsen om individuell plan bør videreføres 
som en selvstendig bestemmelse. Flere instanser 
mener at individuell plan brukes for lite i barne-
vernet i dag, og etterspør en egen forskrift om 
individuell plan som utdyper hvordan individuell 
plan skal brukes. Enkelte instanser, som blant 
annet Bufdir og Barneombudet, mener at vilkåret 
«behov for langvarige tiltak» bør tas ut eller 
endres fordi vilkåret ikke støtter opp om behovet 
for tidlig innsats. Bufdir uttaler at det bør tydelig-
gjøres at individuell plan er et samarbeidstiltak 
som består av samarbeidsaktiviteter utover det å 
skrive en plan. Videre foreslår Bufdir at barne-
vernstjenesten bør ha koordineringsansvaret der-
som barnet mottar barnevernstjenester. 

Bufdir mener bestemmelsen om barne-
vernstjenestens plikt til å samarbeide med andre 
instanser bør flyttes, og direktoratet mener 
bestemmelsen bør stå etter bestemmelsen om tid-
lig innsats som er foreslått tatt inn i § 1-10. 

Justis- og beredskapsdepartementet mener det er 
på sin plass med en mer utførlig omtale av samar-
beid mellom barnevernet, politiet og andre deler 
av justissektoren om barn som er i konflikt med 
loven eller er offer for kriminalitet.

Politidirektoratet påpeker at de anbefalinger 
som gis i Nasjonale retningslinjer for samarbeid 
mellom politiet og barneverntjenesten må ha 
hjemmel i lov og mener derfor det er avgjørende 
at overordnede hensyn som for eksempel spørs-
mål om forrang, dokumentinnsyn mm., avklares i 
ny barnevernslov, eller i lovens forarbeider. 

Statens barnehus påpeker i sitt høringssvar at 
samarbeidet mellom politi og barnevern skiller 
seg fra samarbeidet barnevernet har med andre 
instanser. Uenighet om hvilke tiltak som er mest 
egnet i forhold til barnets beste og «eierforhold» 
til undersøkelse og etterforskning gjør at dette 
samarbeidet etter deres syn bør klargjøres bedre. 
Dette er ifølge Statens barnehus den eneste samar-
beidsarenaen hvor to instanser med forskjellige 
tiltak og myndighet beveger seg inn i hverandres 
ansvarsområde samt definerer hvilke tiltak som 
eventuelt skal iverksettes for å beskytte barnet. 
Videre viser barnehusene til at straffeprosess-

lovens § 239 med tilhørende forskrift om tilrette-
lagte avhør gir barnevernet oppgaver både i for-
kant, under og etter avhør. Statens barnehus
mener barnevernets rolle i forhold til tilrettelagte 
avhør bør reguleres i ny barnevernslov.

21.3.4 Høringsnotat om bedre 
velferdstjenester for barn og unge som 
har behov for et sammensatt 
tjenestetilbud – Samarbeid, 
samordning og barnekoordinator

21.3.4.1 Innledning 

De fleste barn og unge mottar ulike velferds-
tjenester i kortere eller lengre perioder av sin opp-
vekst, og flere mottar tjenester fra ulike sektorer 
samtidig. Noen barn og unge har et stort behov 
for samordnede tjenester på tvers av sektorer, 
mens for andre er samordningsbehovet mindre. 
Samtidig er det en økende bekymring for at barn 
og unge som har behov for sammensatte tjenes-
ter, ikke får et tilstrekkelig helhetlig tjenestetil-
bud. Flere offentlige utredninger, revisjoner og til-
syn viser at de ulike tjenestene til barn og unge i 
mange tilfeller ikke samarbeider godt nok og at 
det er behov for regelverksendringer som i større 
grad sikrer at barn og unge får et helhetlig tjenes-
tetilbud. For at utsatte barn og unge skal få et hel-
hetlig tjenestetilbud må de ulike sektorene og tje-
nestene samarbeide bedre, og det må være tyde-
lig hvem som har hovedansvaret for å samordne 
tilbudet. 

For å bedre samarbeidet mellom velferds-
tjenestene til barn og unge har Barne- og familiede-
partementet sammen med Helse- og omsorgsde-
partementet, Kunnskapsdepartementet, Arbeids- 
og velferdsdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet foreslått flere regel-
verksendringer som skal styrke samarbeidet og 
samordningen av tjenestetilbudet til barn og unge. 
Forslagene er foreslått fulgt opp i Prop. 100 L 
(2020–2021) om samarbeid, samordning og barne-
koordinator. 

21.3.4.2 Harmonisering av samarbeidspliktene 

Departementene foreslo i høringsnotatet å har-
monisere samarbeidsreglene i barnevernsloven, 
barnehageloven, friskoleloven, opplærings-
loven, introduksjonsloven, helse- og omsorgstje-
nesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, sosi-
altjenesteloven og NAV-loven, krisesenterloven 
og familievernkontorloven slik at vilkårene for 
samarbeid skal bli likere. For barnevernet inne-
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bærer forslaget å harmonisere samarbeidsbe-
stemmelsen i dagens barnevernslov § 3-2 slik at 
det fremgår direkte av bestemmelsen at barne-
vernstjenesten har plikt til å samarbeide både i 
enkeltsaker og uten at samarbeidet er knyttet til 
oppfølgingen av et bestemt barn. 

Samarbeid i enkeltsaker handler om samar-
beid mellom velferdstjenestene i oppfølgingen av 
et konkret barn eller ungdom. Formålet med et 
slikt samarbeid er at den enkelte skal få rett hjelp 
til rett tid og at tjenestene som gis skal være hel-
hetlige og samordnet. Departementene foreslo at 
barnet eller ungdommens behov skal være avgjø-
rende for om tjenesten har plikt til å samarbeide. 
Plikten til å samarbeide skal inntre i de tilfellene 
samarbeidet er nødvendig for å gi barnet eller 
ungdommen et helhetlig og samordnet tjenestetil-
bud. 

For at velferdstjenestene skal kunne etablere 
et godt samarbeid i enkeltsaker, må tjenestene ha 
etablert gode samarbeidsstrukturer og rutiner for 
informasjonsutveksling. Videre må de ulike tje-
nestene ha tilstrekkelig kunnskap om andre tje-
nesters ansvar og oppgaver. Dette er viktig for at 
tjenestene skal være i stand til å identifisere om 
barn har behov for hjelp fra andre instanser. 
Denne typen samarbeid kalles ofte samarbeid på 
systemnivå. For eksempel må de som jobber i bar-
nehager, skoler eller helse- og omsorgstjenester 
være kjent med hva de skal se etter for å identifi-
sere tegn på omsorgssvikt, vold eller overgrep 
som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten. 
Det er også viktig at barnevernstjenesten er kjent 
med hvilke tilpasninger barnehager og skoler kan 
gi barn med særskilte behov. Helsetilsynets opp-
summering av landsomfattende tilsyn med etter-
vern og samarbeid mellom barnevernet og NAV, 
«En dag – står du der helt alene» viser at barne-
vernstjenesten og NAV ofte har mangelfulle kunn-
skaper om hverandres tjenester. Manglende 
kunnskap om andres tilbud kan medføre at unge 
ikke blir henvist eller satt i kontakt med riktig tje-
neste. Samarbeid utover enkeltsaker omfatter 
samarbeidsstrukturer og møteplasser på tvers av 
sektorene som skal bidra til at de ulike tjenestene 
får kunnskap om ansvaret og oppgavene som lig-
ger til de andre tjenestene, og kunnskap om 
hvilke tilbud og tjenester de kan tilby. Samarbeid 
på systemnivå er viktig for at tjenestene skal være 
i stand til å avdekke barn og unges behov for hjelp 
fra andre tjenester så tidlig som mulig. Barns 
utfordringer kommer til uttrykk på tvers av sekto-
rer og tjenester. Samarbeid på tvers av disse skil-
lelinjene er derfor nødvendig for at kommunen 
skal kunne lykkes med det forebyggende arbei-

det. Departementene foreslo derfor at samar-
beidsplikten som ikke er knyttet til oppfølgingen 
av enkeltbarn, utvides til å gjelde også i tilfeller 
samarbeid er nødvendig for at andre velferds-
tjenester skal kunne løse sine lovpålagte opp-
gaver. Selv om plikten til å samarbeide på system-
nivå ligger til de enkelte velferdstjenestene i kom-
munen, vil det være kommunen som er rettslig 
ansvarlig for at pliktene blir oppfylt. Kommunesty-
ret og kommunedirektøren, som øverste adminis-
trative leder, avgjør hvordan de ulike kommunale 
velferdstjenestene skal oppfylle samarbeidsplik-
ten på systemnivå i praksis. Dette betyr at den 
enkelte kommune, innenfor det handlingsrommet 
som lovverket gir, må ta stilling til hvordan den 
bør organisere det tverrsektorielle samarbeidet 
utover enkeltsaker, hvilke roller ulike velferds-
tjenester bør ha, og hvordan samhandlingen bør 
skje i praksis. Kommunen må for eksempel vur-
dere hvordan velferdstjenestene i felleskap skal 
bidra til å forebygge utfordringer og på et tidlig 
tidspunkt kunne identifisere barn og unge som 
har problemer. Dette betyr at en velferdstjeneste 
ikke kan pålegge en annen tjeneste nye oppgaver, 
og at kommunen i slike tilfeller må beslutte at den 
aktuelle tjenesten skal bruke ressurser på opp-
gaven. Dersom kommunen pålegger barne-
vernstjenesten å delta i forebyggende arbeid, har 
barnevernstjenesten en plikt til å samarbeide med 
andre velferdstjenester dersom det er nødvendig. 

21.3.4.3 Kommunal plikt til samordning av 
tjenestetilbudet i enkeltsaker 

Det er godt dokumentert at det i praksis kan være 
uklart hvem som skal koordinere og samordne 
oppfølgingen av tiltak for barn og unge med 
behov for sammensatte tjenester. Kommunen har 
allerede i dag et ansvar for å sørge for at kommu-
nale velferdstjenester samarbeider om oppfølgin-
gen av barn og unge gjennom sitt overordnede 
ansvar for kommunale tjenester. Barnevernslovut-
valget foreslo også å innføre en plikt for kommu-
nen i barnevernsloven som innebærer at kommu-
nen skal samordne tjenestetilbudet rettet mot det 
enkelte barnet. Ifølge utvalget kan dette gjelde til-
feller hvor tjenestene er uenige om hva slags hjelp 
barnet trenger, eller hvor hjelpen til barnet ikke er 
tilstrekkelig. Utvalget foreslo en samordningsplikt 
ment til å inntre i situasjoner hvor det er konflikt 
mellom de kommunale tjenestene. 

Departementene foreslo i høringsnotatet å 
tydeliggjøre kommunens ansvar gjennom å lov-
feste en kommunal samordningsplikt i enkeltsa-
ker. Plikten innebærer at kommunen skal sørge 
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for at det enkelte barn eller ungdom får et sam-
ordnet tjenestetilbud. I mange tilfeller vil det være 
klart hvilken velferdstjeneste som bør samordne 
tjenestetilbudet. Det vil gjerne være den tjenesten 
som har ansvar for hovedtyngden av tjenestetilbu-
det eller som har mest å gjøre med barnet eller 
ungdommen. Dersom barnevernstjenesten har 
overtatt omsorgen for et barn kan det være natur-
lig at det er barnevernstjenesten som har ansvaret 
for å samordne tjenestetilbudet til barnet. Depar-
tementene foreslo at kommunen ved behov skal 
avklare hvilken velferdstjeneste som skal sam-
ordne tjenestetilbudet. Plikten skal gjelde tilfeller 
hvor et barn eller en ungdom mottar tjenester fra 
flere og samarbeid er nødvendig for å yte helhet-
lige og samordnede tjenester. I praksis vil det 
være behov for en slik avklaring i tilfeller der det 
er uklarhet eller uenighet om hvilken velferds-
tjeneste som skal ivareta samordningen. I slike til-
feller skal kommunen ha en plikt til å avklare hvil-
ken velferdstjeneste som skal samordne tjeneste-
tilbudet. Kommunen velger selv hvordan den skal 
ivareta oppgaven. Kommunedirektøren vil ha 
beslutningsmyndighet i denne typen saker, og kan 
delegere denne myndigheten på vanlig måte.

Kommunens beslutningsmyndighet vil ikke 
omfatte fylkeskommunale, statlige eller private 
tjenesteytere. Samordningen mot disse velferds-
tjenestene vil i praksis måtte dreie seg om infor-
masjon, involvering og tilrettelegging for samar-
beid. Samtidig vil de fylkeskommunale og statlige 
velferdstjenestene og private virksomhetene som 
yter tjenester, være pålagt å delta i samarbeidet 
gjennom samarbeidsplikter i egne tjenestelover. 
Det presiseres at den foreslåtte plikten til å sam-
ordne tjenestetilbudet mellom velferdstjenestene 
ikke innebærer beslutningsmyndighet i faglige 
spørsmål, og at samordningen skal skje innenfor 
den alminnelige ansvars- og funksjonsdelingen 
mellom de ulike velferdstjenestene, dersom ikke 
annet avtales. Samordningsansvaret vil heller ikke 
gi flere rettigheter til tjenester enn det som frem-
kommer av tjenestelovene.

21.3.4.4 Individuell plan 

Flere lover inneholder bestemmelser om individu-
ell plan, men det skal bare utarbeides én plan for 
den enkelte tjenestemottaker. Det er derfor behov 
for å se reglene om individuell plan i sammen-
heng.

Vilkårene for å opprette eller få individuell 
plan er i hovedsak likelydende i helse- og 
omsorgstjenestelovgivningen og i sosialtjeneste-
loven og i NAV-loven, ved at det stilles krav om at 

det må være «behov for langvarige og koordinerte 
tiltak eller tjenester». I barnevernloven er det et 
tilleggsvilkår om at individuell plan må anses nød-
vendig for å skape et helhetlig tilbud for barnet. I 
høringsnotatet har departementene vurdert at det 
kan være uheldig at det er ulike inngangsvilkår i 
bestemmelser som tilsynelatende ser like ut, og 
som skal ivareta samme formål. Individuell plan er 
primært ment som et samarbeids- og samord-
ningsverktøy i situasjoner hvor pasienter, brukere 
eller tjenestemottakere får tjenester fra ulike sek-
torer samtidig. For å harmonisere reglene foreslo 
departementene å endre barnevernloven § 3-2 a i 
samsvar med tilsvarende bestemmelser innenfor 
helse- og omsorgstjenesten og arbeids- og vel-
ferdsforvaltningen (NAV). Forslaget innebærer å 
fjerne tilleggsvilkåret om at individuell plan «må 
anses nødvendig for å skape et helhetlig tilbud for 
barnet» i barnevernloven.

I lys av ikrafttredelsen i 2018 av barnevernlo-
ven § 1-5 om barnets rett til nødvendige barne-
vernstiltak foreslo departementene at bestemmel-
sen om individuell plan i barnevernloven skal gi 
rett til individuell plan når vilkårene for dette er 
oppfylt. Dette er i samsvar med bestemmelsene 
om individuell plan etter arbeids- og velferdslov-
givningen og helse- og omsorgstjenestelovginin-
gen. Formålet med endringsforslaget er ikke å 
utvide anvendelsesområdet for individuell plan 
etter barnevernloven, men å legge til rette for et 
helhetlig og sammenhengende regelverk om indi-
viduell plan. 

Etter dagens regelverk regnes barnevernstje-
nestens plikt til å utarbeide individuell plan ikke 
som et enkeltvedtak. Dette innebærer at en avgjø-
relse om ikke å gi individuell plan ikke kan påkla-
ges til statsforvalteren etter barnevernloven § 6-5. 
Departementene foreslo derfor å presisere i bar-
nevernloven at en avgjørelse om individuell plan 
kan påklages til statsforvalteren etter reglene i 
barnevernloven § 6-5, selv om beslutningen ikke 
er å regne som et enkeltvedtak. Dette er i samsvar 
med reglene om klage på individuell plan etter 
helse- og omsorgstjenestelovgivningen. 

Det er gitt nærmere bestemmelser om innhol-
det i individuell plan i forskrifter hjemlet i helse- 
og omsorgstjenestelovgivningen og i arbeids- og 
velferdslovgivningen. Det er ikke gitt forskrift om 
individuell plan med hjemmel i barnevernloven. 
Ulikheter i forskriftene som er utilsiktet, samt 
manglende forskrift med hjemmel i barnevernlo-
ven, kan føre til uklarheter knyttet til krav til inn-
holdet i planarbeidet. Barnevernstjenesten samar-
beider ofte tett med helse- og omsorgstjenesten 
og arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) om 
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oppfølging og tjenesteytelse til barn og unge. Der 
hvor det er opprettet individuell plan vil samarbei-
det i stor grad basere seg på en slik plan. I 
høringsnotatet vurderte departementene det som 
en klar fordel om alle velferdstjenestene er under-
lagt et regelverk som i størst mulig grad er likely-
dende. Departementene foreslo derfor en felles 
forskrift om individuell plan. 

21.3.5 Departementets vurderinger og 
forslag

21.3.5.1  Innledning

Barn og familier i barnevernet har ofte behov for 
bistand fra flere tjenester. Samarbeid mellom bar-
nevernstjenesten og andre offentlige tjenester er 
derfor viktig for å skape et godt og helhetlig tje-
nestetilbud. Samarbeid mellom tjenestene må 
være en integrert del av tjenesteytingen. Barn og 
unge i barnevernet har blant annet en forhøyet 
risiko for å utvikle psykiske helseproblemer. Barn 
som bor i barnevernsinstitusjon eller fosterhjem 
kan ha behov for tilrettelegging i skolen, kontakt 
med fastlege, skolehelsetjenesten, behandlere i 
psykisk helsevern, i tillegg til den hjelpen de får 
fra barnevernstjenesten. Familievernkontoret har 
samtaletilbud til barn, og et særskilt ansvar for å 
gi et tilbud til foreldre som har barn i fosterhjem 
eller i barnevernsinstitusjon. Barnevernstjenesten 
og skolen skal samarbeide når barn plasseres i 
barnevernsinstitusjon eller fosterhjem. 

Departementet foreslår i det følgende flere 
endringer i reglene om samarbeid. Forslagene er 
koordinert med forslagene i Prop. 100 L (2020–
2021) Endringer i velferdstjenestelovgivningen 
(samarbeid, samordning og barnekoordinator). 

I samsvar med høringsnotat om ny barnevern-
slov fastholdes forslaget om å oppheve den sær-
skilte planleggingsplikten og den generelle med-
virkningsplikten. Videre fastholder departemen-
tet at det ikke er hensiktsmessig å innføre sær-
skilte bestemmelser om samarbeid med enkelte 
instanser, og viderefører en generell samarbeids-
bestemmelse. Det foreslås samtidig at barne-
vernsloven skal inneholde en generell samar-
beidsplikt som skal gjelde samarbeid overfor alle 
offentlige og private tjenesteytere, samt at denne 
samarbeidsplikten rendyrkes. Det foreslås å innta 
i ny barnevernslov endringer i denne samarbeids-
plikten mv. som er fremmet i Prop. 100 L (2020–
2021) om samarbeid, samordning og barnekoordi-
nator. Dette gjelder enkelte presiseringer av sam-
arbeidsplikten, samt å ta inn i ny barnevernslov at 
kommunen skal ha ansvar for å samordne tjenes-

tetilbudet til det enkelte barn. Videre omfatter det 
en tydelig plikt til samarbeid ut over enkeltsaker 
og en harmonisering av reglene om individuell 
plan. 

Endringene i Prop. 100 L (2020–2021) om sam-
arbeid, samordning og barnekoordinator frem-
mes som forslag til endringer i gjeldende barne-
vernlov og vil dermed kunne tre i kraft på et tidli-
gere tidspunkt enn ny barnevernslov. For å få et 
mest mulig oversiktlig regelverk, foreslås samti-
dig å innarbeide disse endringene i ny barnevern-
slov. 

21.3.5.2 Samarbeidsplikten 

Etter departementets oppfatning er det mest hen-
siktsmessig med en generell bestemmelse om 
samarbeidsplikt som gjelder overfor alle offent-
lige og private tjenesteytere. BUP, fastlege, barne-
hage, skole, familievern, NAV og politiet er 
eksempler på viktige samarbeidsinstanser for bar-
nevernstjenesten. Egne regler om plikt til samar-
beid med bestemte instanser ville gitt et mer kom-
plisert regelverk og bidratt til å svekke betydnin-
gen av den generelle samarbeidsplikten. Departe-
mentet fastholder således forslaget om en slik 
generell bestemmelse, og viser til kapittel 21.3.5.4 
nedenfor med en særlig omtale av samarbeid mel-
lom barnevern og politi. Departementet fasthol-
der videre forslaget om at samarbeidsbestemmel-
sen plasseres i lovutkastet kapittel 15 om kommu-
nens og barnevernstjenestens ansvar og opp-
gaver. Samarbeidsbestemmelsen legger konkrete 
plikter og oppgaver til både barnevernstjenesten 
og kommunen og passer etter departementets 
syn bedre inn i lovens kapittel 15, enn i kapittel 1, 
slik Bufdir har foreslått. 

Som en oppfølging av høringsnotat om velferd-
stjenester til barn og unge med behov for et sam-
mensatt tjenestetilbud, foreslås videre enkelte 
presiseringer og endringer i samarbeidsplikten. 
Det vises til Prop. 100 L (2020–2021) Endringer i 
velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samord-
ning og barnekoordinator) der disse endringene 
foreslås som endringer i gjeldende barnevernlov. 
Departementet foreslår i det følgende at de 
samme endringene også tas inn ny barnevernslov.

Departementet legger til grunn at barnets 
behov skal være avgjørende for om barnevernstje-
nesten har en plikt til å samarbeide med andre tje-
nesteytere i enkeltsaker. I tråd med Prop. 100 L 
(2020–2021) foreslår departementet å ta inn i ny 
barnevernslov at samarbeidsplikten skal inntre 
dersom samarbeid er nødvendig for å gi det 
enkelte barn et helhetlig og samordnet tjenestetil-
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bud. Forslaget innebærer at barnet må ha behov 
for oppfølging fra barnevernstjenesten og andre 
tjenesteytere for at barnevernstjenesten skal ha 
en samarbeidsplikt i enkeltsaker. I tillegg er det et 
vilkår at samarbeidet må være nødvendig for å gi 
barnet et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. 
Barnevernstjenesten må gjøre konkrete faglige 
vurderinger av hvor omfattende og langvarig sam-
arbeidet med andre tjenesteytere bør være. Dette 
vil variere fra sak til sak, og ut fra det enkelte bar-
nets behov. Videre må barnevernstjenesten selv 
vurdere hvilke samarbeidsaktiviteter de må gjen-
nomføre for å oppfylle samarbeidsplikten og bidra 
til at barnet får et helhetlig og samordnet tjeneste-
tilbud. Kravet innebærer at det ikke er tilstrekke-
lig at barnevernstjenesten gir barnet den hjelpen 
eller tiltaket som barnet har krav på etter 
barnevernsloven. Plikten til å samarbeide med 
andre velferdstjenester er en oppgave som kom-
mer i tillegg til det å gi konkrete barnevernstje-
nester. Samarbeidet skal være en integrert del av 
tjenesteytingen.

Forslaget er en presisering og tydeliggjøring 
av barnevernstjenestens samarbeidsplikt i enkelt-
saker. Det foreslås etter dette å ta inn i ny barne-
vernslov at barnevernstjenesten skal samarbeide 
med offentlige instanser og andre tjenesteytere 
dersom samarbeid er nødvendig for å gi barnet et 
helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Det vises til 
lovutkastet § 15-9 første ledd. 

I samsvar med forslag i prop Prop. 100 L 
(2020–2021) foreslår departementet å ta inn i ny 
barnevernslov tydeligere krav til kommunens 
ansvar for at det enkelte barn får et samordnet tje-
nestetilbud. Forslaget innebærer at kommunen 
ved behov skal avklare hvilken tjeneste som skal 
samordne tjenestetilbudet til det enkelte barn. I 
praksis vil behovet for avklaring fra kommunen 
oppstå dersom det er uklart eller oppstår uenighet 
om hvilken tjeneste som skal samordne barnets 
tjenestetilbud. I slike tilfeller kan barnet, barnets 
foreldre eller den enkelte tjeneste be kommunen 
om å avklare hvilken tjeneste som har samord-
ningsansvaret for det enkelte barnet. I mange til-
feller vil det være klart hvem som bør samordne 
tjenestetilbudet til det enkelte barn. Ofte vil det 
være den tjenesten som yter flest tjenester til bar-
net eller den tjenesten som har mest kontakt med 
barnet. I tilfeller der barnevernstjenesten har 
overtatt omsorgen for et barn kan det være natur-
lig at barnevernstjenesten har samordningsansva-
ret for barnets tjenestetilbud. Det foreslås etter 
dette å ta inn i ny barnevernslov at kommunen 
skal samordne tjenestetilbudet etter § 15-9 første 
ledd. Ved behov skal kommunen bestemme hvil-

ken kommunal instans som skal samordne tjenes-
tetilbudet når et barn trenger helhetlige og sam-
ordnende tjenester. Det vises til lovutkastet § 15-9 
annet ledd. Dersom det er oppnevnt barnekoordi-
nator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a, 
skal koordinatoren sørge for at tjenestetilbudet 
blir samordnet. For nærmere omtale om barne-
koordinatorordningen vises det til Prop. 100 L 
(2020–2021) kapittel 7.5.2. 

I tråd med forslaget i Prop. 100 L (2020–2021) 
foreslår departementet videre å tydeliggjøre i ny 
barnevernslov at barnevernstjenesten i tillegg til å 
følge opp enkelte barn, skal samarbeide med 
andre tjenesteytere. Dette ivaretar også innspill 
fra høringsinstanser som har spilt inn at plikten til 
å samarbeide på systemnivå må tydeliggjøres. 
Dette er en presisering og tydeliggjøring av gjel-
dende rett. I Prop. 100 L (2020–2021) er det også 
foreslått å utvide samarbeidsplikten på system-
nivå, slik at den ikke er begrenset til tilfeller der 
samarbeidet er nødvendig for å løse egne opp-
gaver. Departementet følger opp forslaget i ny 
barnevernslov. Forslaget ivaretar innspill fra 
høringsinstanser som har spilt inn at plikten til 
samarbeid ikke bare bør gjelde når samarbeidet 
kan bidra til å løse egne oppgaver. Samarbeid 
utover enkeltsaker omfatter etablering av samar-
beidsstrukturer og informasjonsutveksling mel-
lom tjenestene. Selv om plikten til å samarbeide 
på systemnivå ligger til de enkelte velferds-
tjenestene i kommunen, vil det være kommunen 
som er rettslig ansvarlig for at pliktene blir opp-
fylt. Dette betyr at den enkelte kommune, innen-
for det handlingsrommet som lovverket gir, må ta 
stilling til hvordan den bør organisere det tverrs-
ektorielle samarbeidet utover enkeltsaker, hvilke 
roller ulike velferdstjenester bør ha, og hvordan 
samhandlingen bør skje i praksis. Kommunen må 
for eksempel vurdere hvordan velferdstjenestene 
i felleskap skal bidra til å forebygge utfordringer 
og på et tidlig tidspunkt kunne identifisere barn 
og unge som har problemer. Dette innebærer at 
en velferdstjeneste ikke kan pålegge en annen tje-
neste nye oppgaver, og at kommunen i slike tilfel-
ler må beslutte at den aktuelle tjenesten skal 
bruke ressurser på oppgaven. 

Plikten til å samarbeide utover enkeltsaker må 
sees i sammenheng med forslaget om å innføre et 
krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan 
for kommunens arbeid for å forebygge omsorgss-
vikt og atferdsproblemer, jf. § 15-1 annet ledd. 
Dette vil være et viktig verktøy for å sikre forplik-
telse til og systematisk innsats for å legge til rette 
for helhetlige tjenester til barn og unge. Planen 
for det forebyggende arbeidet skal inneholde en 
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beskrivelse av overordnende mål og strategier for 
det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret 
skal fordeles mellom etatene, hvordan oppgavelø-
singen skal organiseres og hvordan ulike etater 
skal samarbeide. Det foreslås etter dette å ta inn i 
ny barnevernslov at barnevernstjenesten i tillegg 
til å følge opp enkelte barn, skal samarbeide med 
offentlige instanser og andre tjenesteytere slik at 
barnevernstjenesten og andre tjenesteytere kan 
ivareta sine oppgaver etter lov eller forskrift, jf. 
lovutkastet § 15-9 tredje ledd. 

Med tjenesteyter menes kommunale, fylkes-
kommunale og statlige tjenesteytere, private tje-
nesteytere som utfører oppgaver på vegne av slike 
tjenesteytere, barnehager som får tilskudd etter 
barnehageloven § 19 og skoler som får statstil-
skudd etter friskolelova § 6-1, jf. utkast til § 15-9 
fjerde ledd. 

Departementet opprettholder forslaget om å 
rendyrke samarbeidsplikten. Dette innebærer å 
oppheve den generelle medvirkningsplikten og 
plikten til å delta i den generelle oppgaveløsnin-
gen og planleggingsvirksomheten i kommunen. 
Det vises til at barnevernstjenesten etter plan- og 
bygningsloven § 3-2 allerede har en plikt til å delta 
i kommunens generelle planleggingsvirksomhet 
når det berører deres saksfelt. 

Barnevernstjenestens generelle plikt til å med-
virke til at barns interesser ivaretas av andre orga-
ner kan forstås slik at barnevernstjenesten gis en 
generell pådriverrolle knyttet til andre offentlige 
organers ivaretakelse av barns interesser. Å vide-
reføre bestemmelsen vil etter departementets syn 
skape uklarhet om barnevernstjenestens saklige 
ansvarsområde, jf. utkast til § 15-3 annet ledd. 
Etter departementets oppfatning vil barne-
vernstjenesten i kraft av sin plikt til å samarbeide 
med andre instanser uansett medvirke til at andre 
instanser ivaretar barnets interesser. Etter depar-
tementets oppfatning er det mer hensiktsmessig 
at barnevernstjenesten har en klar samarbeids-
plikt, som ikke er kombinert med et uklart med-
virknings- og pådriveransvar. Det innebærer at 
§ 3-2 første ledd og annet ledd annet punktum i 
barnevernloven oppheves. 

Justis- og beredskapsdepartementet er imot en 
opphevelse av medvirkningsplikten og har i sitt 
høringsinnspill vist til at barnevernstjenesten i de 
tilfeller de har overtatt omsorgen for et barn må 
påse at andre offentlige organer ivaretar sine for-
pliktelser overfor barnet. Departementet er enig i 
at barnevernstjenesten skal formidle kontakt med 
andre tjenester og være en aktiv pådriver for at 
barnet får den hjelpen barnet har rett på. Dette 
følger imidlertid av barnevernstjenestens 

omsorgsansvar, jf. utkast til § 5-4. Departementet 
foreslår etter dette å oppheve den generelle med-
virkningsplikten og plikten til å delta i den gene-
relle oppgaveløsningen og planleggingsvirksom-
heten i kommunen, jf. lovutkastet § 15-9. Dette er i 
samsvar med forslaget i høringsnotatet. 

21.3.5.3 Individuell plan 

Departementet foreslo i høringsnotat om ny bar-
nevernslov å slå sammen bestemmelsen om bar-
nevernstjenestens plikt til å samarbeide og 
bestemmelsen om individuell plan. Både Bufdir
og Helsedirektoratet mener at bestemmelsen om 
individuell plan bør videreføres som en selvsten-
dig bestemmelse. Flere instanser mener at indivi-
duell plan brukes for lite i barnevernet i dag, og 
etterspør en egen forskrift om individuell plan 
som utdyper hvordan individuell plan skal brukes. 

Departementet viser til at barnevernstjenesten 
ofte samarbeider tett med helse- og omsorgstje-
nesten og arbeids- og velferdsforvaltningen 
(NAV) om oppfølging av barn og unge. Det er der-
for en klar fordel om tjenestene er underlagt et 
regelverk om individuell plan som i størst mulig 
grad er likelydende. I Prop. 100 L (2020–2021) om 
samarbeid, samordning og barnekoordinator er 
det foreslått en felles forskrift for barnevernet, 
arbeids- og velferdsforvaltningen og helsetje-
nestene om individuell plan. For å harmonisere 
reglene ble det også foreslått å endre barnevern-
loven § 3-2 a i samsvar med tilsvarende bestem-
melser innenfor helselovgivningen og arbeids- og 
velferdslovgivningen, samt å innføre en rett til 
individuell plan etter barnevernloven. Dette inne-
bærer også en klageadgang til statsforvalteren.

Departementet foreslår at tilsvarende harmo-
nisering av regelverket følges opp i ny barnevern-
slov. Departementet foreslår derfor å videreføre 
reglene om individuell plan som en selvstendig 
bestemmelse i barnevernsloven. Det foreslås 
videre at det i § 15-10 lovfestes at barn med behov 
for langvarige og koordinerte tiltak eller tjenester 
har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Bar-
nevernstjenesten skal samarbeide med andre 
instanser og tjenesteytere om planen for å bidra til 
et helhetlig tjenestetilbud for barnet. Avgjørelse 
om individuell plan kan i påklages til statsforvalte-
ren, jf. utkastet til § 12-9. 

21.3.5.4  Anmodningsvedtak nr. 597 – samarbeid 
mellom barnevern og politi

Utvalget foreslo ingen egen bestemmelse om 
samarbeid mellom barnevern og politi. Ved 
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behandling av Prop. 12 S (2016–2017) Opptrap-
pingsplan mot vold og overgrep (2017–2021) har 
Stortinget gitt følgende anmodningsvedtak (nr. 
597): «Stortinget ber regjeringen utrede hvordan det 
kan lovfestes at barnevern og politi skal samarbeide 
bedre, og hvilket ansvar og hvilke rutiner barnever-
net skal følge ved mistanke om vold og overgrep.»
Departementet mener at politiet, barnehusene og 
kriminalomsorgen er viktige samarbeidspartene 
for barnevernet. Forslaget om å videreføre barne-
vernstjenestens samarbeidsplikt omfatter både 
politiet, Statens barnehus og kriminalomsorgen. 

Departementet fastholder at det ikke er hen-
siktsmessig med egne regler om plikt til samar-
beid med bestemte instanser. En slik løsning ville 
gitt et mer komplisert regelverk og bidratt til å 
svekke betydningen av den generelle samarbeids-
plikten opp mot alle relevante instanser. Detaljerte 
føringer for når og hvordan etatene skal sam-
handle, bør etter departementets vurdering følge 
av pedagogiske virkemidler, og ikke av lov. 

Dette gjelder også for samarbeidet mellom 
politi og barnevern. Politiet er en viktig samar-
beidspartner når det gjelder å beskytte barn og 
unge mot omsorgssvikt, vold og seksuelle over-
grep. Barnevernstjenestens behov for å under-
søke en bekymringsmelding om vold eller over-
grep mot barn vil kunne komme i konflikt med 
politiets behov for å sikre bevis i en etterfors-
kning. Ved at etatene samarbeider kan de bedre 
ivareta barnets omsorgssituasjon, beskytte barnet 
og styrke barnets og den mistenktes rettsikker-
het. Bedre samarbeid vil også minske risikoen for 
at etatenes arbeid får uheldige konsekvenser for 
den andres oppgaver og mandat. 

Barnevernstjenestens taushetsplikt etter 
barnevernsloven er videre ikke til hinder for at 
barnevernstjenesten formidler opplysninger til 
politiet når dette kan fremme barnevernstje-
nestens oppgaver eller forebygge vesentlig skade 
for liv eller alvorlig skade for noens helse, jf. 
utkast til § 13-1 tredje ledd. Dersom barne-
vernstjenesten etter en konkret vurdering finner 
at å gi opplysninger til politiet er nødvendig for å 
hjelpe eller beskytte barnet, skal barnevernstje-
nesten varsle politiet. 

Politidirektoratet og Bufdir har utarbeidet 
nasjonale retningslinjer for samhandling mellom 
politi og barnevern ved bekymring om at barn 
utsetets for vold og/eller seksuelle overgrep av 
omsorgspersonene sine.12 Retningslinjene skal 
tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom etatene 

og gir føringer for forsvarlig samhandling. Ret-
ningslinjene beskriver lovpålagte oppgaver og gir 
utover dette nasjonale anbefalinger om god prak-
sis for samhandling i saker som omhandler vold 
og seksuelle overgrep mot barn. Retningslinjene 
gir også nærmere veiledning om når og hvordan 
barnevernstjenesten skal gi opplysninger til poli-
tiet. 

Departementet viser også til at barnevernstje-
nesten har den samme plikten som alle andre til å 
anmelde eller på annen måte avverge alvorlige for-
brytelser etter straffeloven § 196. Barnevernstje-
nestens primære oppgave er imidlertid å beskytte 
barn mot mishandling og overgrep. Plikten til å 
avverge ved å anmelde til politiet vil derfor først 
inntre dersom barnevernstjenesten ikke på annen 
måte, ved å igangsette egne tiltak, kan avverge 
alvorlige forbrytelser mot barnet. 

I forbindelse med vedtakelsen av Prop. 84 L 
(2018–2019) Endringer i barnevernloven (samtale-
prosess, årlig tilstandsrapportering mv.) ble det lov-
festet at barnevernstjenesten skal gi informasjon 
til politiet når det er truffet vedtak om at et barn 
flyttes til skjult adresse. Barnevernstjenesten skal 
gi informasjon til politiet så snart som mulig etter 
at det er fattet vedtak. Bestemmelsen trådte i kraft 
1. januar 2021. 

Det vises videre til retningslinjer om barnever-
nets ansvar for barn som begår lovbrudd, som er 
utarbeidet av Bufdir i samråd med representanter 
fra kriminalomsorgen og politiet. Retningslinjene 
gir kunnskap om barnevernstjenestens og barne-
vernsinstitusjonens ansvar for barn som begår 
lovbrudd og tar for seg både barnevernets rolle 
overfor barn som er i risikosonen for å begå lov-
brudd, og barnevernets ansvar når et barn alle-
rede har begått lovbrudd.

Departementet mener den generelle samar-
beidsplikten og regler om opplysningsplikt, sup-
plert med detaljerte retningslinjer om samarbeid 
mellom politi og barnevern i saker om vold og 
overgrep er tilstrekkelig for å ivareta behovet for 
en presisering av samarbeidet mellom barnevern 
og politi i slike saker. På denne bakgrunn vil det 
etter departementets mening ikke være formål-
stjenlig å innføre særskilte bestemmelser om sam-
arbeid mellom politi og barnevern. 

21.4 Bedre kommunal styring og ledelse 
av barnevernstjenesten

21.4.1 Gjeldende rett

Kommunens oppgaver etter barnevernloven er 
nærmere regulert i § 2-1. Det er presisert i 

12 Politi og barnevern – nasjonale retningslinjer for samhand-
ling (bufdir.no)
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bestemmelsens første ledd at det er «kommunen» 
som er ansvarlig for å utføre de oppgavene etter 
barnevernloven som ikke er lagt til et statlig 
organ. 

Det er kommunens politiske og administrative 
ledelse som har det overordnede ansvaret for at 
kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver 
etter barnevernloven. Kommunen har plikt til å ha 
en internkontroll for å sikre at kommunen utfører 
oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov 
eller i medhold av lov, jf. § 2-1 annet ledd som hen-
viser til bestemmelsen om internkontroll i kom-
muneloven § 25-1.13

Kommunestyret kan beslutte å legge oppgaver 
og ansvar til et folkevalgt organ, jf. § 2-1 tredje 
ledd. Dette innebærer at dersom et folkevalgt 
organ skal behandle oppgaver etter barnevernlo-
ven, må kommunestyret treffe en særskilt beslut-
ning om dette. I slike tilfeller må kommunestyret 
også ta stilling til hvilke oppgaver dette organet 
skal ha ansvaret for. 

Videre stiller barnevernloven krav om at det i 
hver kommune skal være en administrasjon med 
en leder som har «ansvar for oppgaver etter 
loven», jf. § 2-1 fjerde ledd. Bakgrunnen for kravet 
om at det skal være én ansvarlig leder, er behovet 
for klare og ryddige ansvarsforhold. Kravet må 
også ses i sammenheng med de bestemmelsene i 
loven som legger kompetanse og myndighet 
direkte til barnevernsleder. For det første er myn-
digheten til å treffe midlertidige akuttvedtak lagt 
direkte til barnevernstjenestens leder, jf. barne-
vernloven §§ 4-6 annet ledd, 4-8 jf. 4-9, 4-25 og 4-
29. For det andre er barnevernstjenestens leder 
gitt myndighet til å kreve bistand fra politiet til 
gjennomføring av undersøkelser og til fullbyr-
delse av vedtak i tilfeller der dette er påkrevet, jf. 
§ 6-8. Bestemmelsen viser til barnevernloven §§ 4-
3, 4-6 annet ledd, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4- 17, 4-
24, 4-25 annet ledd og 4-29. 

At barnevernloven har lagt visse former for 
myndighet direkte til barnevernslederen, inne-
bærer at den myndigheten som følger av disse 
bestemmelsene ikke kan delegeres til andre, ver-
ken internt i barnevernstjenesten eller til andre i 
kommunen. Selv om det ikke fremgår direkte av 
loven har også den som fungerer i barnevernsle-
derens fravær (stedfortredende barnevernsle-
der) myndighet til å treffe akuttvedtak. 

Barnevernstjenestens taushetsplikt er nær-
mere regulert i barnevernloven § 6-7. Med visse 
unntak er det de alminnelige reglene i 

forvaltningsloven §§ 13 til 13 e som gjelder for 
barnevernstjenesten. Det følger av forvaltnings-
loven § 13 b nr. 4 at taushetsplikten ikke er til hin-
der for at opplysninger formidles i forbindelse 
med «revisjon eller annen form for kontroll med 
forvaltningen. Taushetsplikten er derfor ikke er til 
hinder for at kommunens politiske og administra-
tive ledelse får tilgang til nødvendige taushetsbe-
lagte opplysninger i forbindelse med kontroll av 
barnevernstjenestens utøvelse av kommunens 
oppgaver etter barnevernloven.14

Det følger av barnevernloven § 2-1 åttende 
ledd at kommunestyret selv minst én gang i året 
skal gis en redegjørelse om tilstanden i barne-
vernstjenesten. Hovedformålet med bestemmel-
sen er å gi kommunens øverste ledelse best 
mulige forutsetninger for å kunne utøve sitt over-
ordnede ansvar for kommunens oppfyllelse av 
kommunens plikter og ansvar etter barnevernlo-
ven. Rapporten bør blant annet omfatte forhold 
som kapasitet og kompetanse i barnevernstje-
nesten, ressursbruk og samarbeid med andre vel-
ferdstjenester, samt informasjon om hvordan bar-
nevernstjenesten arbeider for å ivareta barn og 
familiers medvirkning og familienes erfaringer i 
møte med barnevernstjenesten. 

21.4.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

21.4.2.1 Bakgrunn

I høringsnotatet med forslag til ny barnevernslov 
ble styring og ledelse fremhevet som en betydelig 
kilde til svikt i det kommunale barnevernet. Det 
ble både siktet til den daglige ledelsen av barne-
vernstjenesten, og den overordnede styringen fra 
kommunens øverste ledelse. Det ble vist til erfa-
ringer fra tilsyn som dokumenterer at kommune-
ledelsen ofte har for lite kunnskap om tilstanden i 
egen barnevernstjeneste, og at tjenestene ikke føl-
ges godt nok opp gjennom overordnet planleg-
ging og kontroll. Som illustrasjon ble det vist til 
følgende omtale av sammenhengen mellom svikt i 
tjenestetilbudet og manglende ledelse og kontroll 
i den oppsummerende rapporten fra det landsom-
fattende tilsynet i 2013 og 2014 om oppfølging av 
barn i fosterhjem: 

13 Prop. 81 L (2019–2020). Lovendringen trådte i kraft 
1. januar 2021.

14 Ny kommunelov har en bestemmelse om utvidet innsyns-
rett for folkevalgte organer, jf. § 11-13. Det fremgår av 
bestemmelsens annet ledd at folkevalgt organ bare kan få 
innsyn i saksdokumenter som gir kunnskap om taushets-
belagte opplysninger når det er nødvendig for behandlin-
gen av en konkret sak, og forvaltningsloven § 13 b første 
ledd hjemler unntak fra taushetsplikten.
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«Det er et lovpålagt krav til kommunene og 
deres barneverntjeneste at de skal sikre virk-
somheten sin ved å planlegge, kontrollere og 
ved behov korrigere tjenesten dersom de fin-
ner at det svikter. I samtlige 71 barneverntje-
nester hvor det ble avdekket lovbrudd eller for-
bedringsområder gjaldt dette for alle eller flere 
deler av styringsaktivitetene. Som vi har 
beskrevet over, fant vi lovbrudd i tjenestene til 
barn og mangler i barnevernfaglige vurderin-
ger og dokumentasjon. Svikten ble ytterligere 
forsterket ved at ledelsen i kommunen ikke 
fulgte med på om barna fikk forsvarlige tjenes-
ter. Opplæring var ofte fraværende eller man-
gelfull. De ansatte var heller ikke opplært til å 
melde fra om feil. I mange kommuner var det 
uklart hvordan saksbehandlerne skulle løse de 
ulike oppgavene. Videre var det ingen i ledel-
sen som kontrollerte at oppgavene ble utført, 
ledelsen oppdaget heller ikke feil som ble gjort, 
og dermed ble det ikke gjennomført forbe-
dringsarbeid. De samme feilene kunne dermed 
gjentas om og om igjen.»15

Videre ble det i høringsnotatet vist til at det i lov-
proposisjonen om barnevernsreformen ble under-
streket at det er kommunens øverste politiske og 
administrative ledelse som har det overordnede 
ansvaret for at barnevernstjenesten forvaltes i 
tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene er 
forsvarlige.16 Det ble vist til at det er kommunen 
som har ansvar for styringen av tjenesteområdet 
og for å ha en systematisk kontroll som sikrer at 
den kommunale barnevernstjenesten utfører sitt 
arbeid i tråd med regelverket, slik at barn og fami-
lier får den hjelpen de har behov for. Departemen-
tet ga samtidig uttrykk for at økt kommunalt 
ansvar for barnevernet bør forutsette bedre kom-
munal styring. Kommuner som jobber godt med 
faglig utvikling av barnevernet og samordning av 
tjenestetilbudet, kjennetegnes ofte av at den poli-
tiske og administrative ledelsen er tett på arbei-
det, vurderer kvaliteten i egne tjenester og stiller 
klare forventninger. I Prop. 73 L (2016–2017) viste 
departementet til flere tiltak for å styrke kommu-
nens styring og ledelse av barnevernet. Det ble 
blant annet vist til at departementet ville vurdere 
om det fortsatt er behov for en egen bestemmelse 
i barnevernsloven om at det i hver kommune skal 

være en administrasjon med en leder som er øver-
ste myndighet i barnevernsfaglige spørsmål. Det 
ble også vist til bedre tilgang på styringsinforma-
sjon gjennom digitale løsninger. 

Barnevernslovutvalget vurderte ikke hvorvidt 
det er behov for å stille krav om at det i hver kom-
mune skal være en barnevernsleder, eller hva kra-
vet innebærer. Utvalget foreslo imidlertid å opp-
heve bestemmelsen i dagens § 2-1 tredje ledd om 
at kommunestyret kan beslutte at oppgaver som 
følger av barnevernsloven kan legges til et folke-
valgt organ. De viste til at tilsvarende ordning 
bare finnes i NAV-loven, og at dagens regel åpner 
for stor variasjon mellom kommuner. Etter utval-
gets oppfatning burde det bare være administra-
sjonen som har ansvaret for oppgavene etter 
barnevernsloven. Utvalget uttalte: 

«Selv om det legges til grunn at et folkevalgt 
organ først og fremst skal ivareta oppgaver av 
mer overordnet karakter, er det uheldig at et 
folkevalgt organ skal kunne vurdere klientsa-
ker. Vurderinger knyttet til et konkret barns 
situasjon, kan reise svært vanskelige problem-
stillinger og avveininger. Dette krever barne-
vernsfaglig kompetanse, noe et folkevalgt 
organ vil mangle. Ikke minst i saker som reiser 
spørsmål om tvang, vil det være spørsmål av 
faglig og regelbunden art.» 

Utvalget ga også uttrykk for at det er uheldig at 
personsensitive opplysninger må deles med flere. 

De fleste høringsinstansene som uttalte seg 
støttet å ta ut av loven at oppgaver kan legges til et 
folkevalgt organ. Enkelte understreker at forutset-
ningen må være at internkontrollforskriften 
anvendes slik at den gir kommunens politikere 
nødvendig innsyn og politisk beslutningsgrunn-
lag. Marker kommune var uenig og viste til at de 
har god erfaring med en politisk oppnevnt barne-
vernsnemnd. Kommunen viste samtidig til at 
nemnden ikke har behandlet klientsaker, men 
fungert som et bindeledd mellom politiske ledelse 
og kommunens barnevernsfaglige administra-
sjon. De opplyser videre at tema for møtene har 
vært av overordnet karakter med blant annet fort-
løpende rapportering fra barnevernstjenesten. KS 
var uenig i forslaget og uttalte blant annet: «Gjel-
dende barnevernslov stiller krav om at administra-
sjonen skal treffe vedtak, eventuelt innstille til ved-
tak. I dette må det forutsettes at kravet til barne-
vernskompetanse er forsvarlig ivaretatt. Kommune-
nes mulighet til å legge oppgaver etter barneverns-
loven til et folkevalgt organ bør derfor videreføres.»

15 Rapport Statens helsetilsyn 1/2015 «Bare en ekstra taller-
ken på bordet?» – oppsummering av landsomfattende tilsyn 
i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av 
barn som bor i fosterhjem.

16 Prop. 73 L (2016–2017).
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21.4.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsnotatet å ta ut pre-
siseringen i dagens lov om at barnevernstje-
nestens leder har «ansvar for oppgaver etter 
denne loven». Det ble vist til at det er kommunens 
øverste politiske og administrative ledelse som 
har det overordnede ansvaret for at kommunen 
oppfyller sine lovpålagte plikter. Hovedformålet 
med forslaget var derfor å understøtte kommune-
ledelsens overordnede ansvar for barnevernstje-
nesten og utførelsen av kommunens lovpålagte 
oppgaver. Det ble samtidig understreket at formå-
let ikke er at kommunens øverste politiske og 
administrative ledelse skal involveres i den 
enkelte barnevernssak.

I høringsnotatet ble det samtidig vist til at for-
slaget vil innebære at kommunens politiske og 
administrative ledelse vil kunne instruere og over-
prøve barnevernstjenestens leder og fastsette ret-
ningslinjer som begrenser barnevernslederens 
faglige ansvar og kompetanse. Videre ble det vist 
til at kommuneledelsens tilgang til taushetsbe-
lagte opplysninger i en enkeltsak forutsetter et 
rettslig grunnlag. 

Departementet sluttet seg videre til utvalgets 
forslag om å ta ut dagens bestemmelse om at 
kommunen kan beslutte at oppgaver skal legges 
til et folkevalgt organ.

Departementet foreslo også å innføre krav om 
årlig rapportering til kommunestyret om tilstan-
den i barnevernet. Dette er fulgt opp gjennom lov-
endring som trådte i kraft i 1. januar 2021, jf. Stor-
tingets behandling av Prop. 84 L (2019–2020). 
Dette omtales ikke nærmere i det følgende. 

21.4.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 40 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget i høringsnotatet om å ta ut presiseringen i 
dagens lov om at barnevernstjenestens leder har 
«ansvar for oppgaver etter denne loven». Blant 
disse er Bufdir, Statsforvalteren i Oslo og Viken, 
Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i 
Nordland, Statsforvalteren i Vestland, OsloMet, 
Universitetet i Agder, Universitets og høgskolerådet, 
Statens helsetilsyn, VID vitenskapelige høgskole, 
Asker kommune, Bergen kommune, Bærum kom-
mune, Engerdal kommune, Fredrikstad kommune, 
Færder kommune, Horten kommune, Marker kom-
mune, Oslo kommune, Stavanger kommune, Time 
kommune, Trysil kommune, Sandnes kommune, 
Trondheim kommune, Porsgrunn kommune, Kristi-
ansand kommune, Drammen kommune, Færder 
kommune, Sarpsborg kommune, Tromsø kommune, 

Tysnes kommune, Barneombudet, Familiekanalen,
Fellesorganisasjonen (FO), Redd Barna, NHO Ser-
vice og Handel, Norsk barnevernlederorganisasjon 
(NOBO), KS, Landsorganisasjonen i Norge (LO), 
Norsk Barnevernsamband, Norsk Legeforening, 
UNICEF og Unio. 

Om lag halvparten av de høringsinstansene 
som har uttalt seg til forslaget gir uttrykk for at de 
støtter forslaget. Blant disse er Statsforvalteren i 
Rogaland, Statsforvalteren i Vestland, Statens helse-
tilsyn, Asker kommune, Bergen kommune, Fredrik-
stad kommune, Færder kommune, Horten kom-
mune, Kristiansand kommune, Marker kommune, 
Oslo kommune, Stavanger kommune, Familieka-
nalen, Legeforeningen og NHO Service og Handel. 
Flere av disse instansene fremhevet kommunele-
delsens overordnede ansvar for barnevernstje-
nesten.

Oslo kommune støttet ønsket om å under-
streke og styrke kommuneledelsens ansvar for 
den overordnede styringen av barnevernstje-
nesten, og uttalte videre:

«Det er kommunen som har det overordnede 
ansvaret for barnverntjenesten og den hjelpen 
barna og familiene får. Kommunens ledelse må 
derfor også ha et juridisk og politisk hand-
lerom til å ta dette ansvaret, og i større grad få 
innsikt i arbeidet som gjøres ute i barneverntje-
nesten. Kommuneledelsen må som øverste 
ansvarlig kunne gjøre overordnede grep som 
sikrer en best mulig barneverntjeneste. Dette 
betyr selvfølgelig ikke at kommunens øverste 
ledelse skal involveres i enkeltsaker. Det er 
barnverntjenesten som skal og må gjøre de 
konkrete barnevernfaglige vurderingene i de 
enkelte sakene.»

Også Statens helsetilsyn ga i sin høringsuttalelse 
uttrykk for at de støttet forslaget i høringsnotatet 
om å tydeliggjøre kommunens ansvar for barne-
vernstjenesten, og med dette en tydeligere sty-
ringslinje. Helsetilsynet uttalte videre:

«Vi vil likevel kommentere at det på enkelt-
saksnivå må legges til grunn at kompetansen 
til å gjøre de beste faglige vurderingene og 
beslutningene med bakgrunn i barneverns-
lovens bestemmelser ligger i barnevernstje-
nesten og med ansvaret hos barnevernsleder. 
Helsetilsynet mener at det ikke vil være til bar-
nets beste dersom kommuner blir en slags 
overordnet detaljstyrer av tiltak og tjenester. 
Helsetilsynet er kjent med at barnevern ofte 
kan vekke sterke følelser både hos kommune-
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politikere og med press fra media, og mener 
det er helt avgjørende for å sikre helhetlige vur-
deringer av barnets beste, at disse gjøres i bar-
neverntjenesten som kjenner barnet, forel-
drene og saken best. Vi mener derfor at det vil 
være uheldig om kommunestyret skal ha 
anledning til å overstyre barnevernleder og 
barnevernstjenesten i enkeltsaker. Vi mener at 
eksisterende tilsyn- og klageordninger må 
benyttes ved evt. tvil om forsvarlig saksbehand-
ling, og at rettsikkerhetsgarantiene som ligger 
til domstolen benyttes fremfor å fremme 
enkeltsaker for kommuneledelsen».

Også Statsforvalteren i Rogaland ga uttrykk for at 
de støttet forslaget. De uttalte videre:

«Det er likevel viktig å understreke barnever-
nets særposisjon i kommunal forvaltning. Det 
er en tjeneste som har betydelige tvangsmidler 
som får stor betydning for folks liv og det er en 
tjeneste som vekker mye følelser. Omsorgsper-
soner vil også ofte ha en betydelig sterkere 
stemme inn mot politisk og administrativ 
ledelse enn barna selv. Fylkesmannen vurde-
rer derfor at barnevernet er en tjeneste som er 
sårbar for politisk og administrativ innblanding 
som går utover barnevernlovens og forvalt-
ningslovens rammer. 

Det er viktig at departementet trekker 
klare rammer i lovproposisjonen for at kommu-
nens politiske og administrative ledelse ikke 
skal kunne instruere barnevernleder og barne-
verntjenesten i enkeltsaker. Vi mener også at 
det er viktig at departementet sier mer i lovpro-
posisjonen om grensene for politisk og admi-
nistrativ ledelses mer generelle instruksjons- 
og overprøvingsadgang. F. eks. at økonomiske 
hensyn ikke skal spille inn på barnevernets lov-
pålagte plikter og det enkelte barns rettigheter, 
at politisk og administrativ ledelse i begrenset 
til ingen grad bør ha mulighet til å legge førin-
ger for forsvarlighets- og barnets beste-vurde-
ringer mer generelt m.m.»

OsloMet gir uttrykk for at forslaget innebærer at 
kommunens politiske og administrative ledelse vil 
kunne instruere og overprøve barnevernstje-
nestens leder og fastsette retningslinjer som 
begrenser barnevernslederens faglige ansvar og 
kompetanse. De viser videre til at tilgangen til 
taushetsbelagte opplysninger i en enkeltsak er 
unntatt med mindre det er et rettslig grunnlag for 
dette. Videre uttaler de:

«Vi forstår endringsforslaget slik at det med 
dette presiseres at det er kommunens øverste 
politiske og administrative ledelse som har det 
overordnede ansvaret for at kommunen oppfyl-
ler sine lovpålagte plikter. Det er også kommu-
neledelsen som har ansvar for å vedta de bud-
sjettmessige rammene for barnevernstje-
nestens virksomhet, og for å sørge for at kom-
munens barneverntjeneste har nødvendige og 
tilstrekkelige ressurser til at kommunen kan 
oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter 
barnevernsloven. Kommunen har også plikt til 
å ha internkontroll for å sikre at kravene som 
følger av lov og forskrift oppfylles. Som det 
framgår av høringsnotatet forutsetter dette 
ansvaret at kommuneledelsen har tilstrekkelig 
kunnskap om og innsikt i tilstanden i egen bar-
nevernstjeneste og om kvaliteten i barne-
vernstjenestens arbeid. Dette innebærer at de 
må ha oppdatert kunnskap om barnevernstje-
nestens kapasitet og kompetanse til å håndtere 
sakene de har ansvar for, om barnevernstje-
nesten oppfyllelse av tidsfrister, om res-
sursbruk og samarbeidet med andre tjenester.

Vi forutsetter at forslaget ikke innebærer 
en overprøving av faglige begrunnelser og 
skjønnsutøvelse i den enkelte sak i den hensikt 
å spare kommunale utgifter. Forslaget må bety 
at kommunens politiske og øverste administra-
tive ledelse tar sitt ansvar for å sørge for at 
kommunen oppfyller sine forpliktelser i tråd 
med loven, forskrifter og overordnede konven-
sjoner.»

Om lag halvparten av de høringsinstansene som 
har uttalt seg til forslaget gir uttrykk for at de 
enten er uenig i forslaget, eller at de mener inn-
holdet i forslaget er uklart. Blant disse er Bufdir, 
Barneombudet, Statsforvalteren i Hordaland, Stats-
forvalteren i Oslo og Viken, VID vitenskapelig høg-
skole, Universitets og høgskolerådet, Bærum kom-
mune, Drammen kommune, Time kommune, Tys-
nes kommune, Tromsø kommune, Sandnes kom-
mune, Porsgrunn kommune, FO, Redd Barna, KS 
og Unio. Felles for disse instansene er at de er 
opptatt av hvorvidt kommuneledelsen skal kunne 
overstyre eller overprøve barnevernstjenestens 
leder i enkeltsaker. 

Barneombudet gir uttrykk for at de er enig i at 
kommuneledelsens ansvar for den overordnede 
styringen av barnevernstjenesten må styrkes. 
Ombudet gir samtidig uttrykk for at det er uklart 
hva forslaget innebærer for kommuneledelsens 
styringsrett i enkeltsaker, og uttaler videre:
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«Det er uklart om kommuneledelsen nå skal 
kunne overprøve barnevernsleders skjønnsut-
øvelse i enkeltsaker. Dette må klargjøres i den 
kommende lovproposisjonen. 

Barneombudet vil fraråde at det åpnes for å 
gi kommuneledelsen instruksjonsmyndighet i 
enkeltsaker. Barnevernsfeltet er et område 
hvor det ofte kan oppstå sterkt press mot vur-
deringer som gjøres i enkeltsaker. Dersom det 
gis adgang til en slik instruksjonsmyndighet på 
enkeltsak, kan barneverntjenestens faglige 
vurderinger bli påvirket av kommuneøkonomi, 
politikk og ytre press fra media eller andre 
aktører som involverer seg i saken. For å 
kunne stå imot dette er det viktig at den som 
har beslutningsmyndighet i enkeltsaker har en 
høy faglig integritet og trygget i rollen. Der-
som personer utenfor barnevernstjenesten gis 
instruksjonsmyndighet i enkeltsaker, øker risi-
koen for at utenforliggende hensyn vektlegges. 
Dette vil igjen kunne svekke barns rettssikker-
het.

 I lys av barnevernreformen der kommu-
nene skal få et større økonomisk ansvar for 
barnevernet, vil en mulighet til å overstyre fag-
lige vurderinger fra barnevernleder kunne føre 
til et potensielt dårligere tilbud for barn i barne-
vernet.»

FO gir i sin høringsuttalelse uttrykk for at de 
mener det er viktig og riktig å styrke kommunele-
delsens ansvar for overordnet styring av barne-
vernstjenesten. De uttaler videre:

«Derimot mener vi departementet er uklare 
når de skriver at en slik endring innebærer at 
kommunens politiske og administrative ledelse 
kan instruere og overprøve barnevernstje-
nestens leder og fastsette retningslinjer som 
begrenser barnevernslederens faglige ansvar 
og kompetanse. Det kan leses som at adminis-
trativ og/eller politisk ledelse i kommunen kan 
instruere barnevernstjenesten i faglige vurde-
ringer. Departementet burde ha understreket 
at administrativ og politisk ledelse ikke har 
kompetanse til verken å gjøre forsvarlighets-
vurderinger eller barnets beste vurderinger 
etter barnevernsloven. Det er ikke tydelig nok 
når departementet skriver at kommunens 
handlingsrom er begrenset av kravene som føl-
ger av barnevernsloven med forskrifter, her-
under kravet om forsvarlige tjenester og tiltak, 
og at hensynet til barnets beste skal være 
avgjørende ved valg av tiltak.»

Bufdir gir uttrykk for at det etter deres oppfatning 
er uklart hvordan departementet vurderer kom-
muneledelsens adgang til å overstyre barneverns-
leder faglige i enkeltsaker, og uttaler: 

«På den ene siden skriver departementet at 
kommunens ledelse ikke kan overprøve «bar-
neverntjenesten med en begrunnelse om at til-
takene er for dyre», mens man på den andre 
siden skriver at «…administrativ ledelse vil 
kunne instruere og overprøve barneverntje-
nestens leder….». 

Direktoratet vil bemerke at det, uavhengig 
av hvem som har ansvaret, ikke kan avgrenses 
mot økonomi som et relevant hensyn ved valg 
av tiltak så lenge tiltaket er forsvarlig. Departe-
mentet har også i høringsnotatets punkt 5.2.3.3 
pekt på at barneverntjenesten, som andre vel-
ferdstjenester, må foreta prioriteringer innen-
for tilgjengelig ressurser. Kommuneledelsens 
adgang til å overprøve barnevernleder i enkelt-
saker bør tydeliggjøres i den kommende lov-
proposisjon. Direktoratet vurderer at dette vil 
kunne styrke kommuneledelsens eierskap og 
ansvar for barneverntjenesten. Kravene til for-
svarlige tiltak og tjenester vil sette en ytre 
ramme for denne styringen, og direktoratet 
legger til grunn at kommuneledelsen vil vise 
tilbakeholdenhet og i stor grad støtte seg til 
kommunens faglige kompetanse i saker som 
omhandler barns omsorgssituasjon. 

Direktoratet støtter forslaget om å videre-
føre kompetansen til å fatte akuttvedtak til bar-
nevernleder, og således unnta denne fra 
instruksjon og overprøving. Det vises i den for-
bindelse til at dette er vedtak som må fattes 
raskt og er lite egnet for dialog og styring fra 
kommunens ledelse.»

KS uttaler:

«Departementet presiserer at hovedformålet 
med endringen er å understreke og styrke 
kommuneledelsens ansvar for den overord-
nete styring av barneverntjenesten, og betyr 
ikke at kommunens øverste og politiske og 
administrative ledelse skal involveres i den 
enkelte barnevernssak. Samtidig skriver 
departementet at endringsforslaget vil inne-
bære at kommunens politiske og administra-
tive ledelse vil kunne instruere og overprøve 
barneverntjenestens leder og fastsette ret-
ningslinjer som begrenser barnevernslede-
rens faglige ansvar og kompetanse. Videre 
skriver departementet at kommuneledelsens 
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tilgang til taushetsbelagte opplysninger i en 
enkeltsak forutsetter at det finnes et rettslig 
grunnlag for dette. Det vises her til at taushets-
plikten ikke er til hinder for at kommunens 
politiske og administrative ledelse får tilgang til 
nødvendige taushetsbelagte opplysninger i for-
bindelse med kontroll av barneverntjenestens 
utøvelse av kommunens oppgaver etter barne-
vernloven. KS ser det som positivt at kommu-
neledelsens ansvar for den overordnete styring 
av barneverntjenesten styrkes. 

KS ser det som viktig at både ansvaret og 
styringen styrkes. Dette vil gi kommunens 
øverste politiske og administrative ledelse 
anledning til i større grad å lede barneverntje-
nesten som en vanlig kommunal tjeneste. Fort-
satt skal imidlertid kravet til forsvarlighet og 
hensynet til barnets beste være avgjørende ved 
valg av tiltak. 

KS savner imidlertid en presisering og en 
drøfting av hva en overprøving av barnevernle-
derens faglige ansvar og kompetanse vil kunne 
innebære, og også eksempler på hva slags ret-
ningslinjer som kan fastsettes om begrenser 
barnevernleders faglige ansvar og kompe-
tanse. Departementet burde ha understreket at 
administrativ og politisk ledelse ikke har kom-
petanse til å gjøre forsvarlighetsvurderinger 
eller barnets beste-vurderinger etter barne-
vernloven. KS mener det er behov for at depar-
tementet utdyper og eksemplifiserer områder 
for kommuneledelsens kontroll av barnevern-
tjenestens utøvelse av kommunens oppgaver 
etter barnevernloven, utover det som står i 
forvaltningsloven § 13 b nr. 4. KS etterlyser 
med andre ord en bredere drøfting og eksem-
plifisering av kommuneledelsens handlings-
rom når det gjelder å styre i faglige spørsmål.»

Det er få høringsinstanser som har uttalt seg om 
forslaget om å oppheve kommunens adgang til å 
legge oppgaver til et folkevalgt organ. 

21.4.4 Departementets vurderinger og 
forslag

21.4.4.1 Krav til barnevernstjenestens leder og 
lederens myndighet

Departementet er opptatt av å styrke den overord-
nede ledelsen av den kommunale barnevernstje-
nesten. Krav om årlig tilstandsrapport til kommu-
nestyret samt enklere regler om kommunens 
internkontrollplikt som trådte i kraft 1. januar 
2021 skal bidra til dette. Det foreslås også at kom-

munestyret selv skal vedta en plan for kommu-
nens forebyggende arbeid rettet mot barn og 
unge, jf. § 15-1 annet ledd. I dette kapittelet vurde-
res forslaget om å ta ut presiseringen i dagens lov 
om at barnevernstjenesten skal ha en leder som 
har «ansvar» for kommunens oppgaver etter 
loven. 

De ulike forslagene og lovendringene må ses i 
lys av en økt erkjennelse av styring og ledelse som 
en betydelig kilde til svikt i det kommunale barne-
vernet. Dette gjelder både den daglige ledelsen av 
barnevernstjenesten og kommuneledelsens over-
ordnede styring og kontroll av barnevernstje-
nesten. I Prop. 73 L (2016–2017) ble det fremhevet 
at det er mye som tyder på at både kommunens 
øverste ledelse og andre tjenester i en del tilfeller 
opplever en lukket barnevernstjeneste og som i 
for liten grad gir innblikk i beslutninger som tas 
og det faglige grunnlaget som ligger til grunn for 
beslutningene. Manglende åpenhet fra barne-
vernstjenestens side kan blant annet føre til at 
kommunens politiske og administrative ledelse 
ikke får tilstrekkelig innsyn i kvaliteten i barne-
vernstjenestens arbeid og måten barnevernstje-
nesten oppfyller kommunens oppgaver og ansvar 
på etter barnevernsloven. Kommuneledelsen har 
behov for informasjon om tilstanden i kommu-
nens barnevernstjeneste for å kunne oppfylle sitt 
ansvar for å sørge for at barneverntjenesten har 
nødvendig og tilstrekkelig bemanning og de bevil-
linger som er nødvendige for at kommunen kan 
yte tjenester og sette i verk de tiltakene kommu-
nen har ansvar for. Erfaringer fra tilsyn viser at 
kommuneledelsen ofte har for lite kunnskap om 
tilstanden i barnevernstjenestene, og at tjenestene 
ikke følges godt nok opp gjennom overordnet 
planlegging og kontroll.

Høringen viser at det er delte oppfatninger om 
forslaget om å ta ut presiseringen i dagens lov om 
at barnevernstjenesten skal ha en leder som har 
«ansvar for oppgaver etter denne loven». Både 
instanser som eksplisitt gir uttrykk for at de støt-
ter forslaget, og instanser som er uenige i forsla-
get gir uttrykk for at de er skeptiske til mulige 
konsekvenser av at barnevernstjenesten og tje-
nestens leder i større grad overprøves i barne-
vernfaglige vurderinger i enkeltsaker, og at end-
ringen kan føre til økt vekt på økonomiske hensyn 
fremfor hensynet til barn og familier med behov 
for bistand og beskyttelse fra barnevernet.

Departementet fastholder likevel forslaget i 
høringsnotatet om å ta ut formuleringen i dagens 
lov som legger ansvaret for kommunens oppgaver 
etter barnevernsloven direkte til barnevernstje-
nestens leder. Departementet viser særlig til 
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betydningen av at kommuneledelsens overord-
nede styring av barnevernstjenesten fungerer på 
en god måte. Lovens presisering av at barne-
vernstjenesten skal ha en leder bør ikke gå på 
bekostning av kommuneledelsens ansvar for at 
kommunen oppfyller sitt lovpålagte ansvar etter 
barnevernsloven. 

Det er presisert i forarbeidene til dagens bar-
nevernslov at barnevernstjenesten er underlagt 
kommunestyret og formannskapet, og at det er 
disse organene som er ansvarlige for at kommu-
nen oppfyller sine oppgaver etter barneverns-
loven. Det er også vist til at barnevernstjenesten 
alltid vil måtte legge til grunn vedtak som fattes av 
kommunestyret og av formannskapet, og at både 
budsjettvedtak og andre vedtak av politisk art kan 
bli retningsgivende for barnevernstjenestens 
arbeid og barnevernstjenestens oppgaver. Det er 
også understreket at kommuneledelsen ikke kan 
treffe vedtak som er i strid med loven eller vedta 
budsjett som hindrer barnevernstjenesten i å 
utføre sine oppgaver etter loven.

Etter departementets vurdering går enkelte 
deler av tidligere uttalelser om forholdet mellom 
barnevernstjenestens leder og kommunes øverste 
administrative og politiske ledelse for langt i å gi 
barnevernstjenestens leder en form for autonomi 
over ethvert barnevernsfaglig spørsmål. Dette 
gjelder særlig tidligere uttalelser om at kommune-
ledelsen ikke kan gi retningslinjer som begrenser 
barnevernlederens faglige ansvar og kompetanse.

Dagens krav om at det i hver kommune skal 
være en barnevernstjeneste som utfører kommu-
nens oppgaver etter barnevernsloven, og at denne 
tjenesten skal ha en leder er blant annet begrun-
net i hensynet til klarhet og tydelighet. Departe-
mentet legger til grunn at disse hensynene pri-
mært er knyttet til hvordan barnevernstjenesten 
fremstår utad, ikke det interne forholdet mellom 
barnevernstjenesten og kommunens administra-
tive og politiske ledelse. Kommunene har ansva-
ret for mange oppgaver etter barnevernsloven 
som innebærer utøvelse av offentlig myndighet og 
som kan være svært inngripende for dem det gjel-
der. Det er kommunene som har hovedansvaret 
for å iverksette, gjennomføre og følge opp nødven-
dige undersøkelser og barnevernstiltak. Det er 
derfor viktig at kommunens ansvar og myndighet 
etter barnevernsloven er tydelig plassert. Behovet 
for å utpeke en leder må også ses i lys av at 
enkelte former for myndighet etter barneverns-
loven er lagt direkte til barnevernstjenestens 
leder, og at denne myndigheten verken kan dele-
geres innad i barnevernstjenesten eller til andre. 
Dette gjelder særlig kompetanse til å treffe vedtak 

i akuttsituasjoner, og til å pålegge politibistand ved 
gjennomføring av undersøkelser og fullbyrding av 
barnevernstiltak. Denne særreguleringen av kom-
petanse er foreslått videreført i lovutkastet. På 
denne bakgrunn mener departementet at det 
fremdeles er behov for å lovfeste at barnevernstje-
nesten skal ha en leder. 

Hensynet til klarhet og tydelighet innebærer 
imidlertid ikke at det er behov for å lovfeste at bar-
nevernstjenestens leder skal ha et «ansvar for 
oppgaver etter denne loven». Etter departemen-
tets vurdering kan en slik presisering tvert imot 
bidra til usikkerhet knyttet til det ansvaret kom-
munens øverste politiske og administrative har for 
at kommunen oppfyller sine lovpålagte oppgaver 
etter barnevernsloven. Etter departementets vur-
dering bør kommunens politiske og administra-
tive ledelse, på tilsvarende måte som på de fleste 
andre forvaltningsområder, innenfor visse ram-
mer ha anledning til å instruere og overprøve bar-
nevernstjenestens leder og fastsette retningslinjer 
som begrenser barnevernslederens faglige ansvar 
og kompetanse. Dette må også ses i sammenheng 
med at det er kommunens øverste ledelse som er 
ansvarlig for å sørge for de bevillinger som er nød-
vendige for at kommunen skal kunne utføre sine 
lovpålagte oppgaver, herunder for at barne-
vernstjenesten har den bemanningen som er nød-
vendig og tilstrekkelig til å kunne utføre kommu-
nens oppgaver etter barnevernsloven på en for-
svarlig måte. 

Etter departementets vurdering vil det å ta ut 
dagens henvisning til barnevernstjenestens leder 
som direkte ansvarlig for oppgaver etter loven 
også være best i samsvar med lovens øvrige opp-
bygning og system. Lovutkastet inneholder et 
eget kapittel om kommunens og barnevernstje-
nestens ansvar og oppgaver etter loven. Kapittelet 
inneholder en rekke bestemmelser om hva «bar-
nevernstjenesten» og «kommunen» har ansvar 
for. Det vises også til at kommunens ansvar etter 
barnevernsloven er negativt avgrenset og at kom-
munene har stor grad av frihet når de gjelder valg 
av organisatoriske løsninger.

Hovedformålet med forslaget er å understøtte 
kommuneledelsens overordnede ansvar for at bar-
nevernstjenesten utfører og ivaretar kommunens 
ansvar og oppgaver etter barnevernsloven. Innsyn 
i taushetsbelagte opplysninger vil fremdeles forut-
sette et rettslig grunnlag som åpner for å gi kom-
muneledelsen tilgang til taushetsbelagte opplys-
ninger i konkrete barnevernssaker. Det vises sær-
lig til at taushetsplikten ikke er til hinder for at 
kommunens politiske og administrative ledelse 
får tilgang til taushetsbelagte opplysninger der-
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som dette er nødvendig i forbindelse med kontroll 
av barnevernstjenestens utøvelse av kommunens 
oppgaver etter barnevernsloven. Dette følger av 
den generelle bestemmelsen i forvaltningsloven 
§ 13 b nr. 4. 

Departementet viser til at kommunens ansvar 
og plikter er grundig regulert i barnevernsloven. 
Kommunens utøvelse av oppgaver etter 
barnevernsloven må utøves innenfor de rammene 
som fremgår av loven. I praksis legger 
barnevernsloven begrensninger og føringer for 
hvor langt kommunens øverste politiske og admi-
nistrative ledelse kan gå i å styre den kommunale 
barnevernstjenesten og barnevernstjenestens 
leder. Det vises særlig til at både det generelle for-
svarlighetskravet i § 1-7 i lovutkastet og hensynet 
til barnets beste i § 1-3 legger begrensninger for 
kommuneledelsens mulighet til å overprøve eller 
overstyre de barnevernsfaglige vurderingene til 
barnevernstjenesten og barnevernstjenestens 
leder i enkeltsaker. Kommuneledelsen kan verken 
treffe vedtak som er i strid med loven eller vedta 
budsjett som hindrer barnevernstjenesten i å 
utføre sine oppgaver etter loven. 

Departementet legger samtidig til grunn at 
barn som har behov for det skal gis nødvendig 
hjelp, omsorg og beskyttelse. Tiltak som iverkset-
tes til det enkelte barnet må alltid være egnet til å 
ivareta det enkelte barnets individuelle behov på 
en forsvarlig måte. 

Departementet understreker at kommunele-
delsens adgang til å instruere og overprøve barne-
vernstjenesten må benyttes med stor grad av var-
somhet og utøves innenfor lovens rammer. Vurde-
ringen av hva som er til barnets beste i den 
enkelte saken forutsetter utøvelse av et konkret 
barnevernsfaglig skjønn som forutsetter kompe-
tanse og faglighet som den overordnede kommu-
neledelsen normalt ikke selv besitter. Også forsla-
get om at kommunen ikke lenger skal kunne 
legge oppgaver til et folkevalgt organ, har sam-
menheng med dette. Kommuneledelsen kan ikke 
overprøve barnevernstjenesten eller gi føringer 
for barnevernstjenestens behandling av enkeltsa-
ker i strid med det generelle forsvarlighetskravet, 
hensynet til barnets beste eller øvrige lovmessige 
rammer. Departementet viser blant annet til for-
slaget i § 15-6 om å lovfeste at visse kjerneoppga-
ver i barnevernstjenestens arbeid bare skal kunne 
utføres av personell som oppfyller nærmere 
bestemte krav til relevant formell kompetanse. 
Dette er oppgaver som krever høy grad av analy-
tisk kompetanse og kliniske ferdigheter. Departe-
mentet viser også til forslaget i § 12-4 om plikt til å 

føre journal for det enkelte barn. Plikten inne-
bærer at alle sentrale opplysninger og vurderin-
ger i en barnevernssak skal nedtegnes i journa-
len. Det vises også til forslaget i § 12-5 om krav til 
begrunnelse av barnevernets vedtak. Kravet inne-
bærer at de faktiske opplysninger og barneverns-
faglige vurderinger som er lagt til grunn for, eller 
har hatt betydning for avgjørelsen, må frem-
komme av vedtaket. Begrunnelsen må i tillegg 
vise at det er foretatt en reell avveining av de mot-
stridende interesser, og hvilken vekt hensynet til 
familiebånd er tillagt ved avveiningen opp mot iva-
retakelsen av barnets rett til beskyttelse. Disse 
kravene til dokumentasjon av faktiske opplysnin-
ger og barnevernsfaglige vurderinger må i alle til-
feller ivaretas. 

Departementet viser også til at statsforvalteren 
har ansvar for å føre tilsyn med kommunens oppfyl-
lelse av oppgaver etter barnevernsloven. Som del 
av dette tilsynsansvaret kan statsforvalteren blant 
annet føre kontroll med at behandlingen av den 
enkelte sak har vært forsvarlig og til barnets beste. 
Statsforvalteren kan gi pålegg til kommunen om å 
rette forhold som er i strid barnevernsloven. 

Det kan imidlertid for eksempel oppstå tilfeller 
der kommunens ledelse blir gjort oppmerk-
somme på tilfeller der kommunene åpenbart ikke 
har oppfylt sine lovpålagte oppgaver. I slike tilfel-
ler må kommuneledelsen både kunne etterspørre 
nødvendig informasjon og sette i verk de tiltak 
som er nødvendig for at kommunen skal oppfylle 
sine lovpålagte oppgaver. En tydeliggjøring av 
kommuneledelsens ansvar kan også innebære at 
barnevernstjenesten i større grad kan bli utfor-
dret på sine faglige vurderinger knyttet til forsvar-
lighet og barnets beste. 

Departementet vil samtidig understreke at 
kommuneledelsen ikke kan instruere eller over-
prøve barnevernstjenestens leder i tilfeller der 
loven har lagt beslutningsmyndighet direkte til 
barnevernstjenestens leder. Dette omfatter blant 
annet myndigheten til å treffe akuttvedtak om 
omsorgsovertakelse. 

Departementet foreslår etter dette at det i ny 
barnevernslov stilles et krav om at det i hver kom-
mune skal være en barnevernstjeneste, og at bar-
nevernstjenesten skal ha en leder. Departementet 
foreslår samtidig at presiseringen i dagens lov om 
at barnevernstjenesten skal ha en leder «som har 
ansvar for oppgaver etter denne loven», tas ut av 
bestemmelsen, jf. forslag til § 15-3 første ledd. 
Bestemmelsen er utformet i samsvar med forsla-
get som ble sendt på høring.
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21.4.4.2 Folkevalgt organ

Departementet viderefører forslaget å ta ut 
dagens bestemmelse om at kommunen kan 
beslutte at oppgaver skal legges til et folkevalgt 
organ. Departementet er opptatt av at kommu-
nens politiske og administrative ledelse skal utøve 
sitt ansvar for den overordnede styringen av bar-
nevernstjenesten på en god måte. Dette forutset-
ter at kommuneledelsen har tilstrekkelig innsyn i 
kvaliteten i barnevernstjenestens arbeid og hvor-
dan barnevernstjenesten oppfyller kommunens 
oppgaver og ansvar etter barnevernsloven. 

Etter departementets oppfatning er hensynet 
til kommuneledelsens overordnede styring og 
ledelse av barnevernstjenesten ivaretatt gjennom 
forslagene om lovfestet krav om tilstandsrapporte-
ring til kommunestyret og endringen i bestem-
melsen om barnevernstjenestens leder. Disse for-
slagene vil samlet sett bidra til at kommuneledel-
sen gis tilstrekkelig innsyn i barnevernstjenestens 
arbeid slik at de kan utøve sitt overordnede ansvar 
for styring og ledelse av barnevernet. Departe-
mentet vil også vise til at ny kommunelov inne-
holder en bestemmelse om utvidet innsynsrett og 
taushetsplikt for folkevalgte. Departementet viser 
også til bestemmelsen i ny kommunelov om 
kommunens internkontrollplikt som det er vist til 
i § 2-1 annet ledd i dagens barnevernlov. Også 
dette vil etter departementets vurdering styrke 
kommuneledelsens overordnede styring og 
ledelse av barnevernstjenesten. Etter en samlet 
vurdering er det derfor ikke nødvendig å videre-
føre dagens adgang til å beslutte å legge oppgaver 
til et folkevalgt organ. 

Departementet foreslår etter dette å videre-
føre høringsforslaget om å oppheve dagens § 2-1 
tredje ledd.

21.5 Akuttberedskap

21.5.1 Gjeldende rett

Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at 
barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp og omsorg til rett tid, jf. barnevernloven § 1-
1. Kommunens ansvar er nærmere regulert i bar-
nevernloven § 2-1. I bestemmelsens femte ledd er 
det gitt eksempler på kommunens oppgaver. Det 
fremgår at kommunen blant annet skal gi råd og 
veiledning, treffe vedtak, forberede saker for 
behandling i fylkesnemnda og iverksette og følge 
opp tiltak. Det fremgår ikke direkte av denne eller 
av andre bestemmelser i loven at kommunene har 

et ansvar for akuttberedskap. Det er heller ingen 
uttalelser i forarbeidene om at kommunen har 
plikt til døgnkontinuerlig akuttberedskap. 

Det fremgår imidlertid av barnevernloven 
§ 1-4 at tjenester og tiltak etter loven skal være 
forsvarlige. Kommunenes ansvar for akuttbered-
skap er ikke nærmere omtalt i forarbeidene. 

Barnevernloven inneholder en rekke bestem-
melser om vedtak i akuttsituasjoner, jf. §§ 4-6, 4-8 
jf. 4-9, 4-25 annet ledd og 4-29. Med ett unntak er 
kompetansen til å treffe akuttvedtak lagt både til 
barnevernsleder og til påtalemyndigheten. Det er 
naturlig å anta at påtalemyndigheten ble gitt 
denne myndigheten for å sikre tilgang på vedtaks-
kompetanse også utenfor ordinær arbeidstid. Da 
dagens barnevernlov ble vedtatt, var det godt 
kjent at det ikke var etablert akuttberedskap uten-
for ordinær arbeidstid i alle kommuner. 

Det fremgår av barnevernloven § 4-2 at barne-
verntjenesten snarest, og senest innen en uke, 
skal gjennomgå innkomne meldinger og vurdere 
om meldingen skal følges opp med undersøkelser 
etter § 4-3.

21.5.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

21.5.2.1 Bakgrunnen for forslaget

I høringsnotatet ble det vist til at det i meldingsde-
len til Prop. 106 L (2012–2013) ble uttalt følgende 
om kommunenes ansvar for akuttberedskap: 

«Alle barn, uavhengig av hvor de bor i landet, 
har krav på bistand i akutte krisesituasjoner. 
For at barn i krise skal få hjelp så tidlig som 
mulig, må kommunene ha tilstrekkelig bered-
skap slik at de også er tilgjengelige utenfor 
kontortid. Kommunene bestemmer selv hvor-
dan de vil organisere dette. Barnevernsvakten 
er barnevernstjenestens akuttberedskap. Bar-
nevernsvakten har ansvar for akutte barne-
vernssaker utenom barnevernstjenestens ordi-
nære kontortid. Kommuner som ikke er til-
knyttet en barnevernsvakt må ha andre former 
for akuttberedskap.» 

I en tolkningsuttalelse17 som ytterligere tydelig-
gjorde forventningene til kommunal akuttbered-
skap uttalte Barne-, ungdoms- og familiedirektora-
tet blant annet:

17 Brev av 11. juni 2016 om akuttberedskap i kommunalt bar-
nevern.
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«Barnevernlovens krav til forsvarlig organise-
ring av barnevernstjenestens akuttberedskap, 
tilsier ikke nødvendigvis at alle kommuner i 
Norge må ha en døgnåpen barnevernsvakt 
med spesialisert kompetanse som umiddelbart 
kan rykke ut. Geografiske forhold tilsier at en 
slik organisering ikke er mulig i alle landets 
kommuner. Barne-, ungdoms- og familiedirek-
toratet vurderer imidlertid at kravet til forsvar-
lige tjenester i barnevernloven tilsier at alle 
kommuner må ha tilstrekkelig og riktig kom-
petanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. 
Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av 
en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om hånd-
tering av mange akuttsituasjoner forutsetter et 
tett samarbeid med politiet og andre hjelpein-
stanser, kan barnevernstjenesten ikke overlate 
ansvaret for disse situasjonene til andre alene. 
En bakvaktsordning må være formalisert slik 
at noen faktisk har ansvar for å bidra med bar-
nevernstjenestens kompetanse, og samarbeide 
med andre hjelpeinstanser dersom det oppstår 
en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En ord-
ning som baserer seg på at barnevernledere 
eller ansatte i varierende grad kan kontaktes på 
private telefonnummer i krisesituasjoner er 
ikke en forsvarlig organisering barnevernstje-
nestens akuttberedskap.»

Barnevernslovutvalget fremmet i NOU 2016: 16 
flere forslag med betydning for akuttberedskap. 
Før det første ble det foreslått at påtalemyndighe-
ten ikke lenger skulle ha kompetanse til å treffe 
vedtak i akuttsituasjoner, med unntak for situasjo-
ner der barn står i fare for å bli utnyttet menneske-
handel. Det ville derfor bare være barnevernstje-
nestens leder og stedfortredende leder som 
kunne treffe vedtak i akutte faresituasjoner med 
hjemmel i barnevernsloven. 

Lovutvalget foreslo også å lovfeste kommu-
nens plikt til å sørge for en «tilgjengelig barne-
verntjeneste». Det ble foreslått en bestemmelse 
om at kommunen skal sørge for at barnevernstje-
nesten til enhver tid er tilgjengelig for gjennom-
gang av meldinger om bekymring knyttet til ett 
eller flere barn. For det tredje foreslo utvalget å 
lovfeste at barnevernstjenesten «straks» skal vur-
dere innkomne meldinger. 

De tre forslagene fra Barnevernslovutvalget 
syntes i stor grad å bygge på ovennevnte uttalelse 
fra Bufdir om akuttberedskap i kommunalt barne-
vern. 

21.5.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å lovfeste 
barnevernstjenestens ansvar for tilgjengelighet og 
akuttberedskap. Det ble vist til at bestemmelsen 
var en kodifisering og presisering av det ansvaret 
barnevernstjenesten allerede har i dag, og ikke 
innebar materielle endringer i kommunenes 
ansvar eller oppgaver. 

Departementet viste til at kjernen i kommu-
nens plikt til forsvarlig akuttberedskap er at bar-
nevernstjenesten også utenfor ordinær kontortid 
må ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjen-
gelig. Det ble også vist til at myndigheten til å 
treffe akuttvedtak er lagt både til påtalemyndig-
heten og barnevernstjenestens leder for å kunne 
ivareta barn med behov for umiddelbar hjelp og 
beskyttelse, og at barnevernstjenesten ikke kan 
overlate ansvaret for disse situasjonene til andre 
alene. 

Når det gjelder innholdet i kommunens plikt 
til å ha en forsvarlig akuttberedskap, ble det vist til 
at barnevernstjenesten kan være tilgjengelig for 
eksempel gjennom en bakvaktsordning. Samtidig 
ble det presisert at dette forutsetter at bakvakts-
ordningen er formalisert slik at noen faktisk har 
ansvar for å bidra med barnevernstjenestens kom-
petanse, og å samarbeide med andre hjelpeinstan-
ser dersom det oppstår en alvorlig situasjon uten-
for kontortid. Departementet konkluderte derfor 
med at en ordning som baserer seg på at barne-
vernsledere eller andre ansatte i tjenesten i varier-
ende grad kan kontaktes på private telefonnum-
mer i krisesituasjoner derfor ikke vil utgjøre en 
forsvarlig organisering av barnevernstjenestens 
akuttberedskap. 

Departementet viste videre til at bestemmel-
sen innebærer at alle kommuner til enhver tid må 
ha tilgang til barnevernsfaglig kompetanse for å 
ivareta ta sitt ansvar når et barn i kommunen har 
behov for umiddelbar hjelp. Det ble understreket 
at hvordan beredskapen skal organiseres vil 
avhenge av lokale forhold i den enkelte kom-
mune, men at beredskapen må være formalisert 
og etterprøvbar slik at det er klart for tilsynsmyn-
dighetene og andre hvem som til enhver tid har 
ansvar. Under forutsetning av at kommunens 
beredskap er forsvarlig, og oppfyller øvrige krav i 
lov- og regelverk har kommunene organisasjons-
frihet til å finne løsninger for akuttberedskap 
alene eller i samarbeid med andre kommuner. 
Som eksempel ble det vist til at den enkelte kom-
mune kan velge å inngå i en ordning med felles 
barnevernsvakt sammen med andre kommuner, 
opprette en bakvaktsordning, eller velge andre 
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løsninger tilpasset de lokale forholdene og kom-
munens egenart. 

21.5.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 20 høringsinstanser har uttalt seg til forsla-
get om å lovfeste barnevernstjenestens ansvar for 
tilgjengelighet og akuttberedskap. Nær samtlige av 
disse støtter forslaget, herunder Barneombudet, 
Barnevernvakten på nedre Romerike, Bufetat 
region øst, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Univer-
sitetet i Agder, VID vitenskaplelige høgskule, Statens 
helsetilsyn, Bærum kommune, Fredrikstad kom-
mune, Færder kommune, Drammen kommune, 
Numedal kommune, Kristiansand kommune, Sand-
nes kommune, Time kommune, FO, KS, NOBO, 
Landsforeningen for barnevernsbarn, Organisasjo-
nen for barnevernsforeldre (OBF) og Stine Sofies 
Stiftelse. 

Landsforeningen for barnevernsbarn uttaler:

«At det nå er foreslått at barneverntjenesten 
skal være tilgjengelig til enhver tid er kanskje 
noe av det viktigste som blir foreslått. Lands-
foreningen for barnevernsbarn ønsker også å 
takke departementet for å i høringsnotatet ha 
presisert at en akuttberedskap ikke betyr at 
barnevernledere eller andre ansatte i varier-
ende grad kan kontaktes på private telefon-
nummer i krisesituasjoner.»

Statens helsetilsyn gir i sin høringsuttalelse 
uttrykk for at de støtter en lovfesting av akuttbe-
redskap i kommunene. De ga uttrykk for at det 
særlig er sentralt å sikre en tilgjengelig barne-
vernsfaglig kompetanse når akuttsituasjoner opp-
står, og påpekte viktigheten av at kommunen inn-
retter sine beredskapsordninger slik at dette er 
ivaretatt.

FO uttaler:

«Det foreslås også å lovfeste barnevernstje-
nestens ansvar for å ha akuttberedskap. Dette 
er FO svært glad for at skrives eksplisitt i for-
slag til ny barnevernslov. Vi mener det er helt 
nødvendig å sikre en forsvarlig akuttbered-
skap. Det forutsetter at barnevernstjenesten 
også utenfor ordinær kontortid har tilstrekke-
lig og riktig kompetanse tilgjengelig. Kravet 
om forsvarlig akuttberedskap kan oppfylles 
gjennom en bakvaktsordning, dersom ordnin-
gen er formalisert. Vi er fornøyd med at 
bestemmelsen innebærer at alle kommuner til 
enhver tid må ha tilgang til barnevernsfaglig 
kompetanse for å ivareta sitt ansvar når et barn 

i kommunen har behov for umiddelbar hjelp. 
Dessuten at kommunens beredskap må være 
formalisert og etterprøvbar slik at det er klart 
for tilsynsmyndighetene og andre hvem som til 
enhver tid har ansvar. Vi vil også understreke 
at ubekvem arbeidstid må avtales og kompen-
seres for i form av lønn.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken støtter forslaget 
om å lovfeste at barnevernstjenesten skal være til-
gjengelig til enhver tid, men gir sin høringsut-
talelse samtidig uttrykk for at de mener det bør 
utredes nærmere om det bør innføres en minste 
faglig forsvarlig standard for utformingen av 
akuttberedskapen, og at dette bør fremgå av lov-
teksten. Også Barneombudet gir uttrykk for at de 
forventer at det kommer en forskrift som spesifi-
serer hva en slik akuttberedskap skal inneholde.

KS gir i sin høringsuttalelse ikke eksplisitt 
uttrykk for om de støtter å lovfeste barnevernstje-
nestens plikt til tilgjengelighet, men uttalte at de 
ser det som positivt at kommunene har organisa-
sjonsfrihet til å finne løsninger alene, eller i samar-
beid med andre kommuner så lenge den er forma-
lisert og etterprøvbar. KS uttaler videre at lovfes-
ting etter deres vurdering innebærer en skjerping 
av krav som ikke er finansiert, og at det særlig for 
små kommuner kan ressurser som må settes av til 
akuttberedskap bli uforholdsmessig store sett opp 
mot ressurser til arbeid innenfor vanlig kontortid.

21.5.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at 
barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Det frem-
går ikke direkte av dagens lov at barnevernstje-
nestens plikter å være tilgjengelig gjennom en 
akuttberedskap som kan ivareta barn i akutt krise. 
Både i forarbeider18 og i senere tolkingsuttalelser 
er det likevel forutsatt at barnevernstjenesten har 
en slik plikt. Departementet legger til grunn at 
alle barn, uavhengig av hvor de bor eller opphol-
der seg, har krav på bistand i akutte krisesitua-
sjoner, og at en av barnevernstjenestens mest 
grunnleggende oppgaver er å ivareta barn som er 
i en alvorlig krisesituasjon på grunn av forhold 
ved barnets omsorgssituasjon eller egen atferd. 

Departementet mener også etter høringen at 
et så sentral premiss for den kommunale barne-

18 Se uttalelse på side 59 i meldingsdelen i Prop. 106 L (2012–
2013)
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vernstjenestens ansvar, oppgaver og organisering 
bør fremgå direkte av loven. En klar lovregulering 
av barnevernstjenestens ansvar for akuttbered-
skap og tilgjengelighet vil være en fordel, ikke 
bare for barnevernstjenesten selv, men også for 
andre kommunale og statlige tjenester, for barn 
og familier i akutt krise og for tilsynsmyndighe-
tene. Departementet vil også vise til at høringsin-
stansene gjennomgående er positive til forslaget i 
høringsnotatet om å lovfeste at barnevernstje-
nesten skal være tilgjengelig til enhver tid. 

Departementet legger til grunn at forslaget 
om å lovfeste kommunens plikt til å være tilgjen-
gelig til enhver tid ikke går lenger enn det som 
allerede følger av det generelle forsvarlighetskra-
vet i § 1-4 i dagens barnevernlov, og som er fore-
slått videreført i § 1-7 i utkastet til ny barnevern-
slov. Departementet er derfor ikke enig i 
uttalelser fra enkelte høringsinstanser som kan 
forstås slik at forslaget vil gå lenger enn det som 
allerede følger av dagens barnevernlov.

Kjernen i kravet er at kommunens barne-
vernstjeneste må ha en akuttberedskap som er 
forsvarlig i form av at tjenesten også utenfor ordi-
nær kontortid må ha tilstrekkelig og riktig kompe-
tanse tilgjengelig. For å kunne ivareta barn med 
behov for umiddelbar hjelp og beskyttelse, er 
myndigheten til å treffe akuttvedtak lagt både til 
påtalemyndigheten og til barnevernstjenestens 
leder. At også påtalemyndigheten er gitt kompe-
tanse til å treffe akuttvedtak etter barneverns-
loven, innebærer likevel ikke at den kommunale 
barnevernstjenesten kan overlate ansvaret for 
disse situasjonene til andre alene. 

Det er kommunene selv som ut fra lokale for-
hold og behov må bestemme hvordan de vil orga-
nisere sin akuttberedskap. Den enkelte kommune 
kan fremdeles velge å inngå i en ordning med fel-
les barnevernsvakt sammen med andre kommu-
ner, opprette en bakvaktsordning, eller velge 
andre organisatoriske løsninger tilpasset lokale 
forhold og den enkelte kommunens egenart. 

Kommuner som ikke er tilknyttet en barne-
vernsvakt, må ha andre former for akuttbered-
skap. Barnevernstjenesten kan for eksempel 
velge å være tilgjengelig gjennom en bakvaktsord-
ning. Dette forutsetter imidlertid at bakvaktsord-
ningen er formalisert slik at noen faktisk har 
ansvar for å bidra med barnevernstjenestens kom-
petanse, og å samarbeide med andre hjelpeinstan-
ser dersom det oppstår en alvorlig situasjon uten-
for kontortid. En ordning som baserer seg på at 
barnevernsledere eller andre ansatte i tjenesten i 
varierende grad kan kontaktes på private telefon-
nummer i krisesituasjoner, vil etter departemen-

tets syn ikke utgjøre en forsvarlig organisering av 
barnevernstjenestens akuttberedskap. Kommu-
nens akuttberedskap må dermed være formalisert 
og etterprøvbar, slik at det er klart både for til-
synsmyndighetene og for andre hvem som til 
enhver tid har ansvar. Under forutsetning av at 
kommunens beredskap er forsvarlig, og oppfyller 
øvrige krav i lov- og regelverk, har kommunene 
organisasjonsfrihet til å finne løsninger for akutt-
beredskap alene eller i samarbeid med andre 
kommuner. 

Noen få høringsinstanser har tatt til orde for 
ytterligere utredning eller regulering av hva kom-
munens akuttberedskap skal inneholde. Departe-
mentet ser ikke behovet for ytterligere regulering 
i lov eller forskrift. Det vises særlig til at Barne-, 
ungdoms- og familiedirektorat som fagdirektorat 
for det kommunale barnevernet kan gi faglige 
anbefalinger og råd til kommunene om hvordan 
akuttberedskapen kan organiseres dersom de 
anser det som hensiktsmessig.

Departementet foreslår etter dette å videre-
føre forslaget i høringsnotatet om å lovfeste bar-
nevernstjenestens ansvar for akuttberedskap og 
tilgjengelighet, jf. utkast til § 15-3 fjerde ledd. 

21.6 Kommunens adgang til å benytte 
private tjenesteytere 

21.6.1 Gjeldende rett

Ansvaret for å utføre oppgaver etter barnevernlo-
ven er delt mellom staten og kommunene, og er 
nærmere regulert i kapittel 2 om ansvarsdeling og 
administrasjon. Det følger av barnevernloven § 2-1 
første ledd at kommunen er ansvarlig for å utføre 
de oppgavene som ikke er lagt til et statlig organ. 
Ansvaret omfatter blant annet å gjennomgå meldin-
ger og foreta undersøkelser, gi råd og veiledning, 
treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak og akuttved-
tak, forberede saker som skal behandles av fylkes-
nemnda, og å iverksette og følge opp tiltak. Kom-
munene står i utgangspunktet fritt til å velge selv 
hvordan de vil organisere det kommunale tjeneste-
tilbudet, ut fra lokale forhold og behov. Alle kom-
muner skal likevel ha en administrasjon med en 
leder som har ansvaret for kommunens oppgaver 
etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-1 
fjerde ledd. Barnevernsadministrasjonen har 
ansvar for å utføre kommunens løpende arbeid 
etter loven, og de organer som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen utgjør kommunens barne-
vernstjeneste, jf. bestemmelsens femte og sjette 
ledd. Saksbehandlingen i barnevernssaker er nær-
mere regulert i kapittel 6 og 7 i barnevernloven. 
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Det følger av § 6-1 første ledd at forvaltningsloven 
gjelder med de særreglene som følger av barne-
vernloven. 

Barnevernstjenesten har en lovfestet plikt til å 
yte forsvarlige tjenester og tiltak, jf. barnevernlo-
ven § 1-4. Forsvarlighetskravet er en rettslig stan-
dard som innebærer krav både til kvalitet, inn-
hold, omfang og når tjenester ytes. Kravet inne-
bærer blant annet at barnevernstjenesten til 
enhver tid må ha en bemanning og personell som 
er tilstrekkelig for å ivareta på en forsvarlig måte 
de oppgavene de er pålagt etter barnevernloven. 
Dette innebærer blant annet at ansatte og andre 
som utfører oppgaver på vegne av barnevernstje-
nesten må ha tilstrekkelig kompetanse og nødven-
dige faglige kvalifikasjoner til å utføre og ivareta 
de oppgavene de blir tildelt. Forsvarlighetskravet 
må for øvrig suppleres av ulovfestede prinsipper 
om forsvarlig saksbehandling og god forvaltnings-
skikk.

Barnevernets oppgave er å sikre at barn og 
unge som lever under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og 
omsorg til rett tid, jf. barnevernloven § 1-1. For å 
ivareta barnets behov for omsorg og beskyttelse 
åpner barnevernloven for å iverksette ulike for-
mer for tiltak både med og uten samtykke fra for-
eldrene eller barnet, jf. lovens kapittel 4. Dette 
innebærer at barnevernstjenesten i sin virksom-
het utøver offentlig myndighet, ofte av svært inn-
gripende karakter. Med begrepet offentlig myn-
dighetsutøvelse siktes det til forvaltningens kom-
petanse til ensidig å binde den enkelte privatper-
son. Offentlig myndighetsutøvelse innebærer at 
myndigheter ensidig etablerer rettigheter og plik-
ter, tildeler goder, gir påbud og forbud og gjen-
nomfører kontroll og sanksjonerer.19 Hva som 
skal regnes som offentlig myndighetsutøvelse er 
ikke definert i forvaltningsloven, og i grensetilfel-
ler kan det være vanskelig å avgjøre hva som defi-
neres som offentlig myndighetsutøvelse.20 Depar-
tementet har i høringsnotatet om rammevilkår for 
private tjenesteytere i barnevernet og i tidligere 
uttalelser lagt til grunn at offentlig myndighetsut-
øvelse kan omfatte både avgjørelser og 
handlinger.21 Også i rapporten En fosterhjemsregu-
lering som fremmer konkurranse til barnets beste av 
Vista Analyse og Oxford Research, fremgår det at 

handlinger kan innebære offentlig myndighetsut-
øvelse.

Ved utøvelse av offentlig myndighet kan pri-
vate tjenesteytere benyttes gjennom bistand eller 
lovhjemlet delegering. Den tradisjonelle forståel-
sen av delegering innebærer å tildele et organ 
eller en enkeltperson man har organisasjons- og 
instruksjonsmyndighet over, myndighet til å treffe 
avgjørelser i nærmere angitte saker.22 Tildeling av 
myndighet til private tjenesteytere faller utenfor 
denne tradisjonelle definisjonen, fordi de ikke er 
forvaltningsorgan direkte underlagt organisa-
sjons- og instruksjonsmyndighet fra et overordnet 
forvaltningsorgan. Samtidig er begrepet delege-
ring i praksis blitt benyttet noe videre, ved at det 
også er blitt anvendt ved spørsmål om tildeling av 
myndighet til private.23 Delegering av myndighet 
betyr at et organ eller en person som i utgangs-
punktet ikke hadde myndighet til å treffe avgjørel-
sen, får tildelt slik kompetanse.24 Delegering inne-
bærer dermed at oppgaven overlates eller legges 
til den private tjenesteyteren. De viktigste rettskil-
dene om delegering av offentlig myndighetslære 
er juridisk teori, der det er utviklet en alminnelig 
delegeringslære. I tillegg foreligger det enkelte 
høyesterettsavgjørelser. Det følger av den ulovfes-
tede delegeringslæren at andre organer enn den 
sentrale statsforvaltningen bare kan delegere 
myndighet dersom de har hjemmel til dette i lov.25

Kommuner må derfor ha hjemmel i lov for å 
kunne delegere den kompetansen som i lov blir 
lagt til kommunen til en privat tjenesteyter. 

Adgangen til delegering av vedtaksmyndighet 
for kommuner og fylkeskommuner er regulert i 
kommuneloven.26 Det fremgår av kommunelo-
ven § 5-4 første ledd at myndighet til å treffe ved-
tak i saker som gjelder oppgaver som er pålagt 
kommunen eller fylkeskommunen i lov, bare kan 
delegeres til andre rettssubjekter «så langt lovgiv-
ningen åpner for det». Av bestemmelsens annet 
ledd fremgår det at for andre saker kan kommu-
nestyret og fylkestinget delegere myndighet til 
andre rettssubjekter «hvis saken ikke har prinsi-
piell betydning». Bestemmelsen handler kun om 
myndighet til å treffe vedtak i saker som gjelder 
lovpålagte oppgaver, og regulerer ikke hvilke opp-
gaver kommunen kan overlate til andre å utføre.27

19 NUT 1958:3 Innstilling fra Komiteen til å utrede spørsmålet 
om mer betryggende former for den offentlige forvaltning.

20 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov s. 317 
21 https://www.regjeringen.no/contentassets/

381fc172982c45998eacd2def64aef5b/bruk-av-private-akto-
rer-i-barnevernstjenesten.pdf

22 Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommu-
ner (kommuneloven) s. 63 

23 Se for eksempel NOU 2016: 4 Ny kommunelov, kap. 8.7.
24 NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov s. 208 
25 Hans Petter Graver, Alminnelig forvaltningsrett, 4. utg., 

Oslo 2014 s. 184 
26 Prop. 46 L (2017-–2018) 
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Barnevernloven inneholder kun én bestemmelse 
som gir barnevernstjenesten adgang til å delegere 
myndighetsutøvelse til en privat tjenesteyter. 
Dette er barnevernstjenesten adgang til å enga-
sjere sakkyndige i forbindelse med undersøkelse, 
jf. barnevernloven § 4-3 fjerde og femte ledd. 
Utover dette inneholder barnevernloven ingen 
hjemmel som gir kommunen adgang til å dele-
gere utøvelse av offentlig myndighet til private tje-
nesteytere. 

Det følger likevel av ulovfestet rett at forvalt-
ningen har en viss adgang til å la seg bistå av pri-
vate tjenesteytere, også i tilfeller der oppgaven 
innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Det å «la 
seg bistå» innebærer noe annet enn å delegere 
myndighet (overlate ansvaret for en oppgave) til 
en privat tjenesteyter. I en tolkningsuttalelse av 
20. oktober 201728 la departementet til grunn at 
barnevernstjenesten ikke kan la seg bistå av pri-
vate tjenesteytere til funksjonen som leder og 
stedfortredende leder av barnevernstjenesten. 
Videre ble det lagt til grunn at barnevernstje-
nesten selv må treffe avgjørelser og vedtak. Pri-
vate tjenesteytere kan heller ikke bistå barne-
vernstjenesten ved å møte som kommunens parts-
representant i fylkesnemnda. Utover disse opp-
gavene, følger det av ulovfestet rett at barne-
vernstjenesten kan la seg bistå av private 
tjenesteytere i utøvelsen av de øvrige lovpålagte 
oppgavene som innebærer utøvelse av offentlig 
myndighet. 

I tolkningsuttalelsen fra 2017 ga departemen-
tet en nærmere beskrivelse av forutsetningene for 
at kommunen kan la seg bistå av private tjenestey-
tere til oppgaver som innebærer offentlig myndig-
hetsutøvelse. Departementet understreket at 
bistand fra private tjenesteytere ikke kan inne-
bære at den private tildeles myndighet eller gis et 
selvstendig ansvar for en oppgave som innebærer 
myndighetsutøvelse. Departementet fremhevet 
videre at kommunen må sikre at den har nødven-
dig kontroll med at oppdraget utføres i samsvar 
med lov- og forskrift, og at barnevernstjenestens 
leder må utøve aktiv styring og ledelse i det dag-
lige. Videre la departementet til grunn at kommu-
nen må sørge for at avtalen de inngår med den pri-
vate tjenesteyteren er utformet slik at den ivaretar 
kommunens behov for styring og kontroll med 
bistanden fra den private. 

Kommunen plikter også å ha internkontroll for 
å sikre at barnevernstjenestens oppgaver utføres i 
samsvar med de krav som følger av regelverket, jf. 
barnevernloven § 2-1, jf. kommuneloven § 25-1. 
Private tjenesteytere er ikke direkte omfattet av 
bestemmelsen, men kommunen er likevel forplik-
tet til å sikre at den har nødvendig og tilstrekkelig 
kontroll med at oppgaver private utfører for barne-
vernstjenesten er i samsvar med lov og forskrift. 
Rutiner for systematisk oppfølging av private aktø-
rer må derfor inngå som en del av kommunens 
internkontroll. 

Personopplysningsloven inneholder ikke selv-
stendig rettsgrunnlag som gir private tjenestey-
tere adgang til å behandle sensitive personopplys-
ninger i forbindelse med barnevernssaker. All 
behandling av opplysninger skjer på kommunens 
vegne, og kommunen er ansvarlig for at all 
behandling av personopplysninger skjer i samsvar 
med personopplysningsloven. Dette innebærer 
blant annet at det er kommunens ansvar å påse at 
personopplysningslovens bestemmelser om 
behandling av personopplysninger, informasjons-
sikkerhet, internkontroll, retting og sletting, og 
lagring av opplysninger blir ivaretatt. Videre må 
kommunen som behandlingsansvarlig inngå en 
skriftlig avtale med den private aktøren som data-
behandler, jf. personopplysningsloven § 15. For 
øvrig er det også kommunen som har ansvaret for 
at dokumenter og annet materiale som inneholder 
opplysninger undergitt taushetsplikt oppbevares 
på betryggende måte, jf. forvaltningsloven § 13 c 
annet ledd.

Statsforvalterens tilsynsansvar omfatter også 
private som utfører tjenester og tiltak etter barne-
vernloven, jf. barnevernloven § 2-3 femte ledd. 
Statsforvalteren har ansvar for å føre tilsyn med 
lovligheten av kommunens oppfyllelse av plikter 
etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 2-3 b 
annet ledd. Dette ansvaret omfatter å føre tilsyn 
med at barnevernstjenestens virksomhet er i tråd 
med barnevernloven § 2-1 fjerde ledd. Dette inne-
bærer at statsforvalterens tilsynsansvar også 
omfatter kontroll med at barnevernstjenesten 
ikke delegerer offentlig myndighetsutøvelse til 
private tjenesteytere uten hjemmel i lov. 

21.6.2 Høringsnotatet om rammevilkår for 
private tjenesteytere i barnevernet 

21.6.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

De siste årene har det vært en sterk vekst i bru-
ken av private i barnevernet, og det er gjort flere 
undersøkelser som omhandler denne bruken.29

27 Prop. 46 L (2017–2018) s. 67 
28 https://www.regjeringen.no/contentassets/

381fc172982c45998eacd2def64aef5b/bruk-av-private-akto-
rer-ibarnevernstjenesten.pdf
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Disse viser at kommunene i dag benytter private 
tjenesteytere til å utføre oppgaver på svært mange 
områder innenfor barnevernet, men at det er stor 
variasjon i omfanget og til hvilke oppgaver ulike 
kommuner bruker private. Undersøkelsene viser 
at mellom 70 og 80 prosent av barnevernstje-
nestene kjøper tjenester fra private for å utføre lov-
pålagte oppgaver. Private tjenesteytere benyttes 
blant annet til saksbehandling i ulike faser av bar-
nevernssaker, både i forbindelse med gjennomfø-
ring av undersøkelser og i forbindelse med gjen-
nomføring og oppfølging av ulike former for bar-
nevernstiltak i og utenfor hjemmet. Eksempler på 
dette er at private benyttes til tolketjenester og 
oversettelser, sakkyndige utredninger, veiledning 
til ansatte og fosterforeldre, hjelpetiltak i hjemmet 
og tilsyn. Bistand fra private tjenesteytere kan 
blant annet dekke behov for fagkompetanse som 
barnevernstjenesten ikke har eller et ressursbe-
hov som trengs når barnevernstjenesten ikke har 
kapasitet til å utføre oppgaven selv. 

Barnevernloven inneholder i liten grad regule-
ring av kommunenes adgang til bruk av private 
tjenesteytere. Bistand fra private tjenesteytere for-
utsetter at barnevernstjenestens leder utøver 
aktiv styring og ledelse av private bidragsytere og 
at disse er underlagt instruksjonsmyndighet.30

Det er imidlertid et spørsmål om disse forutset-
ningene i praksis lar seg gjennomføre og hvor res-
surskrevende denne typen kontrollarbeid i så fall 
vil være. Denne problemstillingen ble også truk-
ket frem i NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov hvor 
utvalget uttaler at 

«Mer problematisk kan det være om saksforbe-
redelsen i hovedsak – med klarlegging av fakta, 
kontakt med partene og vurdering av sakens 
utfall – utføres av privat engasjerte. Hvis en slik 
tilråding fra den private blir lagt til grunn av for-
valtningsorganet uten en reell overprøving, 
fordi forvaltningsorganet savner faglige forut-
setninger eller kapasitet for å gjøre det, blir det 
reelle vedtaket i saken truffet av den private, 
uten at dette har hjemmel i et delegeringsved-
tak.» 

Departementet er kjent med at det i praksis har 
oppstått utfordringer når det gjelder skillet mel-
lom lovlig bistand og ulovlig delegering. Dette 

omfatter tilfeller hvor kommuner i praksis har 
overlatt oppgaver som innebærer utøvelse av 
offentlig myndighet til private tjenesteytere, uten 
at kommunen har hatt den nødvendige styring og 
kontroll med den private. Tilfeller hvor kommu-
nen i praksis overlater oppgaven helt til den pri-
vate tjenesteyteren er en form for delegering, som 
barneverntjenesten ikke har hjemmel til å gjøre. 

21.6.2.2 Forslaget i høringsnotatet 

Departementet foreslo i høringsnotat om ramme-
vilkår for private tjenesteytere i barnevernet å lov-
feste at barnevernstjenesten har adgang til å la 
seg bistå av private tjenesteytere. Forslaget inne-
bærer ingen reell endring, men er en kodifisering 
og klargjøring av dagens rettstilstand. Slik bistand 
forutsetter at kommunen har nødvendig styring 
og kontroll med bistanden som utøves av den pri-
vate tjenesteyteren. I tillegg foreslo departemen-
tet flere unntak fra hovedregelen om at barne-
vernstjenesten har adgang til å la seg bistå av pri-
vate tjenesteytere. Forslaget innebærer at det er 
enkelte oppgaver som barnevernstjenesten må 
utføre uten at de kan innhente bistand fra private 
tjenesteytere. 

Ved utvelgelsen av hvilke oppgaver som omfat-
tes av forbudet vektla departementet barne-
vernstjenestens faktiske mulighet til å ha nødven-
dig styring og kontroll, og hvor mye ressurser 
som realistisk sett vil gå med til dette. Videre la 
departementet særlig vekt på hvor inngripende 
oppgaven er og hvor stor betydning oppgaven har 
for barnet og familien. Departementet foreslo på 
bakgrunn av dette å lovfeste at kommunen ikke 
kan inngå avtale med private tjenesteytere om 
bistand til følgende oppgaver: 
a) Funksjonen som leder og stedfortredende 

leder av barnevernstjenesten 
b) Treffe avgjørelser og vedtak 
c) Partsrepresentasjon i barneverns- og helse-

nemnda 
d) Igangsetting og gjennomføring av undersøk-

else 
e) Valg og godkjenning av fosterhjem 
f) Oppfølgingsbesøk i fosterhjem 
g) Gjennomføring av midlertidige akuttvedtak 

som er fattet av barnevernstjenestens leder 
h) Utarbeidelse og evaluering av tiltaks- og 

omsorgsplan. 

For oppgavene som er beskrevet i bokstav a til c 
samt igangsetting av undersøkelse innebærer for-
slaget en kodifisering og klargjøring av rettstil-
standen. For oppgavene som er beskrevet i bok-

29 Ideas2evidence (2018) Private aktører i barnevernet, rap-
port 10:2018, Fafo (2019) Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i 
offentlig og privat barnevern, rapport 2019:05, Vista Analyse 
(2016) Private aktører i barnevernet – ansvar på avveie, rap-
port 2016/19

30 Prop. 73 L (2016–2017) s. 88 
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stav e til h samt gjennomføring av undersøkelse 
innebærer forslaget en innstramming i barne-
vernstjenestens adgang til å la seg bistå av private 
tjenesteytere. 

Det ble samtidig foreslått en egen hjemmel 
som gir barnevernstjenesten adgang til å motta 
juridisk bistand ved gjennomføring av undersøkel-
ser. Det ble også foreslått en egen hjemmel for 
kommunen til å benytte Bufetats tilbud om utred-
ning av sped- og småbarn, jf. barnevernsloven § 2-
3 nytt tredje ledd bokstav a.31 

I høringsnotatet ble det foreslått at lov-
endringene skal tre i kraft i 2022, samtidig med 
endringene som følger av barnevernsreformen.32

Forslagene krever større eller mindre omstilling 
og forberedelse i kommunen, avhengig av hvor-
dan den løser oppgavene sine i dag. Departemen-
tet foreslo derfor at lovendringene som forbyr 
kommunen å la seg bistå av private tjenesteytere 
skal gjelde for avtaler som inngås etter ikrafttre-
delse av lovbestemmelsen. Det ble også foreslått 
en overgangsregel som innebærer at eksisterende 
avtaler gjelder inntil de blir sagt opp av en av par-
tene, men ikke lengre enn tre år etter lovens 
ikrafttredelse.

21.6.3 Høringsinstansenes syn

21.6.3.1 Lovfesting av barnevernstjenesten 
adgang til å la seg bistå av private 

35 høringsinstanser har uttalt seg om forslaget. 
Flertallet av instansene gir eksplisitt utrykk for at 
de støtter forslaget og vektlegger at lovfestingen 
klargjør rettstilstanden Blant disse er Bufdir, Oslo-
Met, Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Asker 
kommune, Færder kommune, Oslo kommune, 
Sandnes kommune, Stavanger kommune, Trond-
heim kommune, Nordland fylkeskommune, Unio, 
Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet 
(BIA), Pilar kompetansetjeneste for psykisk helse og 
barnevern og Kirkens Bymisjon. 

OsloMet og Fellesorganisasjonen (FO) ønsker 
at forholdet mellom delegering og bistand klargjø-
res i regelverket ved å innta et delegeringsforbud 
i barnevernsloven. Oslo kommune og Landsfore-
ningen for barnevernsbarn etterlyser bedre veiled-
ning om hvor grensen mellom bistand og delege-
ring går. 

Barneombudet, FO, Landsforeningen for barne-
vernsbarn, og LO har spilt inn at utgangspunktet 
heller bør være et forbud mot å la seg bistå av pri-
vate tjenesteytere. Etter deres oppfatning bør det 
lovfestes i hvilke tilfeller barnevernstjenesten kan 
la seg bistå av private tjenesteytere. Instansene 
peker blant annet på at tjenestenes praksis ved 
bruk av private er for lite ensartet, og at en for vid 
adgang til å la seg bistå av private tjenesteytere 
innebærer en risiko for ulovlig delegering ved 
bruk av private. 

Fagforbundet mener at bistand fra private øker 
risikoen for oversalg og rolleblanding, som kan gå 
utover barnets beste og rettssikkerheten. Videre 
peker Fagforbundet på at kontroll av bistand fra 
private krever mye av barnevernstjenesten, og 
mener at tjenesten heller bør bruke ressurser på 
godt barnevernsfaglig arbeid. 

21.6.3.2 Forbud mot bistand fra private til visse 
oppgaver 

Om lag 40 høringsinstanser har uttalt seg om for-
slaget. Om lag 30 av disse støtter forslaget fullt ut. 
Blant disse er Bufdir, Landsforeningen for barne-
vernsbarn, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Orga-
nisasjonen for barnevernsforeldre, VID vitenskape-
lige høgskole, Kirkens Bymisjon, Landsforeningen 
for barnevernsbarn, Asker kommune, Færder kom-
mune, Oslo kommune, Sandnes kommune, Stavan-
ger kommune og Trondheim kommune. NHO og
Barnevernskompetanse AS er eksplisitt imot forsla-
get i sin helhet. Enkelte instanser støtter kun et 
forbud mot bistand fra private til enkelte av de 
foreslåtte oppgavene. 

OsloMet støtter innstrammingen i kommunens 
adgang til å la seg bistå av private og uttrykker at 
det er nødvendige innstramminger for å ivareta 
individenes rettssikkerhet. 

Barneombudet støtter forslaget og uttaler at 

«Barnevernet er gitt et særdeles viktig og 
omfattende samfunnsmandat, kombinert med 
inngripende tvangsmyndighet. Barnevernstje-
nesten utfører kompleks myndighetsutøvelse, 
som kombinerer mange krevende fagområder, 
og som kan ha stor innvirkning på familier og 
barns liv. Dette fordrer også at de ansatte i tje-
nesten har tilstrekkelig kompetanse til å utføre 
de oppgavene loven pålegger, samtidig som 
rammene er lagt til rette for at de ansatte kan 
utføre en god jobb.» 

Barneombudet mener også at bruk av private tje-
nesteytere vil gi økt variasjon mellom kommu-

31 Forslaget om utredning av sped- og småbarn ble vedtatt i 
forbindelse med behandlingen av Prop. 73 L (2016–2017) 
Endringene trer i kraft 1. januar 2022 jf. kgl. res 5. mars 
2021 nr. 607. 

32 Prop. 73 L (2016–2017) 
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nene, slik at tilbudet i større grad preges av til-
feldigheter. 

Hovedorganisasjonen Virke støtter forslaget 
delvis. Virke er imot et forbud mot bistand fra pri-
vate ved gjennomføring av undersøkelse, lovpå-
lagte oppfølgingsbesøk i fosterhjem, samt valg og 
godkjenning av fosterhjem. 

KS støtter kun enkelte av forslagene, blant 
annet at valg og godkjenning av fosterhjem ikke 
kan overlates til private. KS støtter ikke et forbud 
mot bistand fra private ved gjennomføring av 
undersøkelser, oppfølgingsbesøk i fosterhjem og 
utarbeidelse og evaluering av tiltaks- og omsorgs-
planer. KS mener at et forbud i disse tilfellene «vil 
stå i veien for at kommuner som på grunn av man-
gel på kapasitet eller kompetanse i egen barne-
vernstjeneste, ønsker eller ser seg nødt til, å kjøpe 
inn tjenester. Flere kommuner har problemer med å 
rekruttere fagfolk til stillinger i barnevernstje-
nesten». 

Videre mener KS at det ikke er noe praktisk 
behov for å innføre forbud mot at private kan møte 
i nemnda som stedfortreder. 

NHO mener det er behov for fleksibilitet i 
bemanningen i den kommunale barnevernstje-
nesten og viser til at arbeidsmengden i tjenesten 
er varierende og uforutsigbar. Videre viser NHO
til barnevernstjenestens behov for å ha tilgang på 
spesialisert fagkompetanse innenfor omsorgss-
vikt, rus, overgrep, psykisk helse, kriminalitet, 
religion, kultur, språk etc. NHO mener det er ure-
alistisk å pålegge mindre barnevernstjenester å 
ha alle faglige spesialiseringer tilgjengelig. 

Om gjennomføring av undersøkelser vurderer 
NHO at forbudet mot bistand fra private vil føre til 
flere fristbrudd, og at dette vil gå ut over barna og 
familienes rettssikkerhet. Videre uttaler NHO at 
«en generell ulovliggjøring av private spesialisttil-
bud innen undersøkelsesarbeid i barnevernssektoren 
vil bidra til at det kvalitetsmessige helhetstilbudet til 
barnevernets brukere, barn og familier i vanskelige 
situasjoner, vil bli generelt sett dårligere». 

Engerdal kommune og Trysil kommune frykter 
at et absolutt forbud mot bruk av private ved gjen-
nomføring av undersøkelser og oppfølgingsbesøk 
i fosterhjemmet vil føre til at kommunen i større 
grad vil slite med å få gjennomført sine lovpålagte 
oppgaver til angitt eller forsvarlig tid, samt at det 
kan gå utover faglig forsvarlighet. 

Om forbud mot bistand fra private tjenestey-
tere til gjennomføring av undersøkelser uttaler 
Bufdir følgende: 

«Slik status i deler av det kommunale barnever-
net er i dag, vil bruk av private tjenesteytere 

som del av undersøkelsesarbeidet, for noen 
barneverntjenester være det som skal til for å 
gi undersøkelsesarbeidet god kvalitet. Enkelte 
undersøkelser er særskilt kompliserte og kre-
ver større grad av dybdeundersøkelse av bar-
nevernstjenesten. Andre undersøkelser krever 
mer bredde og er dermed mer omfangsrike 
enn andre ord i man må gjennomføre flere akti-
viteter for å få et riktig blikk på barnets situa-
sjon. Vi ser at det kan være en risiko for at 
enkelte tjenester vil måtte gjøre endringer i sin 
organisering og praksis dersom det innføres et 
krav om at alle oppgaver skal gjennomføres av 
barnevernstjenesten selv. Dette er imidlertid et 
spørsmål om organisering, kompetanse og res-
surser. Direktoratet vurderer at en endring i 
lov skal bygge det som faglig sett er best for 
barn og i mindre grad vektlegge interne for-
hold i den enkelte tjeneste. 

En undersøkelse består av flere ledd eller 
handlinger, og det kan argumenteres for at 
noen av disse handlingene er av mindre inn-
gripende art enn andre. En undersøkelse er 
likevel en helhetlig, sammenhengende pro-
sess, hvor de enkelte ledd er nær forbundet 
med hverandre. Det blir gjort en rekke større 
og mindre vurderinger underveis av den 
informasjonen som kommer inn, og som dan-
ner grunnlaget for beslutninger om veien 
videre. I de mer alvorlige sakene kan det tidlig 
bli klart at undersøkelsen vil måtte ende i en 
konklusjon om å fremme sak for fylkesnem-
nda. Selv om dette formelt sett nedfelles i et 
vedtak når undersøkelsen blir avsluttet, kan 
realiteten være at denne beslutningen ble tatt 
på et tidligere tidspunkt. Direktoratet mener 
at undersøkelser, og de fleste handlinger som 
utføres i løpet av denne, er offentlig 
myndighetsutøvelse av så inngripende karak-
ter at det ikke kan overlates til private aktø-
rer.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken uttaler: 

«Undersøkelsen inneholder i stor utstrekning 
faglig skjønnsutøvelse og resultatet kan være 
avgjørende for de involverte barna og foreldre-
nes videre stilling. Vi ser det derfor som svært 
viktig at kommunen selv har full styring og 
kontroll over denne delen av barnevernstje-
nestens arbeid og at dette sikres best ved at 
barnevernstjenestens egne ansatte gjennomfø-
rer hele prosessen fra igangsetting og frem til 
vedtak fattes» 
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Færder kommune støtter et forbud mot bistand fra 
private til gjennomføring av lovpålagte oppføl-
gingsbesøk og uttaler at «Dette er viktig for å 
kunne ha nødvendig kjennskap til barnets situasjon 
og ha tilstrekkelig grunnlag for oppfølging av bar-
net, barnets foreldre og fosterhjemmet.»

NHO viser til at lang reisevei fra barne-
vernstjenesten til fosterhjemmet kan være res-
surs- og kostnadskrevende, og at adgangen til å la 
seg bistå av private tjenesteytere til oppfølgingsbe-
søk i fosterhjemmet kan sikre at fosterhjemmet 
faktisk får nødvendig oppfølging. 

KS har spilt inn at et forbud mot bistand fra pri-
vate til selve gjennomføringen av akuttvedtaket 
kan være i strid med prinsippet om barnets beste 
og Grunnloven § 104. KS viser til at selve vedtaket 
om at barnet skal flyttes ut av hjemmet må fattes 
av barnevernstjenestens leder eller påtalemyndig-
heten. Videre mener KS at for å kunne gjennom-
føre den akutte flyttingen på en mest mulig skån-
som måte for barnet kan det noen ganger være til 
barnets beste at barnevernstjenesten får bistand 
fra en privat tjenesteyter. KS viser til at det kan 
være en fagperson som barnet har en relasjon til 
eller beredskapsforeldrene som barnet skal flytte 
til.

21.6.4 Departementets vurderinger og 
forslag

21.6.4.1 Lovfesting av barnevernstjenestens 
adgang til å la seg bistå av private 

Departementet fastholder forslaget om å lovfeste 
barnevernstjenestens adgang til å la seg bistå av 
private tjenesteytere. Kommunen har i dag anled-
ning til å la seg bistå av private til utførelsen av 
visse oppgaver av både faglig og administrativ 
karakter. Dette gjelder også i tilfeller der opp-
gaven innebærer offentlig myndighetsutøvelse. 
Adgangen til å la seg bistå av private følger i dag 
av ulovfestet rett. Forslaget innebærer en kodifise-
ring av gjeldende rett som skal bidra til å klargjøre 
rettstilstanden. 

Det er lang tradisjon i barnevernet for å la seg 
bistå av private tjenesteytere. Etter departemen-
tets vurdering er det flere gevinster ved å fortsatt 
åpne for dette, blant annet faglig spesialisering og 
fleksibilitet. En adgang til å la seg bistå betyr ikke 
at den private tjenesteyter tildeles myndighet eller 
et selvstendig ansvar for en oppgave som inne-
bærer offentlig myndighetsutøvelse, slik som ved 
delegering. Bistand kjennetegnes av å være hjelp 
og støtte til oppgaver barnevernstjenesten har 
ansvaret for. Departementet understreker at det 

er en klar forutsetning for å kunne la seg bistå av 
private tjenesteytere at kommunen har nødvendig 
kontroll med at oppdraget utføres i samsvar med 
lov- og forskrift. Barnevernstjenestens leder må 
utøve aktiv styring og ledelse, slik at kommunen 
ivaretar sitt ansvar etter barnevernsloven fullt ut, 
og at rettssikkerheten til barn og familier blir iva-
retatt. Hvordan styringen utøves i praksis må vur-
deres konkret blant annet med utgangspunkt i 
hvilken oppgave det dreier seg om og hvilken 
rolle den private tjenesteyteren er tiltenkt. Det er 
også en grunnleggende forutsetning at all bistand 
fra private skjer innenfor faglig forsvarlige ram-
mer. Dette innebærer blant annet at private tjenes-
teytere som bistår kommunen må ha den faglige 
kompetansen og de faglige kvalifikasjonene som 
er nødvendig for at kommunen kan ivareta sine 
lovpålagte oppgaver på en forsvarlig måte. Det 
vises til lovforslaget § 15-7 annet ledd som stiller 
kompetansekrav til private tjenesteytere som 
bistår barnevernstjenesten i utførelsen av visse 
oppgaver. Forslaget omtales nærmere i kapittel 
21.4.8.3. 

Kommunene benytter i dag private tjenestey-
tere til å utføre oppgaver på mange områder 
innenfor barnevernet, og det er stor variasjon 
både når det gjelder omfang og hvilke oppgaver 
private benyttes til. Det vil derfor ikke være mulig 
å ha full oversikt over hvordan barnevernstje-
nesten lar seg bistå av private. Departementet vur-
derer derfor at det vil være lite hensiktsmessig å 
uttømmende regulere hvilke oppgaver barne-
vernstjenesten kan la seg bistå av private til. En 
slik reguleringsteknikk er også lite dynamisk, og 
vil kunne hindre tjenesteutvikling på barneverns-
området. Departementet viser også til kommu-
nens plikt til å ha internkontroll, jf. lovforslaget 
§ 15-2 fjerde ledd. Plikten innebærer at kommu-
nen må ha rutiner for systematisk oppfølgning av 
den private tjenesteyteren. Barnevernstjenesten 
må til enhver tid ha oppdatert og tilgjengelig 
dokumentasjon som viser hvordan det sikres at 
oppgavene er i samsvar med lov eller krav i med-
hold av lov. 

Departementet ser at det isolert sett kan være 
visse pedagogiske grunner til å innta et delge-
ringsforbud i barnevernsloven. Det er imidlertid 
slik at kravet om lovhjemmel for delegering til pri-
vate gjelder generelt i forvaltningsretten, og ikke 
spesielt for barnevernsområdet. Videre viser 
departementet til at adgangen til delegering av 
vedtaksmyndighet for kommunen nylig ble lovfes-
tet i forbindelse med vedtakelsen av Prop. 46 L 
(2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven). I kommuneloven er det lovfes-
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tet at delegering av vedtaksmyndighet bare kan 
benyttes «så langt lovgivningen åpner for det», 
altså at det kreves særskilt hjemmel i lov for å 
kunne delegere, jf. § 5-4. Også i NOU 2019: 5 Ny 
forvaltningslov er det foreslått å lovfeste i 
forvaltningsloven at delegering av myndighet til 
private bare kan skje i medhold av lov. Etter 
departementets vurdering er det naturlig at kravet 
om lovhjemmel for delegering fremgår av gene-
relle lover, som kommuneloven og forvaltnings-
loven, og ikke i særlovgivningen. 

Departementet foreslår etter dette å lovfeste at 
barnevernstjenesten kan la seg bistå av private tje-
nesteytere, se lovforslagets § 15-7 første ledd. For-
slaget er i samsvar med forslaget i høringsnotatet 
om rammevilkår for private tjenesteytere i barne-
vernet. 

21.6.4.2 Forbud mot bistand fra private 
tjenesteytere til visse oppgaver 

Departementet fastholder forslaget om at barne-
vernstjenesten ikke kan la seg bistå av private til 
utførelsen av enkelte oppgaver. Departementet 
bemerker at et forbud mot bistand til utførelsen av 
visse oppgaver ikke er til hinder for at kommunen 
midlertidig ansetter private tjenesteytere, gjen-
nom engasjement eller vikariat, til utførelsen av 
disse oppgavene. Forbudet omfatter heller ikke 
kommunens adgang til å innhente bistand fra 
andre offentlige tjenesteytere, som for eksempel 
helsetjenesten, familievernkontorene eller statlig 
andrelinje i barnevernet (Bufetat). Forbudet inne-
bærer at kommunen ikke kan inngå oppdragsavta-
ler med private tjenesteytere til utførelsen av 
utvalgte oppgaver. 

Forslaget er begrunnet med at det i praksis er 
krevende for barnevernstjenesten å ha nødvendig 
styring og kontroll med den private tjenesteyte-
rens bistand, og dermed mulighet til å la seg bistå 
av private på en lovlig og forsvarlig måte. Vurde-
ringen av om barnevernstjenesten bør kunne inn-
hente bistand fra private til en bestemt oppgave 
beror blant annet på oppgavens art og innhold og 
hvilke interessemotsetninger som gjør seg gjel-
dende på området. Videre må det gjøres en kon-
kret avveining mellom risikoen for tap av gevinst, i 
form av eksempelvis spesialisert fagkompetanse 
eller økt fleksibilitet, opp mot risikoen for man-
glende styring og kontroll på et område som stil-
ler store krav til forsvarlighet og rettssikkerhet. 

Treffe avgjørelser og vedtak 

Departementet fastholder forslaget om å lovfeste 
at barnevernstjenesten ikke kan inngå avtale med 
private om bistand til å treffe avgjørelser og ved-
tak. Dette er en presisering og tydeliggjøring av 
gjeldende rett. Barnevernstjenesten kan blant 
annet treffe vedtak om hjelpetiltak, jf. lovforslaget 
§ 15-3 tredje ledd bokstav c, jf. § 3-1. Barne-
vernstjenesten kan også treffe vedtak om henleg-
gelse av undersøkelsessak, jf. lovforslaget § 2-5 
første ledd bokstav a, vedtak om midlertidig flytte-
forbud, jf. lovforslaget § 4-3, vedtak om flytting av 
barnet etter omsorgsovertakelse, jf. lovforslaget 
§ 5-5 og vedtak om medisinsk undersøkelse og 
behandling etter lovforslaget § 3-7. Videre treffer 
barnevernstjenesten en rekke avgjørelser, her-
under igangsettelse av undersøkelser, jf. lovfor-
slaget § 2-2 og henleggelse av meldinger, jf. lovfor-
slaget § 2-1 annet ledd. Hensynet til legitimitet og 
ivaretakelsen av rettssikkerheten til barn og fami-
lier tilsier at barnevernstjenesten må treffe avgjø-
relser og vedtak selv. Dette innebærer blant annet 
at alle avgjørelser og vedtak samt barnevernsfag-
lige vurderinger som ligger til grunn for disse 
reelt sett skal fattes av barnevernstjenesten, ut fra 
det enkelte barnets behov for tjenester og tiltak 
etter barnevernsloven. Forslaget er ikke til hinder 
for vertskommunesamarbeid som innebærer å 
overføre vedtaksmyndighet til en annen kom-
mune, jf. kommunelovens kapittel 20. 

Funksjon som leder og stedfortredende leder for barne-
vernstjenesten 

Barnevernstjenesten skal ha en leder, jf. lovforsla-
get § 15-3 første ledd. Barnevernsloven legger 
visse former for myndighet direkte til barneverns-
lederen, herunder myndigheten til å fatte akutt-
vedtak om omsorgsovertakelse33 og myndighet til 
å kreve bistand fra politiet.34 Departementet fast-
holder forslaget om å lovfeste at kommunen ikke 
kan inngå avtale med private tjenesteytere om 
bistand til funksjonen som leder og stedfortre-
dende leder av barnevernstjenesten. Dette inne-
bærer at barnevernslederen må være ansatt i 
kommunen. Forslaget er en presisering av gjel-
dende rett. 

33 Jf. barnevernsloven § 4-2 første ledd 
34 Jf. barnevernsloven § 12-10 
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Partsrepresentant for barneverns- og helsenemnda 

Departementet har tidligere lagt til grunn at pri-
vate tjenesteytere ikke kan møte i barneverns- og 
helsenemnda som kommunens partsrepresen-
tant i en barnevernssak, jf. departementets tolk-
ningsuttalelse av 20. oktober 2017. Med partsre-
presentant menes «lovlige stedfortredere» på 
vegne av kommunen, jf. lovforslaget § 14-9 første 
ledd bokstav b. Vedrørende behovet for en slik 
presisering viser departementet til at nemdene i 
2015 fikk i oppdrag å vurdere mulige forbedrings-
punkter i barnevernets arbeid frem mot nemnds-
sak. Et av punktene nemndene trakk frem var at 
«innleide eksterne konsulenter har ofte mindre 
kunnskap om sakens historikk. De kan i mindre 
grad belyse sakens faktum og redegjøre for barne-
vernstjenestens tidligere vurderinger og evaluerin-
ger. Det er vesentlig at de som møter som barnever-
nets partsrepresentanter, kjenner saken og dens his-
torikk godt.»35 Departementet mener derfor det er 
hensiktsmessig å presisere i loven at barne-
vernstjenesten ikke kan la seg bistå til denne opp-
gaven. Private tjenesteytere kan imidlertid møte 
som vitne i nemnda for å opplyse saken.

Valg og godkjenning av fosterhjemmet 

Ved en omsorgsovertakelse etter lovforslaget § 5-
1 eller § 4-2 er det barnevernstjenesten som har 
omsorgsansvaret for barnet, jf. § 5-4 første ledd. 
Fosterforeldrene utøver omsorgen for barnet på 
vegne av barnevernstjenesten og innenfor de ram-
mene barnevernstjenesten fastsetter, jf. § 5-4 
annet ledd. Barnevernstjenesten i omsorgskom-
munen har ansvaret for å velge et fosterhjem som 
er egnet til å ivareta det enkelte barns behov, og 
skal godkjenne fosterhjemmet, jf. lovforslaget § 9-
5 første ledd.36 I forskrift om fosterhjem fremgår 
det detaljerte krav og momenter som skal vektleg-
ges ved valg og godkjenning av fosterhjem, jf. for-
skriftens §§ 4 og 5. 

Ved valg av fosterhjem skal barnevernstje-
nesten legge avgjørende vekt på hensynet til bar-
nets beste, jf. forskriftens § 4 første ledd. Videre 
fremgår det at barnevernstjenesten må vurdere 
om fosterforeldrene har de nødvendige forutset-
ningene til å ivareta det enkelte barnets særlige 
behov. Momenter som skal vurderes er blant 

annet barnets egenart, formålet med plasserin-
gen, plasseringens forventede varighet og barnets 
behov for samvær og annen kontakt med familie. 
Barnevernstjenesten skal også ta hensyn til bar-
nets etniske, religiøse, kulturelle og språklige 
bakgrunn. Det er presisert i lovforslaget § 9-4 og 
fosterhjemsforskriftens § 4 annet ledd at barne-
vernstjenesten skal vurdere om noen i barnets 
familie og nære nettverk kan velges som foster-
hjem. Det vises videre til at både barnets foreldre 
og barnet skal gis anledning til å uttale seg før fos-
terhjem velges. 

Det følger av fosterhjemsforskriftens § 5 at et 
fosterhjem bare kan godkjennes dersom barne-
vernstjenesten har undersøkt fosterhjemmet, fos-
terforeldrene oppfyller de generelle kravene som 
følger av forskriftens § 3 og plassering i foster-
hjemmet er til det aktuelle barnets beste, jf. § 4. 
Før et fosterhjem godkjennes skal barnevernstje-
nesten innhente opplysninger om fosterfamiliens 
helsetilstand og sørge for at fosterforeldrene leg-
ger frem politiattest. I tillegg må barnevernstje-
nesten vurdere om andre som bor i fosterhjem-
met skal legge frem politiattest.

Valg og godkjenning av fosterhjem til det 
enkelte barn består av en helhetlig vurdering av 
en rekke ulike momenter som krever god kunn-
skap om barnet, barnets biologiske foreldre og de 
potensielle fosterforeldrene. Vurderingene som 
gjøres i forbindelse med valg og godkjenning av 
fosterhjem har stor betydning for det enkelte barn 
og potensielle fosterforeldre og fører frem til kon-
krete avgjørelser om barnets fremtidige omsorgs-
situasjon. Det vises også til at enkelte av opp-
gavene som skal utføres i forbindelse med valg og 
godkjenning, som å gjøre undersøkelser i foster-
hjemmet og innhente opplysninger om helsetil-
stand. Departementet mener derfor at barne-
vernstjenesten må utføre disse oppgavene uten 
bistand fra private tjenesteytere. 

Forslaget er ikke til hinder for at private tje-
nesteytere rekrutterer fosterhjem og gir disse 
opplæring. Det vises til at opplæringen skal være i 
tråd med nasjonale anbefalinger, jf. endringer i 
fosterhjemsforskriftens § 3 tredje ledd. Endringen 
vil tre i kraft samtidig med barnevernsreformen i 
2022. Imidlertid mener departementet at privates 
adgang til å drive rekruttering og opplæring av 
fosterhjem også er et argument for å forby bistand 
fra private til valg og godkjenning av fosterhjem til 
det enkelte barn. Departementet bemerker i den 
forbindelse at bistand fra private tjenesteytere til 
valg og godkjenning av fosterhjem kan øke risi-
koen for rolleblanding, som kan gå utover barnets 
beste og rettssikkerheten. Departementet fasthol-

35 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker årsrapport 
for 2015 kapittel 3 

36 Ved behandlingen av Prop. 73 L (2016–2017) ble det vedtatt 
at ansvaret for godkjenning av fosterhjemmet skal overfø-
res fra fosterhjemskommunen til omsorgskommunen. End-
ringen trer i kraft i 2022. 



2020–2021 Prop. 133 L 491
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
der etter dette at barnevernstjenesten ikke kan la 
seg bistå av private tjenesteytere til valg og god-
kjenning av fosterhjem til det enkelte barn. 

Utarbeidelse og evaluering av plan for oppfølging av 
barn og foreldre og plan for gjennomføring av samvær 
og kontakt 

Oppfølging av barn og foreldre er viktig for å vur-
dere om iverksatte tiltak fungerer etter sin hen-
sikt, eller om det er behov for andre tiltak. Utar-
beidelse og evaluering av planer er en vesentlig 
del av det ansvaret barnevernstjenesten har for å 
følge opp barn som er plassert utenfor hjemmet. 
En sentral del av barnevernstjenestens oppfølging 
er å utarbeide planer for oppfølgingen. Planen 
skal også være et verktøy for å vurdere om iverk-
satte tiltak fungerer etter sin hensikt. Det er bar-
nets behov som skal være styrende for tiltakene 
og dermed innholdet i planen. Departementet 
viser til lovforslagets kapittel om oppfølging av 
barn og foreldre. Forslagene i kapittelet inne-
bærer å fjerne dagens skille mellom «tiltakspla-
ner» og «omsorgsplaner», og heller benytte 
begrepet «planer». Kapittelet inneholder egne 
bestemmelser for plan ved hjelpetiltak, jf. § 8-1, 
plan ved akuttvedtak, jf. § 8-3, plan ved omsorgs-
overtakelse, jf. § 8-5, plan ved opphold i atferdsin-
stitusjon, jf. § 8-7 og plan ved vedtak om hjelpetil-
tak til ungdom over 18 år, jf. § 8-8. 

Videre er det synliggjort i de ulike plan-
bestemmelsene at planen skal evalueres 
regelmessig, og at den skal endres dersom bar-
nets behov tilsier dette. Ved utformingen av pla-
nen må barnevernstjenesten så langt som mulig 
samarbeide med både barnet og foreldrene, jf. lov-
forslaget § 1-9. Evaluering av planen vil gi grunn-
lag for å vurdere og dokumentere oppfølgingsar-
beidet. Evalueringsarbeidet innebærer også 
regelmessig innhenting av opplysninger både fra 
familien og fra andre tjenester som deltar i gjen-
nomføringen av tiltakene. Utarbeidelse og evalue-
ring av planer kan ha avgjørende betydning for 
barnevernstjenestens oppfølging og dermed 
sakens videre utfall. 

I tilfeller der private tjenesteytere tilbyr kjeder 
av tjenester og tiltak, og samtidig skal evaluere til-
taket, kan dette gi rollekonflikter. Det er uheldig 
dersom den samme private tjenesteyteren vurde-
rer barnets behov for tiltak i planarbeidet, samti-
dig som tjenesteyteren tilbyr, og tjener penger på, 
tiltaket. Departementet fastholder forslaget om at 
barnevernstjenesten ikke kan inngå avtale om 
bistand fra private tjenesteytere til utarbeidelse og 

evaluering av planer etter lovforslagets kapittel 8, 
jf. §§ 8-2, 8-3, 8-5, 8-7 og 8-9. 

Når nemnda har truffet vedtak om samvær 
skal barnevernstjenesten, ut fra en konkret vurde-
ring av barnets behov, utarbeide en plan for gjen-
nomføring av samvær og kontakt med foreldre, 
søsken og andre nærstående, jf. lovforslaget § 7-6 
første ledd. Videre skal barnevernstjenesten med 
jevne mellomrom undersøke om omstendighe-
tene har endret seg, og vurdere om det er behov 
for å endre samværet, jf. lovforslagets § 7-6 annet 
ledd. Departementet foreslår at barnevernstje-
nesten ikke kan inngå avtale om bistand fra pri-
vate tjenesteytere til utarbeidelse og evaluering av 
planer for gjennomføring av samvær og kontakt 
etter lovforslagets § 7-6. Bestemmelsen er ikke til 
hinder for at private tjenesteytere bistår ved gjen-
nomføring av samvær, eksempelvis ved tilsyn. 

Gjennomføring av undersøkelse 

Barnevernstjenesten har rett og plikt til å foreta 
undersøkelser, dersom det er grunn til å anta at 
det foreligger forhold som kan gi grunnlag for å 
iverksette tiltak etter loven, jf. lovforslagets § 2-2 
første ledd. En undersøkelse danner grunnlaget 
for den videre saksgangen og er avsluttet når bar-
nevernstjenesten vedtar å henlegge saken, vedtar 
å iverksette tiltak eller har sendt begjæring om til-
tak til barneverns- og helsenemnda, jf. lovforsla-
get § 2-5 første ledd. I tillegg kan en undersøkelse 
innebære flere elementer som ikke er frivillig, 
herunder besøk i hjemmet og myndighet til å 
kreve å få snakke med barnet i enerom, jf. lovfor-
slaget § 2-2 femte ledd. Departementet vurderer 
at undersøkelser innebærer offentlig myndighets-
utøvelse av svært inngripende karakter. Rettssik-
kerhetsmessige hensyn taler etter departemen-
tets syn for at undersøkelsen bør gjennomføres, 
uten bistand fra private tjenesteytere. Den private 
tjenesteyteren kan ha andre insentiver enn det 
offentlige. Det vises eksempelvis til tilfeller hvor 
private tjenesteytere tilbyr utleie av personell med 
kompetanse i undersøkelsessaker, samtidig som 
selskapet selger ulike former for hjelpetiltak, opp-
følging eller fosterhjem til den samme kommu-
nen. Videre vises det til at barnevernstjenesten 
selv skal treffe avgjørelser og vedtak i saken. I til-
feller hvor barnevernstjenesten benytter bistand 
fra private til undersøkelse, på grunn av man-
glende kompetanse eller ressurser, kan det være 
krevende for barnevernstjenesten å ha nødvendig 
styring og kontroll med bistanden og dermed 
også reelt treffe beslutningene i saken. Imidlertid 
er det andre rettssikkerhetsmessige hensyn som 
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taler mot et slikt forbud. Det vises til at et forbud 
mot å la seg bistå av private ved gjennomføring av 
undersøkelse innebærer en risiko for at enkelte 
barnevernstjenester ikke klarer å overholde fris-
tene for gjennomføring av undersøkelsen, jf. lov-
forslaget § 2-2 annet ledd. I tillegg kan kvaliteten 
på undersøkelsesarbeidet svekkes, på grunn av 
manglende spesialisert kompetanse i barne-
vernstjenesten. Et forbud kan bli særlig utfor-
drende for kommuner som har vanskeligheter 
med å tiltrekke seg arbeidstakere med relevant 
kompetanse. Forsvarlig undersøkelse kan i 
enkelte tilfeller forutsette spesiell fagkompetanse. 
Dersom kommunen ikke besitter kompetansen 
selv kan det være et alternativ å innhente bistand 
fra private tjenesteytere. 

Departementet har kommet til at det fortsatt 
bør være adgang for barnevernstjenesten til å la 
seg bistå av private tjenesteytere ved gjennomfø-
ring av undersøkelsessaker. Det understrekes at 
selv om barnevernstjenesten mottar bistand fra 
private i en undersøkelsessak, må barnevernstje-
nesten selv foreta en reell vurdering av undersø-
kelsesarbeidet og eventuelle anbefalinger fra den 
private tjenesteyteren. Kommunen må sikre at 
den har nødvendig kontroll med at oppdraget utfø-
res i samsvar med lov- og forskrift, og barnevern-
tjenestens leder må utøve aktiv styring og ledelse i 
det daglige. Det vises også til lovforslaget § 15-7 
tredje ledd bokstav b som presiserer at barne-
vernstjenesten må treffe avgjørelser og vedtak 
selv. 

Oppfølgingsbesøk i fosterhjem 

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har 
ansvaret for å følge opp barnet i fosterhjemmet, jf. 
lovforslaget § 9-6. Oppfølgingsansvaret inne-
bærer blant annet å iverksette tiltak og gjøre de 
endringer som er nødvendige for at barnet skal få 
best mulig omsorg i fosterhjemmet. En viktig for-
utsetning for å kunne følge opp barn som bor i fos-
terhjem er at barnevernstjenesten besøker foster-
hjemmet jevnlig. Barnevernstjenesten i omsorgs-
kommunen har derfor plikt til å følge opp og føre 
kontroll med hvert enkelt barns situasjon i foster-
hjemmet, jf. fosterhjemsforskriften § 7 første ledd. 
For å kunne ivareta oppfølgingsansvaret sitt må 
barnevernstjenesten besøke fosterhjemmet så 
ofte som nødvendig, jf. § 7 tredje ledd. Som hoved-
regel skal det gjennomføres minimum 4 besøk i 
året. 

Kunnskapen barnevernstjenesten får gjen-
nom oppfølgingsbesøk i fosterhjemmet danner 
blant annet grunnlaget for vurdering av om det er 

behov for å iverksette andre tiltak og vurdering av 
samvær med biologiske foreldre. Barnevernstje-
nesten er derfor avhengig av å ha god kunnskap 
om og oversikt over hvordan barnet ivaretas i fos-
terhjemmet for å kunne ivareta sitt lovpålagte 
omsorgs- og oppfølgingsansvar. Dette taler etter 
departementets mening for at barnevernstje-
nesten selv må gjennomføre de lovpålagte oppføl-
gingsbesøkene i fosterhjemmet, uten bistand fra 
private tjenesteytere. På den andre siden er det 
ofte slik at barn bor i fosterhjem i en annen kom-
mune enn omsorgskommunen. Dette innebærer 
at barnevernstjenesten kan ha lang reisevei for 
gjennomføring av oppfølgingsbesøk, som kan 
være ressurs- og kostnadskrevende for barne-
vernstjenesten. Departementet viser til at 
omsorgskommunen og kommunen der foster-
hjemmet ligger, kan inngå nærmere avtale om 
ansvarsdelingen, jf. lovforslaget § 9-5 annet ledd. 
Dette innebærer at omsorgs- og fosterhjemskom-
munen kan inngå avtale om at fosterhjemskom-
munen gjennomfører oppfølgingsbesøk i foster-
hjemmet. I mange tilfeller vil en utfordring som 
lang reisevei løses gjennom kommunale avtaler. 
Dersom omsorgskommunen og fosterhjemskom-
munen ikke blir enige om en slik løsning, kan for-
slaget om å forby bistand fra private tjenesteytere 
til gjennomføring av oppfølgingsbesøk innebære 
en risiko for at barn og fosterforeldre ikke får den 
oppfølgingen og de besøkene som er nødvendig. 
Det vises også til at private tjenesteytere har 
adgang til bistå barnevernstjenesten med veiled-
ning av fosterforeldrene, og at det kan være natur-
lig å se bistand til oppfølgingsbesøk og bistand til 
veiledning av fosterhjemmet i sammenheng. 

Departementet har på bakgrunn av 
høringsinnspillene og det ovennevnte kommet til 
at barnevernstjenesten fortsatt bør ha adgang til å 
la seg bistå av private til gjennomføring av oppføl-
gingsbesøk i fosterhjemmet. Departementet vil 
likevel understreke at oppfølgingsbesøkene er det 
viktigste møtepunktet mellom barn, fosterfami-
lien og barnevernstjenesten. Besøkene er også 
avgjørende for å kunne avdekke endringer i bar-
nas behov og for å kunne gi fosterfamilien adekvat 
oppfølging og støtte. 

Gjennomføring av akuttvedtak om omsorgs-
overtakelse 

Gjennomføring av akuttvedtak om omsorgs-
overtakelse etter lovforslaget § 4-2 er svært inn-
gripende overfor både barnet og familien. Dette 
tilsier isolert sett at barnevernstjenesten må plan-
legge og gjennomføre den akutte flyttingen av bar-
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net, uten bistand fra private tjenesteytere. For å 
redusere belastningen for barnet er det viktig at 
akuttvedtak gjennomføres på en mest mulig skån-
som måte. Departementet er enig med KS i at det 
i noen tilfeller vil være til barnets beste at en pri-
vat tjenesteyter, som for eksempel beredskapsfor-
eldre, avlastningshjem eller støttekontakt, er til 
stede under gjennomføringen, for å støtte barnet. 
Departementet har derfor kommet til at barne-
vernstjenesten fortsatt bør kunne motta bistand 
fra private ved gjennomføring av akuttvedtak. 
Departementet understreker at lovlig bistand fra 
private tjenesteytere forutsetter at barnevernstje-
nesten har nødvendig styring og kontroll. Dette 
innebærer at barnevernstjenesten har ansvaret 
for planlegging og gjennomføring av flyttingen, og 
at en ansatt i barnevernstjenesten alltid må være 
tilstede under selve flyttingen.

Oppsummering 

Departementet foreslår ikke å gå videre med for-
slagene i høringsnotatet om forbud mot bistand 
fra private tjenesteytere til gjennomføring av 
undersøkelser, gjennomføring av akuttvedtak om 
omsorgsovertakelse eller gjennomføring av opp-
følgingsbesøk i fosterhjemmene. Dette innebærer 
at barnevernstjenesten fortsatt kan la seg bistå av 
private tjenesteytere til utførelsen av disse opp-
gavene. 

Departementet foreslår å lovfeste at barne-
vernstjenesten ikke kan inngå avtale med private 
tjenesteytere om bistand til funksjonen som leder 
og stedfortredende leder av barnevernstjenesten, 
bistand til partsrepresentasjon i barneverns- og hel-
senemnda og bistand til å treffe avgjørelser og ved-
tak etter barnevernsloven. Disse forslagene inne-
bærer en presisering og tydeliggjøring av gjeldende 
rett. Videre foreslår departementet å lovfeste at bar-
nevernstjenesten ikke kan inngå avtale med private 
tjenesteytere om bistand til valg og godkjenning av 
fosterhjem og utarbeidelse og evaluering av planer 
etter lovforslaget kapittel 7 og 8. Disse forslagene 
innebærer en innstramming i barnevernstjenestens 
adgang til å la seg bistå av private tjenesteytere. Se 
lovforslagets § 15-7 tredje ledd. 

Forslagene krever større eller mindre omstil-
ling og forberedelse i kommunen, avhengig av 
hvordan den løser oppgavene sine i dag. Lov-
endringene som strammer inn kommunens 
adgang til å la seg bistå av private tjenesteytere 
skal gjelde for avtaler som inngås etter lovens 
ikrafttredelse. Avtaler om bistand til oppgaver i 
lovforslaget § 15-7 tredje ledd bokstav d og e som 
er inngått før lovendringen trer i kraft, kan videre-

føres inntil de blir sagt opp av en av avtalepartene, 
men ikke lengre enn tre år etter lovens ikrafttre-
delse. 

21.7 Kommunens adgang til å benytte 
ordinære fosterhjem tilknyttet 
private aktører

21.7.1 Gjeldende rett 

21.7.1.1 Dagens regler

Fosterhjem er det mest brukte tiltaket for barn og 
unge som i en kortere eller lengre periode ikke kan 
bo hjemme. Bufetat har plikt til å bistå den kommu-
nale barnevernstjenesten når barn må bo utenfor 
hjemmet, jf. barnevernloven § 2-3 annet ledd bok-
stav a. Plikten inntrer på anmodning fra kommunen 
og innebærer at Bufetat skal finne et egnet foster-
hjem når kommunen ber om dette. Bistandsplikten 
har nær sammenheng med Bufetats ansvar for å 
rekruttere og formidle fosterhjem, jf. barnevernlo-
ven § 2-3 annet ledd bokstav b. 

Det er barnevernstjenesten som har ansvaret 
for å godkjenne fosterhjemmet, jf. barnevernloven 
§ 4-22 femte ledd og fosterhjemsforskriften § 5.37

Det følger av fosterhjemsforskriftens § 5 at et fos-
terhjem bare kan godkjennes dersom barne-
vernstjenesten har undersøkt fosterhjemmet, fos-
terforeldrene oppfyller de generelle kravene som 
følger av fosterhjemsforskriften § 3 og plassering i 
fosterhjemmet er til det aktuelle barnets beste, jf. 
fosterhjemsforskriften § 4. Plassering i fosterhjem 
skal som hovedregel ikke foretas før fosterhjem-
met er godkjent, jf. fosterhjemsforskriften § 5. 

Det er barnevernstjenesten som har ansvaret 
for å følge opp fosterhjemmet og barnet. Barne-
vernstjenesten i omsorgskommunen har ansvar 
for å følge opp og føre kontroll med barnets situa-
sjon i fosterhjemmet, jf. fosterhjemsforskriften 
§ 7. Oppfølgingsansvaret gjelder alle barn i foster-
hjem, uavhengig av grunnlaget for plasseringen. 
Nærmere regler om omsorgskommunens oppføl-
gingsansvar følger av fosterhjemsforskriften § 7. 
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal gi 
fosterforeldrene nødvendig råd og veiledning 
mens barnet bor i fosterhjemmet, jf. forskriften 
§ 7 annet ledd. For å kunne ivareta oppfølgingsan-
svaret må barnevernstjenesten besøke foster-

37 I dag er det barnevernstjenesten i den kommunen der fos-
terhjemmet ligger som har ansvaret for å godkjenne foster-
hjemmet. Fra 1. januar 2022 legges ansvaret til omsorgs-
kommunen, jf. Prop. 73 L (2016–2017). 
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hjemmet så ofte som nødvendig, og minimum fire 
ganger i året, jf. § 7 tredje ledd. 

Etter barnevernloven § 4-16 har barneverns-
tjenesten etter omsorgsovertakelse det løpende 
og helhetlige ansvaret for oppfølgingen av barnet. 
Barnevernstjenestens oppfølgingsansvar inne-
bærer å iverksette tiltak og gjøre de endringene 
som er nødvendig for at barnet skal få best mulig 
omsorg. 

Omsorgskommunen har ansvar for å dekke 
utgiftene til fosterhjem, jf. barnevernloven § 9-1 
første ledd og § 2-1 første ledd. Bufetat refunderer 
i dag utgifter til ordinære fosterhjem som oversti-
ger en fastsatt sats, jf. § 9-4. Ved bruk av statlige 
familiehjem og beredskapshjem betaler kommu-
nen en egenandel til Bufetat tilsvarende den fast-
satte satsen. 

Det følger av fosterhjemsforskriften § 6 at bar-
nevernstjenesten i omsorgskommunen skal inngå 
avtale med fosterforeldrene om barnevernstje-
nestens og fosterforeldrenes forpliktelser. Avtalen 
kalles «fosterhjemsavtale». 

Bufetat inngår i dag avtaler med private aktø-
rer om fosterhjemstjenester. Fosterforeldre til-
knyttet private aktører har sin oppdragsavtale 
med denne aktøren og mottar godtgjøring og 
støttetjenester fra den private aktøren gjennom 
plasseringen. Den private leverandøren inngår i 
sin tur kjøpsavtale med Bufetat eller en kommune, 
og fungerer dermed som et mellomledd mellom 
fosterforeldrene og det offentlige.

Forholdet mellom Bufetat, den private leveran-
døren, kommunen og fosterhjemmet reguleres av 
en firepartsavtale. I tillegg til at de fire partene sig-
nerer én felles avtale, inngås det avtaler mellom 
følgende parter:
– den private leverandøren og Bufetat (regulerer 

kjøpsforholdet)
– fosterhjemmet og den private leverandøren 

(regulerer oppdragstakerforholdet)
– kommunen og fosterhjemmet (fosterhjemsav-

tale)
– kommunen og Bufetat (arbeidsfordelingsav-

tale) 

21.7.1.2 Dagens fosterhjemstilbud 

De fleste fosterhjem er ordinære fosterhjem. 
Disse kan motta forsterkningstiltak, dersom det 
vurderes som nødvendig for at fosterforeldrene 
skal kunne ivareta omsorgsoppdraget. Forsterk-
ningstiltak kan for eksempel være frikjøp fra annet 
arbeid, avlastning og veiledning. Ordinære foster-
hjem har kontrakt (fosterhjemsavtale) med og føl-
ges opp av kommunene. I løpet av 2019 var det 

13 440 barnevernstiltak i ordinære fosterhjem i 
eller utenfor barnets familie og nære nettverk.

Etter den statlige overtakelsen av fylkeskom-
munens oppgaver i 2004, videreførte Bufetat tilbu-
det av fosterhjem til barn som har et hjelpebehov 
som tilsier at et ordinært fosterhjem ikke vil være 
tilstrekkelig. Disse kalles i dag familiehjem. Når 
barnevernsreformen trer i kraft fra 2022 vil disse 
hjemmene omtales som spesialiserte fosterhjem. 
Hjemmene skiller seg fra ordinære fosterhjem 
ved at det i hovedsak er oppdrag på fulltid, med 
godtgjørelse tilsvarende full årslønn. Begrunnel-
sen for dette er at dette er hjem for barn og unge 
med behov for støtte og oppfølging utover tilbudet 
i ordinære fosterhjem. Fosterforeldrene i slike 
hjem har erfaring som fosterhjem, med å jobbe 
med barn eller ungdom eller annen relevant erfa-
ring. I 2020 var det 885 barn som fikk tiltak i fami-
liehjem via Bufetat og 120 som fikk slikt tiltak via 
Oslo kommune. 

For å dekke behovet for familiehjem har Buf-
etat over flere år kjøpt fosterhjemstjenester av pri-
vate aktører. Det er Bufetat som anskaffer og inn-
går en kjøpsavtale med den private aktøren, og det 
er Bufetat som finansierer tiltaket. Kommunen 
betaler en egenandel fastsatt av departementet, jf. 
barnevernloven § 9-5 første ledd annet punktum. 
Det skjer i liten grad at kommuner kjøper foster-
hjem direkte fra private aktører. Dersom de gjør 
det må de fullfinansiere tiltaket. I 2020 bodde 403 
av de 885 barna i familiehjem i fosterhjem tilknyt-
tet private aktører. I Oslo kommune gjaldt dette 13 
av 120 barn. 

Rekrutteringen av fosterhjem har sikret en 
jevn tilgang på fosterhjem, men det er likevel for 
mange barn som må vente for lenge på foster-
hjem. Det kan være vanskelig å finne et ordinært 
fosterhjem til barn som trenger mye hjelp og 
støtte. Det kan også være utfordrende å skaffe 
ordinære fosterhjem der søsken kan bo sammen, 
eller til barn med minoritetsbakgrunn som tren-
ger et fosterhjem som kan ivareta barnets språk-
lige, kulturelle og religiøse tilknytning. Utfordrin-
gene med å rekruttere et tilstrekkelig antall 
egnede ordinære fosterhjem har ført til at Bufetat 
i enkelte tilfeller har tilbudt kommunene familie-
hjem knyttet til private aktører istedenfor ordi-
nære fosterhjem. Per 2. tertial 2019 gjaldt dette 
om lag 100 fosterhjem tilknyttet private aktører 
anskaffet av Bufetat. Det er ikke kjent for departe-
mentet om det i Oslo kommune er benyttet foster-
hjem tilknyttet private aktører med begrunnelse i 
at det ikke har vært mulig å finne ordinære foster-
hjem. 
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21.7.1.3 Barnevernsreformen 

Når barnevernsreformen38 trer i kraft 1. januar 
2022 får kommunen et større faglig og økonomisk 
ansvar for ordinære fosterhjem. Den statlige refu-
sjonsordningen oppheves og ansvaret for generell 
veiledning av fosterhjem overføres fra Bufetat til 
kommunen. I tillegg tydeliggjøres kommunens 
ansvar for å følge opp fosterhjemmene, jf. 
endringer i gjeldende lov § 4-22. Målet er at kom-
munene, ved å disponere en større del av barne-
vernets ressurser, skal kunne tilpasse tjenestetil-
budet bedre til de lokale behovene. Endringene 
skal også bidra til å styrke kommunenes mulighe-
ter og insentiver til forebygging og tidlig innsats. 

Barnevernsreformen innebærer ingen end-
ring i Bufetats rekrutteringsansvar og plikt til å 
bistå kommunen med å finne egnet fosterhjem. 
Bufetat vil fortsatt ha ansvar for å tilby kommunen 
et egnet fosterhjem når kommunen ber om dette 
samt ansvar for at fosterhjemmene får grunnleg-
gende opplæring. 

Som en del av reformen gjennomføres det 
også endringer for Bufetats tilbud om spesiali-
serte fosterhjem, jf. § gjeldende lov § 2-3 annet 
ledd bokstav c. Tilbudet skal gjelde en tydeligere 
definert målgruppe. Det er Bufetat som avgjør 
om slike hjem skal tilbys til kommunen, og det er 
Bufetat som vil ha finansieringsansvaret mot en 
kommunal egenandel, jf. gjeldende lov § 9-4. Buf-
etat vil ha oppfølgingsansvaret for disse foster-
hjemmene, jf. endringer i gjeldene lov § 4-22. 

21.7.2 Forslaget i høringsnotatet om 
rammevilkår for private tjenesteytere i 
barnevernet 

Departementet varslet i Prop. 73 L (2016–2017) 
Endringer i barnevernloven (barnevernsform) en 
gjennomgang av rammene for bruk av private 
aktører på fosterhjemsområdet. Målet var at 
tydeligere rammevilkår for private fosterhjem-
saktører skulle være på plass før kommunene gis 
fullt finansieringsansvar for ordinære foster-
hjem. 

Departementet foreslo i høringsnotatet om 
rammevilkår for private tjenesteytere i barnever-
net at alle ordinære fosterhjem skal ha sin avtale 
med en kommune alene. Forslaget innebærer at 
private aktører ikke skal kunne inngå avtale om 
vilkår og godtgjørelse direkte med fosterforeldre i 
ordinære fosterhjem. 

Departementet la i høringsnotatet vekt på at 
dagens bruk av fosterhjem tilknyttet private aktø-
rer kan ha følgende konsekvenser: 
– Økt risiko for at barnets beste ikke ivaretas. 

Barnevernstjenesten mister muligheten til å 
med rimelig ressursbruk føre kontroll med om 
tiltaket stemmer overens med barnets behov 
og til å endre tiltaket dersom barnets behov 
endres. 

– Økte kostnader/samfunnsøkonomisk ineffek-
tivitet, fordi tiltak leveres av økonomisk moti-
verte aktører, som samtidig ofte kjenner bar-
nets behov bedre enn det offentlige gjør (asym-
metrisk informasjon). 

Departementet viste til at det i fosterhjem tilknyt-
tet private aktører vil kunne oppstå større nærhet 
mellom fosterforeldrene og den private aktøren, 
enn mellom fosterforeldrene og kommunen. Den 
private aktører kan ende opp med å kjenne bar-
nets situasjon bedre enn kommunen. Dette kan 
medføre at kommunen ikke får nødvendig over-
sikt og informasjon til å kunne oppfylle sitt lovpå-
lagte omsorgs- og oppfølgingsansvar. Det utgjør 
også en risiko for at kommunen i praksis fraskri-
ver seg ansvaret og overlater oppfølgingen av bar-
net til den private aktøren. 

Forslagene ble i høringsnotatet videre begrun-
net med behovet for å støtte opp under arbeidet 
med å rekruttere og opprettholde gode ordinære 
fosterhjem. Departementet viste til at fosterhjem 
tilknyttet private aktører kan skape en uheldig 
dynamikk, som gjør det vanskeligere å rekruttere 
og opprettholde ordinære fosterhjem. Dersom 
fosterforeldre tilknyttet private aktører har bety-
delig bedre rammevilkår enn fosterforeldre i ordi-
nære fosterhjem, uten at dette er begrunnet i tilta-
kets innhold eller barnas eller fosterforeldrenes 
behov, vil det kunne svekke befolkningens motiva-
sjon for å bli fosterforeldre i ordinære fosterhjem.  

21.7.3 Høringsinstansenes syn

I overkant av 50 instanser har gitt innspill i hørin-
gen. I overkant av 30 instanser har kommentert 
forslaget om at private aktører ikke lenger skal 
kunne inngå avtale direkte med fosterforeldre i 
ordinære fosterhjem. Om lag 25 av disse støtter 
forslaget, mens åtte er imot. De som er imot for-
slaget er blant andre NHO Handel og Service, 
Norsk Fosterhjemsforening, Aberia, Virke og 
Haraldsplass Diakonale stiftelse, Barneombudet og 
Advokatforeningen. Blant de som støtter forslaget 
finner vi blant andre Akademikerforbundet, Ideelt 
barnevernsforum, Fellesorganisasjonen, Statsfor-38 Prop. 73 L (2016–2017) kapittel 10 



496 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
valteren i Oslo og Viken, KS, Landsforeningen for 
barnevernsbarn, Bufdir, Asker kommune, Færder 
kommune, Oslo kommune, Kristiansand kommune, 
Røros kommune og Trondheim kommune. 

De som er imot forslaget trekker frem at pri-
vate aktører bidrar til viktig fagutvikling på feltet, 
at de bør kunne supplere det offentlige tilbudet og 
at de kan dekke akutte behov. Norsk Fosterhjems-
forening skriver at de private aktørene «besitter en 
helt nødvendig kompetanse på oppfølging og hjelp til 
barn i krise». Barneombudet viser til at det er et 
stort behov for flere fosterhjem i dag, og at forsla-
get ikke vil forbedre dette. Ombudet skriver at 
«det vil etter vårt syn ikke være forsvarlig slik foster-
hjemsområdet ser ut i dag, å utelukke bestemte for-
mer for tiltak. Dette krever at de offentlige alternati-
vene er både flere og bedre». Advokatforeningen 
uttrykker skepsis til at private aktører skal uteluk-
kes, og kan ikke se at departementet har vurdert 
frafall av fosterhjem dersom de private aktørene 
forsvinner. Advokatforeningen mener forslaget vil 
kunne bidra til flere bytter av fosterhjem og usta-
bilitet for barna. 

Høringsinstansene som støtter forslaget frem-
hever blant annet viktigheten av at barnevernstje-
nesten er nærmere fosterhjemmet, og at det kan 
føre til bedre tiltaks- og kostnadskontroll for kom-
munen. Bufdir uttaler «at fosterhjemmet ligger nær-
mere de som har ansvar for beslutningsmyndighet 
(kommunen), vil bidra til å sikre bedre eierskap til 
kjøpet og minske behovet for koordinering mellom 
flere parter. Høyere bevissthet på pris hos kommu-
nen vil også føre til bedre ressursutnyttelse totalt 
sett». Bufdir understreker at dette forutsetter at 
kommunen har eller tilegner seg nødvendig kom-
petanse på området. KS viser til at forslaget vil til-
rettelegge for mer forutsigbare rammevilkår for 
fosterhjem, og kunne minske uheldig konkur-
ranse i markedet. LO viser til at et privat mellom-
ledd mellom fosterhjemmene og kommunene for-
sterker kommunenes utfordringer med å oppnå 
tiltaks- og kostnadskontroll, samtidig som det gjør 
det vanskeligere å rekruttere og opprettholde 
kommunale fosterhjem. OsloMet anfører at det til 
tross for at oppfølgingen fra private tjenesteytere 
kan fremstå som et gode, finnes det «en reell risiko 
for at den omfattende oppfølgingen ikke er begrun-
net i barnevernrettslige prinsipper og vilkår, men 
kan være forårsaket av leverandørens økonomiske 
intensiver og hensyn».

21.7.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Gjennom barnevernsreformen får kommunen et 
større faglig og økonomisk ansvar for ordinære 
fosterhjem. Målet med å la kommunene dispo-
nere en større andel av ressursene selv er at kom-
munene skal følge opp fosterhjemmene på en 
bedre måte og tilpasse tilbudet etter lokale behov. 
Det er videre et mål å gi kommunen økte insenti-
ver til å velge faglige virkemidler som oppfølging 
og veiledning, fremfor økonomisk forsterkning. 
Når kommunen får et større finansieringsansvar 
for fosterhjem, ser departementet samtidig behov 
for å vurdere tiltak som styrker kommunens kon-
troll med fosterhjemstiltak som leveres av private 
aktører. 

I det følgende foreslås en regulering av barne-
vernstjenestens adgang til å bruke ordinære fos-
terhjem tilknyttet private aktører. Når det gjelder 
adgangen til å bruke spesialiserte fosterhjem til-
knyttet private aktører henvises til kapittel 
22.1.6.2. 

Departementet tar utgangspunkt i at det for 
enkelte kommuner vil kunne fremstå som mer 
aktuelt å kjøpe fosterhjemstiltak fra private aktø-
rer når kommunene, som en følge av barneverns-
reformen, ikke lenger får refundert utgifter til for-
sterkning av fosterhjemmene fra Bufetat. Når 
kommuner må betale fullt for barnets opphold i 
fosterhjem, vil kostnadsforskjellene mellom et fos-
terhjem kommunen selv eller Bufetat har rekrut-
tert og et fosterhjem tilknyttet en privat aktør bli 
mindre. Slik vi har beskrevet i kapittel 21.7.2 ser 
departementet flere utfordringer ved at foster-
hjem tilknyttet private aktører benyttes som ordi-
nære fosterhjem.

Departementet fastholder derfor forslaget om 
å lovfeste at barnevernstjenesten ikke kan plas-
sere barn i fosterhjem som har inngått avtale med 
private tjenesteytere om godtgjøringen eller inn-
holdet i fosterhjemsoppdraget. Departementet 
legger stor vekt på at det for barnevernstjenester 
som velger å benytte seg av fosterhjem tilknyttet 
private aktører vil kunne bli utfordrende å ha til-
strekkelig innsikt i og påvirkningsmulighet på 
barnets situasjon. Det vil være risiko for at barne-
vernstjenesten ikke klarer å følge opp barnets 
situasjon og behov. Årsaken er at fosterforeldrene 
vil kunne få en nærere relasjon til leverandøren 
enn til barnevernstjenesten. Fosterforeldrene vil 
også måtte forholde seg til flere aktører. Dette kan 
påvirke barnevernstjenestens tilgang til informa-
sjon om barnets situasjon, og dermed tjenestens 
mulighet til å gjøre gode vurderinger av barnets 
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behov. Departementet mener det er avgjørende at 
barnevernstjenesten setter seg selv i posisjon til å 
gjøre nødvendige vurderinger av barnets situa-
sjon og oppfylle sitt lovpålagte omsorgs- og oppføl-
gingsansvar, jf. lovforslaget § 5-4, § 8-3 og § 9-6.  

Erfaring tilsier at private aktører tilbyr bedre 
vilkår til sine fosterhjem enn det kommunene har 
gjort, uten at forskjellene nødvendigvis er begrun-
net i barnets eller fosterforeldrenes behov. Dette 
kan bidra til å svekke kommunenes og Bufetats 
rekruttering av fosterhjem, når potensielle foster-
hjem sammenligner vilkårene de vil få hos de 
ulike aktørene. Når refusjonsordningen avvikles 
vil kommuner som velger å kjøpe fosterhjem til-
knyttet private aktører ha fullt finansieringsansvar 
for dem, og dermed sterkere økonomiske insenti-
ver enn i dag til å kontrollere at ressursinnsatsen 
står i forhold til barnets behov. Det er derfor rime-
lig å anta at de private aktørenes fosterhjemsvilkår 
i noen grad vil nærme seg vilkårene kommunene 
har for de ordinære fosterhjemmene. Dette kan 
bidra til å redusere den negative effekten foster-
hjem tilknyttet private aktører potensielt kan ha 
på rekrutteringen av ordinære fosterhjem. Denne 
negative effekten vil kunne reduseres ytterligere 
av at det etter planen skal innføres anbefalinger 
om standardiserte rammevilkår for fosterforeldre, 
som oppfølging av NOU 2018: 18 Trygge rammer 
for fosterhjem. Større grad av standardiserte ram-
mevilkår vil kunne styrke kommunenes forhand-
lingsposisjon overfor den private tilbyderen, og 
samtidig svekke legitimiteten til aktører som til-
byr mer omfattende tiltak enn nødvendig. På mot-
satt side vil kommunenes forhandlingsposisjon 
være svakere enn den Bufetat har i dag, og kom-
munen vil heller ikke ha Bufetat som avtalepart. 
Dette er forhold som taler for at kommuner og pri-
vate aktører fortsatt vil tilby ulike fosterhjemsvil-
kår. 

Høringsinstansene som er imot forslaget 
begrunner dette blant annet med at private aktø-
rer bidrar til viktig fagutvikling på feltet, og at de 
har nødvendig kompetanse på oppfølging og hjelp 
til barn i krise. Departementet anerkjenner at pri-
vate aktører kan bidra positivt på denne måten, 
men legger avgjørende vekt på kommunenes 
mulighet til å følge opp barn i fosterhjem, effekten 
private aktører kan ha på rekrutteringen av ordi-
nære fosterhjem og kommunenes behov for kost-
nadskontroll når de får fullt finansieringsansvar 
for ordinære fosterhjem fra 2022. 

Departementet ser at det er risiko for at forsla-
get kan påvirke tilgangen på ordinære fosterhjem 
i en overgangsperiode. Dette har sammenheng 
med at Bufetat i dag benytter fosterhjem tilknyttet 

private aktører i tilfeller Bufetat ikke har klart å 
rekruttere egnede ordinære fosterhjem. Dette 
gjaldt om lag 100 barn ved utgangen av 2019. Det 
er imidlertid iverksatt, og skal iverksettes flere, til-
tak for å styrke både kommunenes rekruttering i 
familie og nettverk og den generelle rekrutterin-
gen. Sentralt står standardisering av de økono-
miske rammevilkårene for fosterforeldre. Større 
grad av standardisering vil skape økt trygghet og 
forutsigbarhet for fosterforeldre og potensielle 
fosterforeldre. Dette kan både bidra til at flere 
ønsker å bli fosterforeldre og færre brudd, og der-
med redusert behov for nye fosterhjem. Fraværet 
av konkurrerende private aktører som tilbyr ordi-
nære fosterhjem vil også kunne påvirke Bufetat 
og kommunens rekruttering positivt. 

Departementet fastholder forslaget om en 
overgangsordning. Ordningen tar utgangspunkt i 
at barn som er plassert i ordinære fosterhjem som 
allerede har inngått avtale med en privat aktør kan 
videreføres så lenge barna som bor der har behov 
for tiltaket. For disse plasseringene videreføres 
den gjeldende økonomiske ansvarsdelingen mel-
lom Bufetat og kommunen, herunder prinsippene 
for nivået på den kommunale egenbetalingen. Det 
vises til overgangsordning for iverksettelse av bar-
nevernsreformen. Målet er å unngå at barn som 
bor i fosterhjem på iverksettelsestidspunktet må 
flytte. 

Departementet foreslår, i motsetning til i 
høringsnotatet, at den lovfestede begrensningen 
skal gjelde barnevernstjenesten og ikke den pri-
vate tjenesteyteren. Forslaget i høringsnotatet tar 
utgangspunkt i å regulere private tjenesteyteres 
mulighet til å inngå avtaler, og dermed tilby en 
bestemt tjeneste. Etter departementets vurdering 
er det mer naturlig og hensiktsmessig å regulere 
barnevernstjenestens adgang til å plassere barn i 
fosterhjem som har inngått avtaler med private tje-
nesteytere om godtgjøring for og innholdet i fos-
terhjemsoppdraget. Pliktsubjektet etter barne-
vernsloven er hovedsakelig barnevernstjenesten. 
Videre er en slik regulering mer i tråd med 
utgangspunktet om at det er barnevernstjenesten 
som, basert på barnets behov, velger hva de inn-
går avtaler med private tjenesteytere om. I tillegg 
vil en regulering av barnevernstjenestens adgang 
til å plassere barn i fosterhjem som har inngått 
avtale med private tjenesteytere om godtgjøring 
for eller innholdet i fosterhjemsoppdraget, harmo-
nere bedre med lovforslagene som omfatter kom-
munens adgang til å la seg bistå av private tjenes-
teytere, jf. § 15-7. 

Det vil fortsatt være lovlig for kommunen å 
kjøpe enkeltjenester som hjelpetiltak, avlastnings-
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tiltak og veiledning i fosterhjem, se § 15-7 om 
kommunens adgang til å la seg bistå av private tje-
nesteytere. 

For Bufetat innebærer forslaget at de ikke kan 
tilby kommunen ordinære fosterhjem som har 
inngått avtale om innholdet i fosterhjemsoppdra-
get med en privat leverandør, fordi kommunen 
ikke kan benytte seg av ordinære fosterhjem som 
har slik avtale med private aktører. Bufetat kan 
fortsatt benytte private leverandører i sitt tilbud av 
spesialiserte fosterhjem, jf. lovforslaget § 16-3 
annet ledd bokstav c. 

Det ble i høringsnotatet om rammevilkår for 
private aktører i barnevernet foreslått en kommu-
nal egenbetaling for ordinære fosterhjem når Buf-
etat, gjennom bistandsplikten, tilbyr kommunen 
fosterhjem de har rekruttert og lært opp. Slik 
egenbetaling vil gi kommunen økonomiske insen-
tiver til å vurdere om det finnes fosterhjem i bar-
nets familie eller nære nettverk, slik de er pålagt, 
jf. lovforslaget § 9-4. Forslaget møtte lite støtte 
blant høringsinstansene, og det må vurderes nær-
mere hvordan ordningen bør innrettes. Departe-
mentet vil komme tilbake til Stortinget med for-
slag om kommunal egenbetaling for ordinære fos-
terhjem Bufetat har rekruttert. 

Departementet foreslår etter dette å lovfeste 
at barnevernstjenesten ikke kan plassere barn i 
fosterhjem som har inngått avtale med en privat 
tjenesteyter om godtgjøring for eller innholdet i 
fosterhjemsoppdraget. Det vises til lovforslaget 
§ 15-8. 

21.8 Kompetansekrav i det kommunale 
barnevernet

21.8.1 Gjeldende rett

Kommunen er ansvarlig for å utføre de oppgavene 
som i loven ikke er lagt til et statlig organ, jf. bar-
nevernloven § 2-1 første ledd. Kommunen har 
ansvaret for de fleste av lovens oppgaver, her-
under for å gjennomgå meldinger og foreta under-
søkelser, treffe vedtak om frivillige hjelpetiltak, 
treffe akuttvedtak og fremme tvangssaker for fyl-
kesnemnda for barnevern og sosiale saker. Kom-
munen har også ansvar for å følge opp de vedta-
kene som er fattet. 

Barnevernloven inneholder ingen spesifikke 
lovkrav til bemanning eller kompetanse i den 
kommunale barnevernstjenesten, verken for saks-
behandlere eller for barnevernstjenestens leder. 
Det følger imidlertid av barnevernloven § 1-4 at 
tjenester og tiltak skal være forsvarlige. I forarbei-
dene til forsvarlighetskravet ble det fremhevet at 

barnevernstjenestens personell er en «avgjørende 
ressurs for å kunne yte forsvarlige tjenester» og at 
kommunene derfor «må ha en bemanning, kom-
petanse og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for 
å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.» 

I henhold til barnevernloven § 2-1 skal kom-
munen ha internkontroll jf. kommuneloven § 25-1, 
og sørge for nødvendig opplæring av barneverns-
tjenestens personell. 

Det er presisert i barnevernloven § 2-1 
syvende ledd at kommunen har ansvaret for nød-
vendig opplæring av barnevernstjenestens perso-
nell. Personalet er forpliktet til å delta i opplæring 
som blir bestemt, og som anses nødvendig for å 
holde deres kvalifikasjoner ved like. Bestemmel-
sen inneholder også hjemmel for Kongen til å gi 
forskrifter om opplæring. Slik forskrift er ikke gitt.

21.8.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

21.8.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Dagens barnevernstjenester har i hovedsak tilsatt 
personell med utdanning på bachelornivå. Tall fra 
SSB viser at barnevernspedagoger utgjør i under-
kant av 50 prosent av årsverkene i tjenesten. 
Videre utgjør sosionomer i underkant av 30 pro-
sent, mens om lag 16 prosent har annen høyskole- 
eller universitetsutdanning. Resten av personalet 
er ufaglærte eller har annen utdanning. Det 
ufaglærte personellet har ofte oppgaver knyttet til 
merkantile funksjoner eller stilling som støttekon-
takt for barn. 

Departementet viste i høringsnotatet til at det 
lenge er blitt stilt spørsmål ved om dagens treå-
rige bachelorutdanninger i barnevern og sosialt 
arbeid gir tilstrekkelig kompetanse til å arbeide 
med barnevernssaker. En kartlegging blant til-
satte i kommunale barneverntjenester viser at 
mange mener de selv ikke har nok kompetanse på 
kjerneoppgaver som avdekking og utredning av 
omsorgssvikt, samtaler med barn og juridiske vur-
deringer. Både barnevernspedagog- og sosionom-
utdanningen er ment å kvalifisere for flere typer 
yrker, og det er i dag lite rom for ferdighetstre-
ning og fordypning. Mange ansatte har videreut-
danning, men kun syv prosent av de tilsatte har en 
masterutdanning. En vesentlig andel av de med 
utdanning på masternivå er psykologer og juris-
ter, mens svært få har en spesifikk mastergrad i 
barnevern.

Som en del av barnevernsreformen ble det 
høsten 2017 lagt frem en kompetansestrategi for 
det kommunale barnevernet.39 Formålet med 
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strategien var blant annet å ruste kommunene for 
et økt ansvar på barnevernsområdet, og det ble 
varslet et arbeid med å innføre tydeligere krav til 
kompetanse og videreutvikling av utdanninger 
som leder til arbeid i barnevernet. Som ledd i 
kompetansestrategien utredet Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet kompetansehevende tiltak i 
barnevernet, herunder alternative modeller for 
kompetansekrav.40 

Direktoratet konkluderte med at kjerneopp-
gavene i det kommunale barnevernet krever ana-
lytisk kompetanse, og at dette utgjør arbeidsopp-
gavene for om lag 80 prosent av de ansatte. Direk-
toratet la til grunn at det følger av det nasjonale 
kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning 
at slike analytiske ferdigheter i hovedsak oppnås 
på mastergradsnivå. Direktoratet foreslo derfor å 
innføre et krav om at 80 prosent av de ansatte må 
ha barnefaglig kompetanse på mastergradsnivå, 
samt at det presiseres i barnevernsloven at perso-
ner uten mastergrad ikke skal kunne fatte vedtak 
eller være hovedsaksbehandler eller kontaktper-
son for barn. Direktoratet foreslo alternativt å 
knytte kravet om mastergrad til nærmere 
bestemte arbeidsoppgaver. Direktoratet ga samti-
dig uttrykk for at kompleksiteten i barnevernssa-
ker, og det faktum at man ikke kan forutse hvor 
krevende en sak vil bli, tilsa at alle med lederfunk-
sjoner, utredningsoppgaver eller vedtaksmyndig-
het burde ha mastergrad. 

Bufdir la vekt på at innføring av krav om mas-
tergrad må kombineres med tilstrekkelig studie-
kapasitet i barnevernsfaglige masterutdanninger. 
Bufdir viste samtidig til at kravet om barnefaglig 
kompetanse kunne innfris av flere yrkesgrupper 
med utdanning innen arbeid med barn og unge. 
Direktoratet ga samtidig uttrykk for at barne-
vernsledere bør ha spesifikk barnevernsfaglig 
masterutdanning. 

Bufdir foreslo ikke en adgang for kommunene 
til å få dispensasjon fra kravet om masterutdan-
ning. De foreslo imidlertid et alternativt kvalifise-
ringsløp for de som allerede er ansatt i barne-
vernstjenestene, der erfaring kombinert med 
gjennomført barnevernsfaglig videreutdanning og 
nasjonal eksamen i juss vurderes på lik linje med 
en mastergrad.

21.8.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å lovfeste 
krav til hvilken utdanning og erfaring personell i 
den kommunale barnevernstjenesten må ha for å 
kunne utføre nærmere bestemte kjerneoppgaver.

Utformingen av kompetansekravet 

Departementet foreslo i høringsnotatet å stille 
krav om at personell i barnevernstjenesten som 
skal utføre visse kjerneoppgaver skal ha barne-
vernsfaglig mastergrad eller annen relevant 
utdanning på tilsvarende nivå. 

Det ble foreslått at kompetansekravet også 
skulle omfatte barnevernstjenestens leder og 
lederens stedfortreder. Det ble vist til kravet i 
barnevernloven om at barnevernstjenesten skal 
ha en leder, og at lederen er gitt et omfattende 
ansvar for de oppgavene som i barnevernsloven er 
lagt til kommunen. I tillegg til det generelle ansva-
ret for å styre og lede barnevernstjenesten i det 
daglige er barnevernstjenestens leder blant annet 
gitt myndighet til å treffe vedtak i akuttsituasjo-
ner. 

Departementets forslag til lovbestemmelse 
tok utgangspunkt i at barnevernstjenestene først 
og fremst vil ha behov for personell med en av to 
barnevernsfaglige masterutdanninger, men at 
også andre utdanninger på tilsvarende nivå kan 
være relevant for arbeid i den kommunale barne-
vernstjenesten. Jurister, psykologer og annet per-
sonell med helse- og sosialfaglig masterutdan-
ning, pedagoger, sosialantropologer og enkelte 
andre utdanningsgrupper med kultur- eller mino-
ritetskompetanse ble nevnt som eksempler. 

Det ble samtidig foreslått at det skulle være 
opp til den enkelte kommune som arbeidsgiver, å 
vurdere type utdanning og personalsammenset-
ning ut fra kompetansebehovet i den enkelte tje-
nesten. Det ble derfor ikke foreslått at statlige 
myndigheter skulle ha ansvar for å godkjenne 
eller definere hvilke utdanninger som skal regnes 
som relevante. Det ble samtidig forutsatt at den 
enkelte kommune foretar en konkret vurdering av 
hvilken kompetanse og kvalifikasjoner som er 
relevant og tilstrekkelig til at barnevernstjenesten 
skal kunne utføre sine oppgaver på en faglig for-
svarlig måte. 

Departementet viste også til statsforvalterens 
ansvar for å føre tilsyn med kommunens oppfyl-
lelse av plikter etter barnevernloven. Selv om det 
er kommunen som definerer hvilke utdanninger 
som er relevante, vil statsforvalteren kunne føre 
kontroll med at kommunen har foretatt en kon-

39 Barne- og likestillingsdepartementet (2017). Mer kunn-
skap – bedre barnevern. Kompetansestrategi for det kommu-
nale barnevernet 2018-2024. Q-1243. 

40 Bufdir (2019). Utredning av kompetansehevingstiltak i barne-
vernet. Rapportnr. 04/2019
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kret og forsvarlig vurdering av hva som er rele-
vant kompetanse. 

Departementet la samtidig til grunn at ansatte 
med spesifikk, barnevernsfaglig masterutdanning 
også i fremtiden med stor sannsynlighet vil 
utgjøre den dominerende utdanningsgruppen i 
barnevernstjenestene, selv om det blir opp til den 
enkelte kommunale arbeidsgiver å vurdere hvilke 
utdanninger som er relevante. 

Særlig om sakkyndige og private som bistår barne-
vernstjenesten 

Departementet viste i høringsnotatet til at barne-
vernstjenesten ikke bør kunne la seg bistå av per-
sonell fra private aktører, inkludert sakkyndige, 
med lavere kompetanse enn barnevernstje-
nestens egne ansatte.

Det ble derfor foreslått å stille tilsvarende 
kompetansekrav til sakkyndige barnevernstje-
nesten engasjerer som til barnevernstjenestens 
eget personell. Videre ble det foreslått at barne-
vernstjenesten bare kan la seg bistå av personell 
fra private aktører med tilsvarende kompetanse 
som barneverntjenestens egne ansatte til opp-
gaver som omfattes av kompetansekravet. 

Overgangsordning og innføring av kompetansekravet 

Høringsnotatet ble utformet med tanke på kom-
munenes og barnevernstjenestenes behov for 
fleksibilitet ved innføringen av kompetansekravet 
om masterutdanning. Det ble derfor foreslått at 
kravet om mastergrad skulle gjelde fra 1. januar 
2031. Forslaget innebar at kommunene innen 
dette tidspunktet må sørge for å innfri kompetan-
sekravet. Det ble lagt til grunn at en slik innfø-
ringsperiode ville gi kommunene tilstrekkelig tid 
til å tilpasse seg det nye kompetansekravet, paral-
lelt med at tilgangen på kandidater med barne-
vernsfaglig masterutdanning økes gradvis, slik at 
det vil være tilstrekkelig med kandidater som opp-
fyller kravet.

Departementet foreslo også en egen ordning 
for de som allerede er ansatt i barnevernet, og de 
som ansettes i en barnevernstjeneste i perioden 
frem til 2031. For disse tilfellene foreslo departe-
mentet at kompetansekravet også skal kunne opp-
fylles gjennom en kombinasjon av relevant bachel-
orgrad, barnevernsfaglig eller annen relevant 
videreutdanning på minst 30 studiepoeng og fire 
års erfaring. For tilsatte som innen 2031 oppfyller 
disse kravene, vil kravet til kompetanse være opp-
fylt på lik linje med mastergrad. Dette gjelder 

også i tilfeller der ansatte senere skifter arbeids-
ted. 

I praksis innebar forslaget at de som er ansatte 
i en barnevernstjeneste frem til 2031 kan oppfylle 
kompetansekravet enten gjennom mastergrad i 
barnevern eller annen relevant master, eller ved å 
ha relevant utdanning på bachelornivå i kombina-
sjon med erfaring fra barnevernet og videreutdan-
ning. 

Departementet ga uttrykk for at det også her 
bør være opp til den enkelte kommune selv å vur-
dere hvilke videreutdanninger som er relevante. 
Kravet til erfaring ble derfor utformet slik at det 
kan oppfylles gjennom erfaring for eksempel fra 
barnevernstjenesten, Bufetat, barnevernsinstitu-
sjon og statsforvalteren. Det ble samtidig fremhe-
vet at de barnevernsfaglige videreutdanninger vil 
være den foretrukne utdanningen for å heve kvali-
teten på barnevernets arbeid.

Departementet viste i høringsnotatet til at kra-
vet til erfaring i praksis vil innebære at nye medar-
beidere uten relevant mastergrad, og uten tidli-
gere arbeidserfaring fra barnevernet, fra 2027 
ikke vil ha tilstrekkelig tid til å tilegne seg den 
erfaringen som trengs for å kunne oppfylle kom-
petansekravet innen 2031. 

I høringsnotatet ble det foreslått at overgangs-
ordningen også skal omfatte barnevernstje-
nestens leder og stedfortreder, samt sakkyndige 
som barnevernstjenesten har engasjert etter § 4-3 
i dagens barnevernlov. Det samme gjelder i tilfel-
ler der barnevernstjenesten lar seg bistå av pri-
vate ved utførelse av oppgaver som omfattes av 
kompetansekravet. 

Dispensasjon og varig unntak fra kompetansekravet 

Forslaget i høringsnotatet ble utformet med tanke 
på at kommunene skal ha gode forutsetninger for 
å kunne oppfylle kravet. Det ble særlig vist til den 
lange innføringsfasen ville gi kommunene god tid 
til å forberede og tilpasse seg til det nye kompe-
tansekravet, at flere ulike masterutdanninger vil 
være relevante for å oppfylle kravet, og at det er 
den enkelte kommune som selv som skal vurdere 
hvilke utdanninger som er relevante.

Det ble samtidig vist til at det likevel kan opp-
stå situasjoner der enkelte kommuner ikke vil 
klare å rekruttere personell som oppfyller kravet 
om mastergrad. Departementet foreslo derfor at 
kommunen i visse tilfeller skal kunne gi midlerti-
dig dispensasjon og varig unntak fra kravet om 
mastergrad. 

Bestemmelsen ble utformet slik kommunen 
kan gi midlertidig dispensasjon dersom den har 
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forsøkt å rekruttere medarbeidere med nødven-
dig kvalifikasjoner gjennom offentlige utlysning 
av stillinger, men ikke lyktes i å få søkere med bar-
nevernsfaglig eller annen relevant masterutdan-
ning. Videre ble det foreslått at kommunen i slike 
tilfeller må utarbeide en ettårig plan for systema-
tisk veiledning av den nytilsatte i utførelse av de 
oppgavene som er omfattet av kompetansekravet. 
Det ble ikke foreslått krav til organisering og 
omfang av veiledningen, utover at det skulle skje 
systematisk gjennom det første arbeidsåret, men 
det ble vist til at bør legges vekt på at veiledningen 
utføres av en erfaren medarbeider med rett kom-
petanse. Det ble vist til dette kan ivaretas gjennom 
kollegastøtte internt i tjenesten eller gjennom 
samarbeid med andre kommuner. 

Videre ble det i høringsnotatet foreslått å stille 
et krav om at den nytilsatte innen tre år må ha 
gjennomført og bestått en barnevernsfaglig eller 
annen relevant videreutdanning på minst 30 stu-
diepoeng. Det ble foreslått at det er den enkelte 
kommune selv som avgjør hvilke videreutdannin-
ger som er relevante, basert på en konkret vurde-
ring av hvilken kompetanse og kvalifikasjoner 
som er nødvendig for at barnevernstjenesten skal 
kunne utføre sine oppgaver på en faglig forsvarlig 
måte. Når det foreligger dokumentasjon på at 
videreutdanningen er gjennomført, kan kommu-
nen gi varig unntak for kravet til mastergrad. 

Det ble også foreslått en plikt for kommunen 
til å rapportere til statsforvalteren om de tilfellene 
der de gir dispensasjon og varig unntak fra kom-
petansekravet. Statsforvalterens tilsynsansvar 
innebærer at de kan føre kontroll med at kravene 
til å gi midlertidig dispensasjon og varig unntak 
fra kravet om mastergrad er oppfylt, og at kommu-
nen har gjort en forsvarlig vurdering og behand-
ling av saken. Rapporteringskravet sørger for at 
statsforvalteren er kjent med hvordan den enkelte 
kommune praktiserer ordningen med dispensa-
sjon og varig unntak fra kompetansekravet. 

21.8.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 50 høringsinstanser har kommentert for-
slaget i høringsnotatet om å lovfeste krav om 
masterutdanning for arbeid i det kommunale 
barnevernet. Et stort flertall av disse støtter lov-
festing, herunder Bufdir, Bufetat region øst, Buf-
etat region nord, Bufetat region sør, Barneombudet, 
Statens helsetilsyn, fylkesnemndene, OsloMet, Stats-
forvalteren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i inn-
landet, Statsforvalteren i Vestland, Høgskolen i 
Molde, Høgskulen på Vestlandet, Høgskulen i Volda, 
Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, 

VID vitenskapelige høgskule, Bergen kommune, 
Bærum kommune, Engerdal kommune, Karmøy 
kommune, Kristiansand kommune, Marker kom-
mune, Sandefjord kommune, Sarpsborg kommune, 
Grue kommune, Våler kommune, Åsnes kommune, 
Sandnes Kommune, Trondheim kommune, Trysil 
kommune, Advokatforeningen, Akademikerforbun-
det, FO, Landsforeningen for barnevernsbarn, 
NOBO, Norsk barnevernsamband, Unio, Voksne for 
barn og Pilar. 

Noen få høringsinstanser er uenige i at det bør 
stilles krav til kompetanse, herunder KS, Fagfor-
bundet og Indre Østfold kommune. Også Forand-
ringsfabrikken er kritiske til å stille krav om mas-
ter for ansatte i barnevernstjenesten. Etter deres 
oppfatning vil høy grad av analytisk kompetanse 
og kliniske ferdigheter ikke føre til at barnevern-
tjenestens kjerneoppgaver løses på en bedre 
måte. Forandringsfabrikken mener lengre utdan-
ninger kan gjøre det vanskeligere for barn og 
voksne å være likeverdige støttespillere, og at teo-
retisk utdanning kan skape mer avstand. De viser 
også til behovet for å ha ansatte med ulik bak-
grunn og egenerfaring.

I underkant av 20 høringsinstanser har gitt 
eksplisitt støtte til forslaget i høringsnotatet om 
hvilke oppgaver som bør omfattes av kompetanse-
kravet. Dette omfatter blant annet Barneombudet, 
Høgskulen på Vestlandet, Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, OsloMet, fylkesnemndene, Universitetet i Ber-
gen, VID vitenskapelige høgskole, Universitetet i 
Stavanger, Bergen kommune, Bærum kommune, 
Marker kommune, Karmøy kommune, Sandefjord 
kommune, Advokatforeningen, FO, Pilar og Lands-
foreningen for barnevernsbarn. Selv om KS prinsi-
pielt er imot å stille kompetansekrav, støtter også 
de forslaget til hvilke oppgaver et kompetansekrav 
bør omfatte. Enkelte instanser har kommet med 
innspill og synspunkter om hvilke oppgaver som 
bør omfattes av kravet, og hvordan kravet bør inn-
rettes. Noen få instanser har tatt til orde for at kra-
vet også bør omfatte oppgaver som gjennomføring 
av akuttvedtak og oppfølgning av hjelpetiltak. 
Videre er enkelte instanser negative til at også 
andre utdanninger enn master i barnevern skal 
kunne oppfylle kompetansekravet. Det er også 
ulike oppfatninger om hvorvidt det bør være opp til 
kommunene selv å definere relevansen av utdan-
ningene. 

Bufdir uttaler at det er betydelig risiko for at 
kommuner vurderer relevans ulikt ved at noen 
utdanninger kvalifiserer for arbeid i én kommune 
og ikke en annen, og at dette vil kunne føre til for-
skjellsbehandling og kompetansekravet kan 
utvannes. De anbefaler derfor at det utarbeides en 
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nasjonal faglig veileder om hva som kan forstås 
som relevant mastergrad og relevant videreutdan-
ning i overgangsperioden, hvilket innhold master-
grader og videreutdanninger må ha for å være 
relevante, samt hva som kan være forsvarlig sam-
mensetning av kompetanse i en barnevernstje-
neste. 

Enkelt instanser gir uttrykk for at de er skep-
tiske til at det skal være mulig å dispensere fra 
kompetansekravet i tilfeller der kommunen til 
tross for forsøk ikke klarer å tilegne seg personell 
som oppfyller kompetansekravet. Samtidig ble for-
slaget støttet av enkelte andre instanser som Buf-
dir og KS. Videre var det ulike oppfatninger om 
fra hvilket tidspunkt kompetansekravet bør gjelde 
fra. Enkelte instanser tok til orde for at kravet bør 
innføres før 2031, mens andre instanser ga 
uttrykk for at de var enige i at det er behov for en 
så vidt lang innføringsperiode. 

Bufdir viser til at kompetansekrav i barne-
vernstjenesten er godt mottatt i sektoren, men at 
mange påpeker at det oppleves uforholdsmessig 
lenge å vente over 10 år før kompetansekravene 
trer i kraft. Direktoratet støtter likevel departe-
mentets opplegg for innføring av kravet, og viser 
til at det er gode grunner for at det må gå noe tid 
før kravene trer i kraft. De viser blant annet til at 
kommunene må få anledning til å videreutdanne 
sine ansatte og at utdanningsinstitusjonene må 
etablere tilstrekkelig med studieplasser.

21.8.4 Departementets vurderinger og 
forslag

21.8.4.1 Behovet for å stille kompetansekrav

Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at 
barn og unge som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Barne-
vernssaker er ofte svært komplekse, og 
barnevernsloven åpner for utøvelse av offentlig 
myndighet som kan være svært inngripende over-
for de familiene det gjelder. Feil og mangler ved 
barnevernstjenestens saksbehandling kan få 
store, og i noen tilfeller, uopprettelige konsekven-
ser. Det kan utledes av det generelle forsvarlig-
hetskravet i utkast til § 1-7 at kommunens barne-
vernstjeneste må ha en bemanning, kompetanse 
og kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta 
kommunens oppgaver på en forsvarlig måte. Sam-
tidig er det i dag opp til den enkelte kommune 
selv å vurdere og definere hvilken bemanning og 
kompetanse barnevernstjenesten trenger for at 

kommunen skal kunne utføre sine lovpålagte opp-
gaver etter barnevernsloven. 

God kvalitet i barnevernstjenestens saksbe-
handling er avgjørende for å kunne ivareta retts-
sikkerheten til barn og familier i barnevernet. 
Barnevernstjenestens personell må kunne tolke, 
forstå og gjøre rede for de faktiske forholdene i 
barnevernssak, håndtere vanskelige dilemmaer, 
vekte ulike hensyn og treffe avgjørelser som 
bidrar til at barnevernslovens formål oppfylles. 
Det må kunne forventes at barn og familier som 
er i en vanskelig livssituasjon møter fagmiljøer 
som gjennom høy kompetanse inngir tillit og 
trygghet. Dette er avgjørende, både for at befolk-
ningen skal ha tillit til barnevernet og for at barn 
og familier skal få den hjelpen de trenger. 

Departementet legger også etter høringen til 
grunn at det er et særlig behov for å heve den ana-
lytiske kompetansen i barnevernstjenestene, og at 
de fleste oppgaver som i loven er lagt til kommu-
nene stiller krav til analytiske ferdigheter som i 
dagens utdanningssystem primært er knyttet til 
utdanninger på mastergradsnivå. 

Høringen viser at omtalen i høringsnotatet av 
kompetansebehovet i det kommunale barnever-
net og forslaget om å lovfestes krav til kompe-
tanse for barnevernstjenestens ansatte generelt 
sett har fått bred støtte. Departementet fastholder 
derfor at det bør lovfestet krav om master for å 
kunne utføre visse kjerneoppgaver. Kravet bør 
omfatte oppgaver som krever høy grad av analy-
tisk kompetanse og kliniske ferdigheter.

21.8.4.2 Utforming av kompetansekravet

Departementet mener også etter høringen at det 
naturlige utgangspunktet ved utforming av kom-
petansekravet er at ansatte i den kommunale bar-
nevernstjenesten som innehar lederfunksjoner, 
eller som utfører utredningsoppgaver eller har 
vedtaksmyndighet bør ha mastergrad. Departe-
mentet foreslår i tråd med dette at det skal stilles 
krav om barnevernsfaglig mastergrad eller annen 
relevant utdanning på tilsvarende nivå for perso-
nell i barnevernstjenesten som skal utføre visse 
kjerneoppgaver, jf. utkast til § 15-6 første ledd. 

Videre fastholder departementet at kravet bør 
omfatte barnevernstjenestens leder og stedfortre-
dende leder, jf. utkast til § 15-6 annet ledd. I tillegg 
til det generelle ansvaret for å styre og lede barne-
vernstjenesten i det daglige, er det flere bestem-
melser i loven som legger kompetanse og myndig-
het direkte til barnevernstjenestens leder og sted-
fortredende leder, og som ikke kan delegeres til 
andre. Disse har et lovpålagt ansvar og myndighet 
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til å treffe vedtak i akuttsituasjoner. I tillegg er 
myndigheten til å kreve bistand fra politiet ved 
gjennomføring av undersøkelser og fullbyrdelse 
av vedtak lagt direkte til barnevernstjenestens 
leder.

Når det gjelder hvilke utdanninger som bør 
anses som relevante i oppfyllelsen av kompetanse-
kravet, legger departementet til grunn at barne-
vernstjenestene også i fremtiden først og fremst 
vil ha behov for personell med en av de to barne-
vernsfaglige masterutdanningene. Det vises i den 
forbindelse også til at barnevernspedagoger og 
sosionomer i dag utgjør en høy andel av årsver-
kene i barnevernstjenestene, og at det er rimelig å 
anta at tjenestene også etter innføring av kompe-
tansekrav vil etterspørre kandidater med spesi-
fikk barnevernskompetanse. Det er også rimelig å 
anta at disse utdanningsgruppene i større grad 
enn andre vil orientere seg mot arbeid i barnever-
net. Innretningen av de barnevernsfaglige master-
utdanninger er nærmere omtalt i kapittel 4. 

Enkelte høringsinstanser har tatt til orde for at 
det bare er master i barnevern som skal kunne 
oppfylle kompetansekravet. Departementet fast-
holder likevel at kompetansekravet også bør 
kunne oppfylles gjennom annen relevant utdan-
ning på tilsvarende nivå. Bakgrunnen for dette er 
at også andre utdanninger på tilsvarende nivå kan 
være relevant for arbeid i den kommunale barne-
vernstjenesten. Eksempler på andre relevante 
utdanningsgrupper er jurister, psykologer og 
annet personell med helse- og sosialfaglig master-
utdanning, pedagoger, sosialantropologer og 
enkelte andre utdanningsgrupper med kultur- 
eller minoritetskompetanse. Etter departementets 
syn er hensynet til vekten av de barnevernsfaglige 
mastergradene tilstrekkelig ivaretatt ved at 
bestemmelsen eksplisitt viser til de barneverns-
faglige mastergradene.

Forslaget bygger samtidig på at det er den 
enkelte kommune som selv har ansvaret for å vur-
dere hvilke utdanninger som er relevante, og som 
det er behov for, ut fra lokale kompetansebehov 
og den øvrige personalsammensetningen i kom-
munens barnevernstjeneste. Det foreslås derfor 
ikke en ordning der statlige myndigheter gis et 
ansvar for å godkjenne eller definere hvilke utdan-
ninger som skal regnes som relevante. Det vises 
også til at innholdet i utdanninger er dynamiske 
og vil endres over tid. 

Departementet vil samtidig understreke at det 
følger av det generelle forsvarlighetskravet at den 

enkelte barnevernstjenesten må ha en beman-
ning, kompetanse og kvalifikasjoner som er til-
strekkelig for at kommunen skal kunne ivareta 
sine lovpålagte oppgaver etter barnevernsloven på 
en forsvarlig måte. 

Dette innebærer at kommunen må gjøre kon-
krete vurderinger av hvilken kompetanse og kvali-
fikasjoner som er relevant og tilstrekkelig til at 
barnevernstjenesten skal kunne utføre sine opp-
gaver på en faglig forsvarlig måte. Dette er noe 
kommunen må vurdere i forbindelse med og ved 
organisering av barnevernstjenesten. Forslaget 
bygger på at en barnevernstjeneste også kan 
bestå av personell med annen utdanning enn mas-
ter i barnevern, og at også disse skal kunne utføre 
oppgaver som omfattes av kompetansekravet. 
Departementet legger likevel til grunn at tjenes-
tene også etter innføring av kompetansekravet vil 
sørge for å ha personell med spesifikk barnevern-
skompetanse.

Statsforvalteren har ansvar for å føre tilsyn 
med kommunens oppfyllelse av plikter etter 
barnevernsloven, jf. utkast til § 17-3 første ledd. 
Selv om det er kommunen som definerer hvilke 
utdanninger som er relevante, vil statsforvalteren 
dermed kunne føre kontroll med at kommunen 
har foretatt en konkret og forsvarlig vurdering av 
hva som er relevant kompetanse.

Departementet er enig med Bufdir i at det bør 
utarbeides en veileder om innholdet i kompetan-
sekravet. Departementet vil derfor sørge for at 
det utarbeides en nasjonal faglig veileder blant 
annet om hvilken kompetanse og hvilke utdannin-
ger som er relevante for de oppgavene som omfat-
tes av kompetansekravet, hvilket innhold master-
grader og videreutdanninger må ha for å være 
relevante, samt vurderinger av hva som vil være 
en forsvarlig sammensetning av kompetanse i bar-
nevernstjenestene. Det vil både gi kommunene 
faglige råd og anbefalinger, og samtidig gi stats-
forvalterne et bedre grunnlag til å føre kontroll 
med at kommunenes vurderinger er forsvarlige. 

Departementet legger til grunn at forslaget til 
kompetansekrav faller utenfor yrkeskvalifika-
sjonsloven. Det vises til at loven ikke gjelder for 
yrker som utøver offentlig myndighet41, og at for-
slaget heller ikke til hinder for at kandidater med 
relevant mastergradutdanning fra utlandet kan 
vurderes som kvalifiserte.

41 Lov av 16. juni 2017 nr. 69 om godkjenning av yrkeskvalifi-
kasjoner § 2 tredje ledd.
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21.8.4.3 Særlig om sakkyndige, private som bistår 
barnevernstjenesten og sentre for foreldre 
og barn

Det er en klar sammenheng mellom hvilke krav til 
kompetanse som stilles til barnevernstjenestens 
egne ansatte, og hvilke krav som bør stilles til 
sakkyndige og til personell hos private aktører 
som bistår den kommunale barnevernstjenesten. 
Departementet foreslo derfor at kompetansekra-
vene også skulle omfatte sakkyndige som barne-
vernstjenesten har engasjert i forbindelse med en 
undersøkelsessak. Videre ble det foreslått at bar-
nevernstjenesten bare skulle kunne la seg bistå av 
private aktører ved utførelse av oppgaver som 
omfattes av kompetansekravene dersom disse 
oppfyller tilsvarende krav til kompetanse.

En sakkyndig utredning vil inneholde barne-
faglige vurderinger av hva som på kort og lang 
sikt vil være til det enkelte barnets beste eller en 
faglig vurdering av andre nærmere spesifiserte 
tema. Den sakkyndige skal gi oppdragsgiver og 
parter et faglig perspektiv og dermed bidra til at 
saken blir tilstrekkelig opplyst i forbindelse med 
de vurderinger og beslutninger som skal fattes 
vedrørende barnet. I tillegg kan den sakkyndige 
på tilsvarende måte som barnevernstjenesten selv, 
kreve å få samtale med barnet i enerom. På denne 
bakgrunn mener departementet også etter hørin-
gen at sakkyndige som benyttes av barnevernstje-
nesten i forbindelse med en undersøkelse mini-
mum bør oppfylle de kravene som stilles til barne-
vernstjenestens egne ansatte. De fleste sakkyn-
dige er utdannet psykologer med spesialistkompe-
tanse. Barnevernstjenesten kan imidlertid også 
engasjere sakkyndige med annen profesjon eller 
fagbakgrunn. Dette gir en risiko for at  barne-
vernstjenesten i enkelte tilfeller kan komme til å 
velge sakkyndige uten tilstrekkelig faglig kompe-
tanse dersom det ikke stilles kompetansekrav 
også til disse. Departementet fastholder derfor 
forslaget om å stille kompetansekrav til sakkyn-
dige barnevernstjenesten engasjerer, i likhet med 
kompetansekrav til barnevernstjenestens eget 
personell, jf. utkast til § 15-6 annet ledd. 

Utover minimumskravet til kompetanse er det 
kommunens ansvar å vurdere valg av sakkyndig 
og hvilken kompetanse den sakkyndige bør ha for 
å utrede saken. Departementet vil blant annet 
understreke at sakkyndige som benyttes i saker 
om samiske barn må ha nødvendig kompetanse 
om samiske barns språklige og kulturelle rettig-
heter som urfolk. Dette er noe barnevernstje-
nesten må ta høyde for både ved valg av sakkyn-
dig og ved utforming av den sakkyndiges mandat. 

Etter departementets vurdering er det likevel ikke 
grunn til å foreslå en særskilt regulering av 
sakkyndiges kompetanse om samiske barn. 

Det foreslåtte kompetansekravet omfatter 
imidlertid ikke sakkyndige som engasjeres av bar-
neverns- og helsenemnda eller av domstolen. I 
disse tilfellene vil det fremdeles være nemndas 
leder og domstolen som har ansvaret for å vur-
dere valg av sakkyndig og hvilken kompetanse 
den sakkyndige bør ha for å bistå nemnda og 
domstolen i å opplyse saken.  

Departementet foreslår videre at det presise-
res at barnevernstjenesten bare kan la seg bistå 
av personell fra private aktører til oppgaver som 
omfattes av kompetansekravet dersom disse opp-
fyller de samme kompetansekravene som stilles 
til barnevernstjenestens egne ansatte, jf. utkast til 
§ 15-7 annet ledd. Det følger av samme bestem-
melse at barnevernstjenesten fremdeles skal ha 
anledning til å la seg bistå av private til gjennomfø-
ring av undersøkelser, jf. utkast til § 15-7 første 
ledd. 

Enkelte høringsinstanser har tatt opp om det 
bør stilles kompetansekrav også for Sentre for for-
eldre og barn. Sentrene er et spesialisert tiltak der 
personellet generelt sett har et høyt kompetanse-
nivå. Etter departementets vurdering bør personell 
i sentre for foreldre og barn som utfører utred-
ningsoppgaver på vegne av barnevernstjenesten ha 
utdanning som minst ligger på nivå med barne-
vernstjenestens egne ansatte. Det er derfor natur-
lig at statlige og private sentre for foreldre og barn 
reguleres på samme måte som sakkyndige og 
andre private leverandører som barnevernstje-
nesten engasjerer til å utføre oppgaver som omfat-
tes av kravet om mastergrad. Det samme gjelder 
også dersom annet personell i Bufetat bistår barne-
vernstjenesten til oppgaver som omfattes av kom-
petansekravet. Departementet har derfor presisert 
i bestemmelsen at kompensekravet også omfatter 
andre som bistår barnevernstjenesten ved utførel-
sen av disse oppgavene. Videre er det presisert i 
utkastet § 10-21 fjerde ledd at de kompetansekra-
vene som følger av utkast til § 15-6 også gjelder for 
personell i senter for foreldre og barn som skal 
bistå barnevernstjenesten med utredning av bar-
nets omsorgssituasjon. 

21.8.4.4 Nærmere om hvilke oppgaver 
kompetansekravet bør omfatte

Etter departementets vurdering bør kompetanse-
kravet omfatte noen nærmere bestemte kjerne-
oppgaver som krever høy grad av analytisk kom-
petanse og kliniske ferdigheter. Høringen viser 
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også at et flertall høringsinstanser støtter vurde-
ringene i høringsnotatet knyttet til hvilke opp-
gaver som bare bør kunne utføres av personell 
som oppfyller nærmere definerte krav til utdan-
ning eller en kombinasjon av utdanning og erfa-
ring. 

I bestemmelsen om barnevernstjenestens opp-
gaver og organisering er det listet opp enkelte 
oppgaver som er sentrale for kommunens og bar-
nevernstjenestens ansvar etter loven, jf. utkast til 
§ 15-3 tredje ledd. Det følger av denne bestemmel-
sen at barnevernstjenesten blant annet har ansva-
ret for å gjennomgå og vurdere bekymringsmel-
dinger, gjennomføre undersøkelser av barnets 
omsorgssituasjon, treffe vedtak om hjelpetiltak, 
forberede saker for behandling i barneverns- og 
helsenemnda og for å iverksette og følge opp til-
tak. Disse oppgavene utgjør kjernen i barne-
vernstjenestens virksomhet, og kjennetegnes 
blant annet ved at det stilles høye krav til kvalitet i 
og dokumentasjon av faglige vurderinger og 
begrunnelser. Feil og uforsvarlig praksis ved utfø-
relse av disse oppgavene kan få store konsekven-
ser for den videre saksgangen, og det kan være 
krevende både å avdekke og rette opp feil. 

Etter departementets vurdering krever de 
oppgavene som er nevnt i bestemmelsen om bar-
nevernstjenestens oppgaver og organisering høy 
grad av analytisk kompetanse og kliniske ferdig-
heter. Dette innebærer at departementet foreslår 
å knytte kompetansekravet til følgende oppgaver:

Gjennomgang og vurdering av bekymringsmeldinger 

De fleste barnevernssaker starter med at noen 
som er bekymret for et barns omsorgs- eller livssi-
tuasjon, sender en bekymringsmelding til den 
kommunale barnevernstjenesten. Barnevernstje-
nestens plikt til å gjennomgå bekymringsmeldin-
ger er nærmere regulert i utkast til § 2-1. Barne-
vernstjenestens faglige vurdering av bekymrings-
meldingen er avgjørende for om saken følges opp 
med videre undersøkelser av barnets omsorgs- og 
livssituasjon, og for om det eventuelt blir iverksatt 
tiltak etter barnevernsloven. Dette innebærer 
blant annet å vurdere alvorlighetsgraden i de 
bekymringsmeldingene de mottar, og vurdere 
behovet for å iverksette akuttiltak for å beskytte 
barnet. En feilaktig henleggelse av en bekym-
ringsmelding, som skulle ha blitt fulgt opp med 
undersøkelser og barnevernstiltak, kan få alvor-
lige konsekvenser for det barnet saken gjelder. På 
denne bakgrunn foreslår departementet at kom-
petansekravet skal omfatte barnevernstjenestens 

arbeid med å gjennomgå og vurdere bekymrings-
meldinger. 

Undersøkelser av barnets omsorgssituasjon 

Barnevernstjenestens rett og plikt til å gjennom-
føre undersøkelser er nærmere regulert i utkast 
til § 2-2. Hensikten med en undersøkelse er å kart-
legge barnets helhetlige omsorgssituasjon, 
avklare om det er grunnlag for å iverksette tiltak i 
henhold til barnevernsloven og vurdere hvilken 
hjelp barnet har behov for. Undersøkelsesarbeidet 
handler blant annet om å avdekke de faktiske for-
holdene og vurdere alvorlighetsgraden i saken. 
Undersøkelsen danner grunnlaget for senere 
beslutninger og vedtak, enten saken henlegges, 
barnevernstjenesten fatter vedtak om frivillige 
hjelpetiltak, eller fremmer en tvangssak for barne-
verns- og helsenemnda. I tilfeller der det er 
grunnlag for å iverksette barnevernstiltak, må 
barnevernstjenesten dokumentere sine barne-
vernsfaglige vurderinger av barnets behov for 
barnevernstiltak og begrunne de tiltakene som 
iverksettes. Hensynet til barn og foreldrene tilsier 
at det må legges stor vekt på systematikk, faglig-
het og rettssikkerhet. Departementet legger også 
vekt på at undersøkelsesarbeidet innebærer inn-
grep i privatlivet til barn og familier. Undersøkel-
sen kan gjennomføres selv om foreldrene motset-
ter seg innsyn i sitt privatliv, og den kan gjennom-
føres ved hjemmebesøk og ved enesamtale med 
barnet. 

Barnevernstjenesten har også en forholdsvis 
vid adgang til å innhente opplysninger fra andre 
offentlige myndigheter uten samtykke fra dem 
opplysningene gjelder, jf. utkast til § 13-4. Dersom 
det er nødvendig kan barnevernstjenestens leder 
kreve bistand fra politiet til gjennomføring av 
undersøkelsen, jf. § 12-10. Ved mistanke om at 
barnet blir mishandlet i hjemmet eller utsatt for 
andre former for alvorlige overgrep i hjemmet, 
kan barnevernstjenestens leder beslutte at barnet 
skal bringes til sykehus eller annet sted for under-
søkelse, jf. utkast til § 2-2 femte ledd. Både 
forskning og tilsyn med barnevernstjenestene har 
vist at det mange steder er lite systematikk i gjen-
nomføringen av undersøkelser og at barn og for-
eldre i svært varierende grad involveres og med-
virker i saken. Det er også pekt på mangel på 
gode analyser av barnets beste og dokumentasjon 
av barnevernsfaglige vurderinger. Departemen-
tet foreslår på denne bakgrunn at kompetansekra-
vet skal omfatte arbeid knyttet til barnevernstje-
nestens undersøkelse av barnets omsorgssitua-
sjon. 



506 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Vedtak om hjelpetiltak 

En undersøkelse kan resultere i at barnevernstje-
nesten henlegger saken, forbereder og fremleg-
ger en sak for barneverns- og helsenemnda eller 
selv fatter vedtak om ulike former for hjelpetiltak, 
jf. utkast til § 2-5. 

Barnevernstjenesten må gjøre konkrete fag-
lige vurderinger i hvert enkelt tilfelle. Dette forut-
setter en god forståelse av barnets behov og et 
godt faglig skjønn. Avgjørelser om ytelser og tje-
nester etter barnevernsloven regnes som enkelt-
vedtak. Også avslag på en søknad om hjelpetiltak, 
og barnevernstjenestens avslutning av hjelpetil-
tak, regnes som et enkeltvedtak. Å treffe vedtak 
om tiltak etter barnevernsloven er en kjerneopp-
gave for barnevernstjenesten. Det innebære utø-
velse av offentlig myndighet og forutsetter kon-
krete barnevernsfaglige vurderinger. Departe-
mentet foreslår på denne bakgrunn at kompetan-
sekravet skal omfatte det å treffe vedtak om hjel-
petiltak. 

Forberede saker for behandling i barneverns- og helse-
nemnda 

En undersøkelse kan ende i at barnevernstje-
nesten fremmer sak for barneverns- og helsenem-
nda. Det er den kommunale barnevernstjenesten 
som er den offentlige parten i saken. Sakene inn-
ledes ved at barnevernstjenesten utarbeider 
begjæring om tiltak. Begjæringen danner grunnla-
get for nemndas tilrettelegging og videre behand-
ling av saken. En begjæring til nemnda berører en 
rekke juridiske og prosessuelle problemstillinger 
og blir som regel utarbeidet i samarbeid mellom 
kommunens advokat og barnevernstjenesten. Det 
er viktig at saken er så godt forberedt som mulig, 
både av hensyn til foreldrenes og barnets rettssik-
kerhet og barnevernets mulighet til å gi det 
enkelte barnet den hjelpen det trenger. Begjærin-
gen skal blant annet inneholde en saksfremstil-
ling, der barnevernstjenesten skal gi en objektiv 
beskrivelse av faktum i saken, også de opplysnin-
gene som taler til partenes fordel. 

Barnevernstjenesten må kunne redegjøre for 
hvilke eventuelle hjelpetiltak som har vært satt inn 
og varigheten av tiltakene, årsaken til at de ble 
avsluttet og barnevernstjenestens evaluering av de 
utprøvde hjelpetiltakene. Selv om barnevernstje-
nesten får bistand av kommunens advokat eller 
jurist, reiser saker for barneverns- og helsenemnda 
ofte mange kompliserte faglige og juridiske spørs-
mål, som stiller store krav til kompetansen til de 
som skal bistå i å forberede saken på kommunens 

vegne. Bufdir har særlig pekt på at både tilsyns-
myndighetene og tilsatte i barnevernstjenestene 
har etterspurt mer juridisk kompetanse. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn 
at kompetansekravet skal omfatte forberedelse 
av saker for behandling i barneverns- og helse-
nemnda. 

Iverksette og følge opp tiltak 

Barnevernstjenesten har et ansvar for å iverksette 
og følge opp hjelpetiltak, akuttvedtak, vedtak om 
omsorgsovertakelse og vedtak om opphold i bar-
nevernsinstitusjon på grunn av alvorlige atferds-
vansker. 

Dersom det er fattet vedtak om hjelpetiltak, 
skal barnevernstjenesten utarbeide en plan som 
skal evalueres regelmessig, og ved omsorgs-
overtakelser skal barnevernstjenesten vedta en 
plan for barnets omsorgssituasjon, se nærmere 
omtale i kapittel 16.

Barnevernstjenesten har dermed et omfat-
tende ansvar for å iverksette og følge opp barne-
vernstiltak. Det forutsettes at barnevernstje-
nesten følger opp barnet, foretar jevnlige faglige 
vurderinger av barnets situasjon og om tiltakene 
virker etter sin hensikt, eller om de bør erstattes 
med andre tiltak. I tillegg må barnevernstje-
nestene følge opp foreldrene og vurdere foreldre-
nes utvikling etter omsorgsovertakelser, samt 
legge til rette for og vurdere mulighetene for tilba-
keføring til foreldrene. Dette innebærer eksem-
pelvis å vurdere om det er grunnlag og behov for 
å utvide samværet som barneverns- og helsenem-
nda har fastsatt. Barneverntjenesten har også 
plikt til å følge opp barn og foreldre etter et akutt-
vedtak om omsorgsovertakelse. Det er flere gan-
ger vist til at barneverntjenestene svikter i opp-
følgningen av barnet og familien. Departementet 
foreslår på denne bakgrunn at kompetansekravet 
skal omfatte iverksetting og oppfølgning av barne-
vernstiltak. 

Oppgaver som ikke omfattes av kompetansekravet

Enkelte høringsinstanser har tatt til orde for at 
kompetansekravet også bør omfatte oppgaver 
som gjennomføring av akuttvedtak og den prak-
tiske utførelsen av hjelpetiltak. Departementet 
fastholder imidlertid at det er kommunene selv 
som er nærmest til å vurdere hvilken kompetanse 
som trengs ved utøvelsen av andre typer oppgaver 
i barnevernet. Når det gjelder akuttvedtak om 
omsorgsovertakelse vil departementet også vise 
til at myndigheten til å treffe slike vedtak er lagt 
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direkte til barnevernstjenestens leder og stedfor-
tredende leder. Dette innebærer at hensynet til 
fagkompetanse uansett er ivaretatt i de tilfellene 
der disse treffer et akuttvedtak. Etter departemen-
tets vurdering er det ikke hensiktsmessig å kreve 
at bare personell som oppfyller krav til kompe-
tanse kan involveres i forbindelse med gjennomfø-
ring av et akuttvedtak. Når det gjelder hjelpetiltak 
vil departementet særlig vise til at det er stor vari-
asjon i hvilken kompetanse, opplæring og utdan-
ning som er relevant i forbindelse med den prak-
tiske utførelsen av de ulike formene for frivillige 
hjelpetiltak. Barnevernstjenestene tilbyr et bredt 
spekter av tiltak, fra praktisk bistand i hjemmet og 
ulike former for aktivitetstilbud til mer spesiali-
sert oppfølging og behandling. Tiltaksarbeid over-
for barn og familier er organisert på ulike måter i 
kommunene. Ofte kan det være andre instanser, 
eller personer tilsatt utenfor barnevernstje-
nestene, som står for den praktiske gjennomførin-
gen av tiltak. Departementet fastholder derfor at 
det er mindre hensiktsmessig å stille krav om 
masterutdanning for denne delen av barne-
vernstjenestens arbeid. 

21.8.4.5 Overgangsordning og innføring av 
kompetansekrav

Et lovfestet kompetansekrav må innrettes på en 
slik måte at kommunene har gode forutsetninger 
for å kunne oppfylle kravet. Dagens barnevern-
slov stiller ingen spesifikke krav til utdanning eller 
kompetanse for fagpersonell i den kommunale 
barnevernstjenesten. Samtidig har et stort flertall 
av tilsatte i dagens barnevernstjenester utdanning 
på bachelornivå. Ved en overgang til et system der 
det i loven stilles krav om at barneverntjenestens 
kjerneoppgaver skal utføres av personell med 
relevant utdanning på masternivå, er det derfor 
avgjørende at både kommuner og utdanningssys-
temet gis tilstrekkelig god tid til å forberede og til-
passe seg til det nye kompetansekravet. 

Høringen viser at det er noe ulike synspunkter 
blant høringsinstansene om forslaget om en over-
gangsordning og at kompetansekravet skal tre i 
kraft i 2031. Enkelte instanser har tatt til orde for 
en kortere innføringsperiode, mens andre instan-
ser er enig med departementet i at det er behov 
for en så vidt lang innføringsfase. Disse viser blant 
annet til at kommunene må få anledning til å vide-
reutdanne sine ansatte. Samtidig må utdan-
ningsinstitusjonene få tid til å etablere et tilstrek-
kelig antall studieplasser.

Departementet legger også etter høringen til 
grunn at kommunene må få tid og anledning til å 

videreutdanne egne ansatte, og at det må tas hen-
syn til kommunenes og barnevernstjenestenes 
behov for fleksibilitet ved innføringen av kompetan-
sekravet om masterutdanning. Dette er også viktig 
for at kommunene skal kunne holde på dyktige 
medarbeidere og motvirke turnover, samt at kom-
petansekravet innføres på en på en måte som tar 
hensyn til betydningen av erfaring fra barnevernet.

Departementet fastholder derfor at kompetan-
sekravet bør tre i kraft 1. januar 2031. Dette vil gi 
kommunene tilstrekkelig tid til å tilpasse seg det 
nye kompetansekravet, parallelt med at tilgangen 
på kandidater med barnevernsfaglig masterutdan-
ning økes gradvis, slik at det vil være tilstrekkelig 
med kandidater som oppfyller kravet. 

Departementet foreslår derfor at kommunene 
må sørge for å innfri kompetansekravet innen 1. 
januar 2031, jf. utkast til § 15-6 første ledd.

Det foreslås samtidig en overgangsordning for 
personell som allerede er ansatt i barnevernet, 
samt for de som ansattes i en barnevernstjeneste i 
perioden frem til 2031. Når det gjelder disse tilfel-
lene, foreslår departementet at kompetansekravet 
også skal kunne oppfylles gjennom en kombina-
sjon av utdanning og erfaring. 

Forslaget er utformet slik at kompetansekra-
vet i denne tidsbegrensede perioden også kan 
oppfylles gjennom en kombinasjon av relevant 
bachelorgrad, barnevernsfaglig eller annen rele-
vant videreutdanning på minst 30 studiepoeng og 
fire års erfaring. For ansatte som innen 1. januar 
2031 oppfyller disse kravene, vil kravet til kompe-
tanse være oppfylt på lik linje med mastergrad. 
Dette gjelder også i tilfeller der ansatte senere 
skifter arbeidsted. Forslaget innebærer dermed at 
de som er ansatte i barnevernstjenesten frem til 
2031 kan oppfylle kompetansekravet på to måter, 
enten gjennom mastergrad i barnevern eller 
annen relevant master, eller ved å ha relevant 
utdanning på bachelornivå i kombinasjon med 
erfaring fra barnevernet og videreutdanning. 

Kravet om videreutdanning skal bidra til å 
heve kompetansen blant de ansatte i barne-
vernstjenesten. Det er lagt særlig vekt på behovet 
for mer analytisk kunnskap og kliniske ferdig-
heter. Det åpnes samtidig for at også andre videre-
utdanninger kan være relevante. En høy andel av 
de ansatte i barnevernstjenestene har allerede tatt 
videreutdanning, og det er derfor naturlig å anta 
at mange av de ansatte allerede kan anses å ha 
oppfylt dette kravet. Departementet mener at, det 
på samme måte som for masterutdanningene, bør 
være opp til den enkelte kommune selv å vurdere 
hvilke videreutdanninger som er relevante. 
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Erfaringskravet er utformet slik at det kan 
oppfylles gjennom erfaring for eksempel fra bar-
nevernstjenesten, Bufetat, barnevernsinstitusjon 
og statsforvalteren. Kommunene har valgfrihet 
når det gjelder organisering av de kommunale tje-
nestene. Barnevernstjenesten kan for eksempel 
legges til en felles omsorgs- og oppvekstetat eller 
andre organisatoriske løsninger. På denne bak-
grunn kan det i enkelte tilfeller oppstå spørsmål 
om en ansatt har hatt arbeidsoppgaver og tilknyt-
ning til kommunens barnevernstjeneste som til-
sier at kravene til erfaring er oppfylt. Det er kom-
munen som må vurdere dette. Utgangspunktet for 
vurderingen må være i hvilken grad vedkom-
mende har erfaring fra arbeid med de oppgavene 
som følger av barnevernsloven. Det betyr også at 
erfaring fra en privat aktør som har bistått barne-
vernstjenesten kan vurderes som relevant. 

Departementet understreker viktigheten av at 
kommunene tidlig planlegger hvordan de skal 
oppfylle det fremtidige kravet om mastergrad. Det 
vises særlig til at personell som skal oppfylle kra-
vet innen 2031 må kunne dokumentere minst fire 
års arbeidserfaring fra barnevernet, samt at ved-
kommende på dette tidspunktet har gjennomført 
barnevernsfaglig videreutdanning på minst 30 stu-
diepoeng. Kravet til erfaring vil i praksis innebære 
at nye medarbeidere uten relevant mastergrad, og 
uten tidligere arbeidserfaring fra barnevernet, fra 
2027 ikke vil ha tilstrekkelig tid til å tilegne seg 
den erfaringen som trengs for å kunne oppfylle 
kompetansekravet i 2031. 

Overgangsordningen vil også gjelde også for 
barnevernstjenestens leder og stedfortreder, samt 
for andre som er omfattet av kompetansekravet. 

21.8.4.6 Dispensasjon og varig unntak fra 
kompetansekravet

Høringen viser at det er delte oppfatninger blant 
høringsinstansene om hvorvidt det bør åpnes for 
dispensasjon og unntak fra kompetansekravet. 

Etter departementets vurdering må det ved 
utformingen av forslaget legges stor vekt på at 
kompetansekravet innrettes slik at kommunene 
har forutsetninger for å kunne oppfylle kravet. 
Forslaget i høringsnotatet ble utformet med tanke 
på at landets kommuner skal ha realistiske mulig-
heter til å kunne oppfylle kompetansekravet. For-
slaget om en forholdsvis lang innføringsfase, at 
kompetansekravet kan oppfylles gjennom flere 
utdanninger, og at det er kommunene selv som 
har ansvaret for å vurdere relevans ut fra lokale 
forhold og behov, er sider ved forslaget som 
bidrar til at kommunene gis gode forutsetninger 

for å implementere kompetansekravet på en god 
måte. Departementet legger likevel til grunn at 
det kan oppstå situasjoner der enkelte kommuner 
ikke vil klare å rekruttere personell som oppfyller 
kravet om mastergrad. 

Departementet fastholder derfor at det er 
behov for en bestemmelse som åpner for at det i 
visse tilfeller kan gis midlertidig dispensasjon og 
varig unntak fra kravet om mastergrad, jf. utkast til 
§ 15-6 fjerde ledd. Bestemmelsen åpner for at det i 
visse tilfeller kan gis midlertidig dispensasjon og 
varig unntak fra kravet om mastergrad, men er 
samtidig utformet slik at den pålegger kommunen 
noen særlige plikter som må oppfylles. 

Unntaksbestemmelsen er utformet slik at den 
omfatter enkelttilfeller der kommunen har for-
søkt å rekruttere medarbeidere med nødvendig 
kvalifikasjoner gjennom offentlige utlysning av 
stillinger, men ikke lyktes i å få søkere med bar-
nevernsfaglig eller annen relevant masterutdan-
ning. I slike tilfeller må kommunen utarbeide en 
ettårig plan for systematisk veiledning av den 
nyansatte i utførelse av de oppgavene som er 
omfattet av kompetansekravet. Etter departe-
mentets vurdering vil god støtte og veiledning 
redusere risikoen for at kvaliteten på utrednin-
ger og beslutninger i vanskelige saker svekkes, i 
tilfeller der arbeidet må utføres av medarbeidere 
som ikke oppfyller vilkårene i kompetansekravet. 
Departementet foreslår ikke spesielle krav til 
organisering eller omfang av veiledningen, 
utover at det skal skje systematisk gjennom det 
første arbeidsåret. Kommunen bør imidlertid 
legge vekt på at veiledningen utføres av en erfa-
ren medarbeider med rett kompetanse. Det fore-
slås videre en plikt for kommunen til å orientere 
statsforvalteren om at kommunen har gitt mid-
lertidig dispensasjon.

Videre bør det stilles krav om at den nyansatte 
må gjennomføre en barnevernsfaglig eller annen 
relevant videreutdanning. Det er derfor foreslått 
krav om at medarbeideren innen tre år må ha 
gjennomført og bestått videreutdanning på minst 
30 studiepoeng. Den enkelte kommune må selv 
avgjøre hvilke videreutdanninger som er rele-
vante, basert på en konkret vurdering av hvilken 
kompetanse og kvalifikasjoner som er nødvendig 
for at barnevernstjenesten skal kunne utføre sine 
oppgaver på en faglig forsvarlig måte. 

Departementet foreslår videre at kommunen 
skal kunne gi varig unntak for kravet til master-
grad når det foreligger dokumentasjon på at vide-
reutdanningen er gjennomført. Unntaket vil da 
også gjelde i tilfeller der vedkommende senere 
skifter arbeidssted. 
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Departementet vil vurdere om det er behov for 
å utarbeide en mal som kommunene kan benytte 
ved behandlingen av saker om dispensasjon og 
varig unntak. 

Statsforvalteren fører tilsyn med kommunens 
oppfyllelse av plikter etter barnevernsloven, jf. 
utkast til § 17-3 første ledd. Statsforvalterens til-
synsansvar innebærer at de kan føre kontroll med 
at kravene til å gi midlertidig dispensasjon og varig 
unntak fra kravet om mastergrad er oppfylt, og at 
kommunen har gjort en forsvarlig vurdering og 
behandling av saken. For at statsforvalteren skal 
være kjent med hvordan den enkelte kommune 
praktiserer ordningen med dispensasjon og varig 
unntak fra kompetansekravet, foreslår departemen-
tet at kommunen skal ha plikt til å rapportere til 
statsforvalteren om de tilfellene der de gir dispen-
sasjon og varig unntak fra kompetansekravet.

21.9 Krav om veiledning av ansatte i 
barnevernstjenesten

21.9.1 Gjeldende rett

Alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal 
være forsvarlige, jf. barnevernloven § 1- 4. I forar-
beidene til forsvarlighetskravet er det understre-
ket at barnevernstjenestens personell er en 
«avgjørende ressurs for å kunne yte forsvarlige 
tjenester», samt at barnevernstjenesten «må ha en 
bemanning, kompetanse og kvalifikasjoner som er 
tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en for-
svarlig måte.» 

Kommunen har ansvar for nødvendig opplæ-
ring av barnevernstjenesten personell, jf. sjette 
ledd i barnevernloven § 2-1. Videre skal kommu-
nen skal ha internkontroll for å sikre at oppgavene 
utføres i samsvar med krav fastsatt i eller i med-
hold av lov, jf. barnevernloven § 2-1 annet ledd.

21.9.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

21.9.2.1 Bakgrunnen for forslaget

Det er store variasjoner i hvilken oppfølging nyan-
satte og nyutdannede får i barnevernet. Flere bar-
nevernstjenester tilbyr ikke systematisk veiled-
ning eller opplæring av nyansatte.42 Samtidig trek-
ker ledere i barnevernstjenestene frem opplæring 
og veiledning i jobbsituasjonen som det viktigste 

tiltaket for å forbedre tjenestens kompetanse. 
Likevel tilbyr under av en tredjedel av barne-
vernstjenestene et formelt opplæringsprogram for 
nyansatte. Et flertall av landets barnevernstje-
nester jobber etter en generalistmodell, der det 
forventes at alle medarbeiderne løser et bredt 
spekter av oppgaver. Dette innebærer at unge og 
uerfarne medarbeidere etter relativt kort tid kan 
komme i situasjoner der de må håndtere saker 
som innebærer store inngrep i barn og familiers 
liv. Det er høy risiko for at kvaliteten på utrednin-
ger og beslutninger i vanskelige saker svekkes 
dersom arbeidet overlates til medarbeidere uten 
nødvendig erfaring. Det er også risiko for at med-
arbeidere i barnevernet slutter etter kort tid og at 
det kan bli vanskelig å bygge og vedlikeholde 
kompetanse over tid. 

Bufdir foreslo i sin utredningsrapport å innføre 
et krav om «veiledet førsteår» i alle barnevernstje-
nester og institusjoner. Bufdir mente at tiltaket som 
hovedregel skulle omfatte alle nyansatte som ikke 
har arbeidet i barnevernet tidligere.

21.9.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å presi-
sere i barnevernsloven at kommunens ansvar for 
opplæring også omfatter veiledning av barne-
vernstjenestens personale. Det ble samtidig fore-
slått enkelte mindre endringer i bestemmelsens 
utforming. Det ble ikke foreslått å innføre et krav 
om «veiledet førsteår». 

21.9.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 20 høringsinstanser har uttalt seg til for-
slaget i høringsnotatet om å presisere kommu-
nens ansvar for veiledning av barnevernstje-
nestens personale. Blant disse er Bufdir, Bufetat 
region øst, Barneombudet, Høgskolen på Vestlandet, 
Høgskulen i Volda, fylkesnemndene, Statsforvalte-
ren i Oslo og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark, OsloMet, Universitetet i Agder, Universi-
tetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, VID, Ber-
gen kommune, Bærum kommune, Drammen kom-
mune, Marker kommune, Sandefjord kommune, 
Sandnes kommune, Solør kommune, FO, Lands-
foreningen for barnevernsbarn, NOBO, Norsk bar-
nevernssamband, Stine Sofies Stiftelse og Voksne for 
barn.

Et flertall av disse høringsinstansene mener at 
det bør stilles tydeligere krav til veiledning av de 
ansatte, både i kommunalt og statlig barnevern. 
Flertallet var samtidig negative til at det ikke er 
foreslått å lovfeste et krav om «veiledet førsteår» 

42 61 Røsdal, T. (2017). Kompetanse i den kommunale barne-
verntjenesten. Kompetansekartlegging og gjennomgang av 
relevante utdanninger. NIFU-rapport 2017: 28
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for nytilsatte i det kommunale barnevernet. Disse 
høringsinstansene viser særlig til at de mener det 
er et behov for å styrke kvaliteten på veiledningen 
og oppfølgingen av nyansatte i barnevernet, og at 
en generell plikt til å tilby veiledning ikke vil være 
tilstrekkelig for at det skal skje nødvendige praksi-
sendringer som gir en forsvarlig overgang fra 
utdanning til praksis. Enkelte instanser viser også 
til andre profesjonsutdanninger, som psykologer, 
som har en avtalefestet rett til veiledning i sitt kli-
niske arbeid.

21.9.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Selv om det ikke fremgår direkte av barneverns-
loven har kommunen allerede i dag et ansvar for å 
veilede sine ansatte i barnevernstjenesten. Kom-
munene må blant annet sørge for at barne-
vernstjenestens personale har den kunnskapen og 
de ferdighetene som er nødvendig for at kommu-
nen skal kunne ivareta sine oppgaver etter 
barnevernsloven. Særlig nyansatte i det kommu-
nale barnevernet uten tidligere arbeidserfaring, 
må følges opp og få den støtten de trenger. Dette 
er avgjørende for at de skal kunne håndtere bar-
nevernssaker på en forsvarlig måte, og det er sær-
lig viktig i saker der det kan være behov for omfat-
tende og inngripende tiltak. 

Det er derfor av avgjørende betydning at kom-
munen sørger for at nyansatte får tilgang på til-
strekkelige opplæring, veiledning og kollega-
støtte, slik at de ikke blir stående alene i krevende 
saker. Overgangen fra utdanning til arbeid i bar-
nevernet kan bli spesielt vanskelig for nyansatte 
som heller ikke har hatt praksis i barnevernet i 
sin utdanning. Kommunens ansvar for opplæring 
og veiledning av personale innebærer også å 
legge til rette for at de ansatte er oppdatert på 
regelverket, ny forskning og annen viktig kunn-
skap om hva som er god praksis. Det vil også 
kunne omfatte kunnskaps- og tiltaksutvikling for å 
få på plass god samhandling med andre tjenester. 
Faglig oppdatering kan eksempelvis skje gjennom 
etter- og videreutdanning, eller gjennom andre 
former for informasjons- og opplæringsvirksom-
het. Faglig oppdatering vil være spesielt viktig i til-
feller der det er fare for svikt i tilbudet til barna. 
Den enkelte kommune må selv vurdere innholdet 
i og omfanget av opplæring og veiledning til de 
ansatte i barnevernet, blant annet med bakgrunn i 
nasjonale reformer og lokale behov.

Departementet viderefører derfor forslaget 
om å presisere kommunenes generelle ansvar for 
veiledning av ansatte i det kommunale barnever-

net i barnevernsloven, jf. utkast til § 15-2 annet 
ledd. Det er samtidig gjort enkelte mindre 
endringer i bestemmelsens utforming. 

Departementet har merket seg at mange 
høringsinstanser er kritiske til at det i høringsno-
tatet ikke ble foreslått et veiledet førsteår for nyan-
satte. Departementet er likevel skeptisk til å inn-
føre krav om veiledet førsteår som skal gjelde alle 
nyansatte som ikke har erfaring fra arbeid i barne-
vernet tidligere. Etter departementets vurdering 
må behovet for veiledet førsteår ses i sammen-
heng med øvrige tiltak for å styrke kompetansen i 
barnevernet. Dette gjelder særlig det foreslåtte 
krav om mastergrad i det kommunale barnever-
net, krav om bachelorgrad for arbeid i barnevern-
sinstitusjonene og forslaget om å styrke prak-
sisstudiene i de utdanningene som er mest rele-
vante for arbeid i barnevernet. Etter departemen-
tets vurdering vil disse tiltakene samlet sett bidra 
til at nyansatte vil være bedre kvalifisert for og for-
beredt på arbeid i barnevernet. Departementet 
understreker samtidig at nyansatte uten tidligere 
arbeidserfaring må følges opp og få den støtte de 
trenger. Etter departementets vurdering er formå-
let med et veiledet førsteår imidlertid i stor grad 
sammenfallende med det ansvaret kommunen i 
kraft av sitt arbeidsgiveransvar har for å sørge for 
at ansatte får nødvendig i stor opplæring og veiled-
ning. 

Etter departementets vurdering bør det å utar-
beide nasjonale anbefalinger om veiledning av 
ansatte i barnevernet langt på vei ivareta de 
samme hensynene som veiledet førsteår. Departe-
mentet vil derfor sørge for å utarbeide slike nasjo-
nale anbefalinger. Dette vil blant annet gi både 
kommunene og barnevernsinstitusjonene faglige 
råd og anbefalinger om oppfølgningen av nyan-
satte. 

21.10 Krav om å ta imot praksisstudenter

21.10.1 Gjeldende rett

Dagens barnevernlov inneholder ingen plikt til å 
tilby veiledet praksis til barnevernsstudenter, ver-
ken for kommunalt eller statlig barnevern.

Læringsutbytte for helse- og sosialfagutdan-
ningene er regulert gjennom forskrifter for den 
enkelte utdanning. Disse omtaler også praksisstu-
dier. Beskrivelsen av læringsutbyttet er tilpasset 
den enkelte utdanning. Treårig bachelorgrad i 
barnevern er regulert i Forskrift om nasjonal ret-
ningslinje for barnevernspedagogutdanning.43 Det 
følger av § 17 i forskriften at praksisstudier er en 
sentral del av studiet. Det fremgår av bestemmel-
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sen at praksisstudiene skal utformes slik at de sik-
rer at læringsutbytte innenfor kunnskap, ferdig-
heter og generell kompetanse oppnås. Praksisstu-
diet bør ha et omfang på 24 uker hvor minimum 
20 uker skal være i autentiske yrkessituasjoner, 
samt utføres i direkte arbeid med utsatte barn, 
unge og/eller deres familie. 

I bestemmelsens annet ledd er det presisert at 
hovedvekten av praksisstudiene bør gjennomfø-
res innenfor kommunalt og statlig barnevern. 
Bestemmelsen viser samtidig til at studentene 
skal få erfaring med å etablere kontakt med barn 
og familier, samt utrede og undersøke, vurdere og 
fatte beslutninger i barnevernssaker. Videre skal 
studenten delta i samarbeidsmøter og få kjenn-
skap til tverrfaglig samarbeid på individ- og sys-
temnivå. 

Studenter innen sosialt arbeid og vernepleie er 
også aktuelle for praksis i barnevernet. Forskrif-
tene for disse to utdanningene inneholder lig-
nende bestemmelser om praksis som for barne-
vernspedagogutdanningen, men omtaler ikke 
praksis i barnevernet særskilt.

Universitetene og høyskolene har det overord-
nede ansvaret for praksisstudier. Ansvaret er nær-
mere regulert i § 3 i Forskrift om felles rammeplan 
for helse- og sosialfagutdanninger. Bestemmelsen 
regulerer ansvaret både til utdanningsinstitusjo-
nene og til den som tilbyr praksis. 

Utdanningsinstitusjonene skal ved utvelgelse 
av praksistilbydere forsikre seg om at det tilbys 
relevante læresituasjoner, kunnskapsbaserte tje-
nester og kompetente veiledere, jf. bestemmel-
sens første ledd. Det er videre presisert at utdan-
ningsinstitusjonen har ansvar for å følge opp stu-
dentene hos praksistilbyder, at de skal være opp-
datert i praksistilbyders problemstillinger og at de 
skal bistå i pedagogiske spørsmål inkludert plan-
legging av læringsaktiviteter, veiledningsmeto-
dikk, vurdering av skikkethet og evaluering. 

Når det gjelder praksistilbyderens ansvar, er 
det presisert i bestemmelsens første ledd at tilby-
deren har ansvar for den daglige veiledningen og 
oppfølgingen av studentene, samt at tilbyderen 
skal sørge for at praksisveileder normalt er av 
samme profesjon som studenten, der dette er 
naturlig. Videre er det presisert at praksisveileder 
skal ha relevant faglig kunnskap og bør som 
hovedregel ha formell veiledningskompetanse. I 
bestemmelsens annet ledd er det presisert at 
utdanningsinstitusjonene skal inngå samarbeids-
avtaler med praksistilbyderen. Avtalene skal regu-

lere ansvar, roller, omfang av praksisplasser, kom-
petanse og samarbeidsarenaer på alle relevante 
nivå, og kan også regulere forsknings-, utviklings- 
og innovasjonssamarbeid. 

21.10.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

21.10.2.1 Bakgrunnen for forslaget

I sin utredningsrapport drøftet Bufdir to alterna-
tive modeller for innretting og finansiering av 
praksis. Den ene modellen innebar å innføre et 
lovkrav som forplikter alle barnevernstjenester og 
Bufetat (institusjonstilbudet) til å tilby veiledet 
praksis til praksisstudenter. I denne modellen 
foreslo Bufdir øremerkede midler til barne-
vernstjenestene og institusjonene for å utvikle vei-
ledningskompetanse og frigjøre kapasitet til å ta 
imot studenter. Bufdir mente at en slik modell 
sannsynligvis ville forutsette en dispensasjonsord-
ning for tjenester og institusjoner som ikke er rus-
tet for å ta imot studenter, for eksempel på grunn 
av små fagmiljøer som ikke egner seg til prak-
sisstudier. 

Den andre modellen innebar at relevante uni-
versiteter og høyskoler ble tildelt midler som de 
kunne benytte til å inngå samarbeid med utvalgte 
kommuner og barnevernsinstitusjoner og frikjøpe 
veiledere som kan følge opp studenter i praksis. I 
denne modellen foreslo Bufdir å lovfeste en plikt 
for barnevernstjenester og institusjoner til å tilby 
veiledet praksis dersom universiteter eller høy-
skoler henvender seg til dem.

21.10.2.2 Forslaget i høringsnotat

Departementet foreslo i høringsnotatet å lovfeste 
at både kommunene og Bufetat skal tilby veiledet 
praksis etter forespørsel fra en utdanningsinstitu-
sjon, samt at kommunene og Bufetat skal samar-
beide med utdanningsinstitusjonene om gjennom-
føring av praksisstudier. 

21.10.3 Høringsinstansenes syn

Om lag 40 instanser uttalte seg om forslaget. Blant 
disse er Barneombudet, Bufetat region øst, Bufetat 
region sør, Bufdir, Høgskulen i Molde, Høgskulen i 
Volda, Høgskulen på Vestlandet, NTNU, Nord uni-
versitetet, OsloMet, Statsforvalteren i Trøndelag, 
Sanks, Statsforvalteren i Vestland, Universitetet i 
Agder, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavan-
ger, Universitets- og høgskolerådet, Bergen kommune, 
Karmøy kommune, Sandnes kommune, Akademiker-

43 Forskriften er fastsatt med hjemmel i universitets- og høy-
skoleloven § 3-2 annet ledd.
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forbundet, Fagforbundet, FO, Landsforeningen for 
barnevernsbarn, NOBO, Norsk barnevernsamband, 
OBF og Pilar. 

Et stort flertall er positive til at det innføres en 
plikt for kommunene og Bufetat til å tilby veiledet 
praksis. Enkelte kommuner, som Bærum kom-
mune, Marker kommune og Solør kommune er 
samtidig skeptiske til et generelt krav fordi noen 
barnevernstjenester kan være dårlige rustet til å 
ta imot og veilede studenter. Fylkesnemndene
anbefaler utredning av behovet for veiledning i 
barnevernstjenestene generelt. Bufdir støtter 
departementets vurderinger og forslag, og anbefa-
ler samtidig at de får i oppdrag å utarbeide en 
overordnet faglig veileder for veiledning av 
ansatte og studenter i barnevernet.

Samtlige utdanningsinstitusjoner som har 
uttalt seg om forslaget støtter det. Samtidig er et 
flertall av disse negative til den finansierings-
modellen som ble foreslått i høringsnotatet. Uni-
versitets- og høyskolerådet og flere av utdanningsin-
stitusjonene mener at det vil bli krevende for 
utdanningsinstitusjonene å håndtere ulike beta-
lingsordninger for praksisplasser på de ulike prak-
sisfeltene. 

21.10.4 Departementets vurderinger og 
forslag

21.10.4.1 Behovet for å lovfeste krav om veiledet 
praksis

Praksiserfaringer i forbindelse med utdanning er 
viktig for at nyutdannede i det kommunale barne-
vernet og i barnevernsinstitusjonene skal være 
godt forberedt på de oppgavene som venter dem. 
Overgangen fra utdanning til arbeid i kommunalt 
eller statlig barnevern kan bli krevende for nyut-
dannede som ikke har hatt praksis i barnevernet. 
I mange barnevernstjenester er det forventet at 
alt fagpersonell skal kunne løse et bredt spekter 
av oppgaver, og følge barnet og familien gjennom 
flere faser i en barnevernssak. Unge og uerfarne 
medarbeidere kan dermed komme i situasjoner 
der de må håndtere saker som både innebærer 
vanskelige vurderinger og store inngrep i barn og 
familiers liv. Det er høy risiko for dårlig kvalitet i 
tjenestetilbudet når ansatte ikke har fått tilstrek-
kelig trening i å anvende kunnskap, eller hatt 
mulighet til å tilegne seg praktiske ferdigheter 
gjennom erfaring fra reelle arbeidssituasjoner i 
barnevernet. 

Departementet viser også til at det særlig i det 
kommunale barnevernet er en svært høy turno-
ver, og at mange medarbeidere slutter etter kort 

tid. Det kreves tid og kompetanse hos ansatte for 
å kunne følge opp studenter på en god måte, og i 
mange tjenester er arbeidsbelastningen allerede 
høy. 

Etter departementets vurdering er man-
glende forpliktelse, kapasitet og kompetanse 
hovedårsakene til at mange barnevernstjenester 
og barnevernsinstitusjoner vegrer seg for å tilby 
praksisplasser. Verken kommunene eller Bufetat 
er særskilt finansiert for denne oppgaven. Depar-
tementet legger videre til grunn at veilederkom-
petanse er viktig for å kunne tilby praksisstudier 
av høy kvalitet. Økt veiledningskompetanse vil 
også kunne gi synergieffekter til andre deler av 
barnevernets virksomhet, gjennom bedre kollega-
støtte og mer systematisk veiledning og oppføl-
ging av nyansatte. 

Departementet foreslår derfor at både kom-
munene og Bufetat skal tilby veiledet praksis etter 
forespørsel fra en utdanningsinstitusjon, samt at 
kommunene og Bufetat skal samarbeide med 
utdanningsinstitusjonene om gjennomføring av 
praksisstudier. 

21.10.4.2 Innholdet i kravet om veiledet praksis

Det er utdanningsinstitusjonene som har det over-
ordnede ansvaret for å tilby relevante praksisstu-
dier og som har best kjennskap til hvilket omfang 
av praksisplasser det er behov for til enhver tid. 
Det bør også forventes at utdanningsinstitusjo-
nene, gjennom sin dialog med praksisfeltet og 
oversikt over læringsutbyttet studentene skal til-
egne seg, har god oversikt over hvilke barne-
vernstjenester og institusjoner som er godt rustet 
til å kunne tilby gode og relevante praksisstudier.

Departementet merker seg at enkelte kommu-
ner er bekymret for at noen barnevernstjenester 
kan være dårlig rustet til å ta imot og veilede stu-
denter. Departementet ser at enkelte institusjoner 
og barnevernstjenester kan ha svake forutsetnin-
ger for å følge opp studenter på en god måte og 
legge til rette for at de får erfaringer med et til-
strekkelig bredt spekter av oppgaver og saksty-
per. Dette kan for eksempel ha sammenheng med 
en vanskelig bemanningssituasjon eller et lite fag-
miljø.

Departementet fastholder likevel forslaget om 
at alle kommuner og Bufetat skal omfattes av plik-
ten til å tilby praksisplasser, og viser særlig til at 
forslaget bygger på at utdanningsinstitusjonene 
inngår samarbeid med barnevernstjenester og 
institusjoner som er egnet for oppgaven, i lys av 
det ansvaret de har for å tilby gode og relevante 
praksisstudier. Departementet understreker at 
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utdanningsinstitusjonene må ta hensyn til praksis-
stedets forutsetninger for å ta imot studenter, og 
praksisstedets eget syn på dette. Det legges der-
for opp til at utdanningsinstitusjonene i samsvar 
med dagens praksis vil inngå samarbeid med Buf-
etat og utvalgte kommuner. Mange barnevernstje-
nester og barnevernsinstitusjoner vil bare unn-
taksvis måtte ta imot praksisstudenter.

Når det gjelder praksis i barnevernsinstitusjo-
ner, er det Bufetat som skal velge ut institusjo-
nene som skal ta imot praksisstudenter. Det forut-
settes imidlertid at Bufetat samarbeider med den 
utdanningsinstitusjonen som har anmodet om 
praksisplass. 

Departementet viser for øvrig til at det på len-
gre sikt er aktuelt å få på plass et mer enhetlig sys-
tem for å øke tilgangen på praksisplasser i kom-
munene. Et slikt system bør også omfatte det 
kommunale barnevernet. Dette innebærer at 
modellen som nå innføres for barnevernet kan bli 

endret ved en senere anledning, dersom det innfø-
res et mer generelt system for praksis i kommu-
nale tjenester. 

Det legges ikke opp til egne klagemuligheter 
eller sanksjoner i tilfeller der en kommune eller 
barnevernsinstitusjon ikke etterkommer henven-
delser fra utdanningsinstitusjonene om behov for 
praksisplass. Statsforvalteren vil imidlertid kunne 
føre tilsyn med kommunenes og barnevernsinsti-
tusjonenes plikt til å ta imot praksisstudenter, og 
statsforvalteren vil kunne påvise avvik dersom 
virksomhetene ikke oppfyller plikten.

Departementet foreslår etter dette at både 
kommunene og Bufetat skal ha plikt til å tilby vei-
ledet praksis etter forespørsel fra en utdanningsin-
stitusjon, samt at kommunene og Bufetat skal 
samarbeide med utdanningsinstitusjonene om 
gjennomføring av praksisstudier, jf. utkast til 
§§ 15-2 tredje ledd og 16-3 tredje ledd.
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22  Statlig barnevernsmyndighet 

22.1 Bufetats ansvar og oppgaver

22.1.1 Gjeldende rett

22.1.1.1 Barnevernloven

Bufetats ansvar og oppgaver fremgår av ulike 
bestemmelser i barnevernloven. 

Etter § 2-3 annet ledd bokstav a har Bufetat 
plikt til å bistå barnevernstjenesten med plasse-
ring av barn utenfor hjemmet (bistandsplikten). 
Plikten inntrer på anmodning fra kommunen og
innebærer at Bufetat skal finne frem til et egnet 
fosterhjem eller en egnet institusjonsplass til det 
enkelte barn. For å oppfylle bistandsplikten må 
Bufetat til enhver tid ha et tilgjengelig og tilstrek-
kelig differensiert tiltaksapparat. Bistandsplikten 
har derfor sammenheng med Bufetats ansvar for 
institusjonstilbudet etter § 5-1, jf. § 5-8 samt for å 
rekruttere fosterhjem, jf. § 2-3 annet ledd bokstav 
b. 

Formålet med bistandsplikten er å sørge for at 
barn som har behov for tiltak utenfor hjemmet får 
et egnet plasseringssted. Sammen med finansier-
ingsansvaret, ansvaret for institusjonstilbudet og 
for rekruttering av fosterhjem, utgjør bistands-
plikten en viktig støttefunksjon for kommunen. 
Bufetats ansvar skal samlet sett legge til rette for 
at alle kommuner skal kunne treffe avgjørelser 
om tiltak som ivaretar hensynet til barnets beste.

Bufetat har en ubetinget plikt til å finne en 
egnet institusjonsplass eller et egnet fosterhjem 
når kommunen ber om dette. Bufetat kan ikke 
avslå kommunens forespørsel, verken av økono-
miske eller faglige grunner. Bistandsplikten gjel-
der både ved planlagte plasseringer og akuttplas-
seringer.

Avgjørende for valg av tiltak til det enkelte bar-
net skal være hensynet til barnets beste, jf. § 4-1. 
Som ledd i bistandsplikten skal Bufetat gi kommu-
nen råd og veiledning om muligheter og alternati-
ver. Det skal alltid ligge en individuell vurdering 
til grunn for valget av tiltak til det enkelte barnet. 
Barnets rett til medvirkning etter § 1-6 skal ivare-
tas. 

Å finne frem til et tiltak som kan ivareta det 
enkelte barnets behov krever god samhandling 

mellom forvaltningsnivåene. Nærmere regler om 
samhandlingen mellom Bufetat og kommunen 
fremgår av Betalingsrundskrivet fra 20071 og er 
utdypet i Prop. 106 L (2012–2013). Her fremgår 
det at det er kommunen som har det avgjørende 
ordet med hensyn til hvilken type tiltak barnet har 
behov for (institusjon eller fosterhjem). Når kom-
munen ber Bufetat om bistand med plasseringer 
av barn i institusjon, er det Bufetat som etter dia-
log med og på bakgrunn av utredninger fra kom-
munen, avgjør hvilken institusjonsplass Bufetat 
skal tilby i den enkelte sak. Dette har sammen-
heng med at det er Bufetat som gjennom sin 
kjennskap til institusjonstilbudet, vil ha best over-
sikt over hvilke institusjoner som vil være i stand 
til å ivareta barnets behov. Ved plassering i foster-
hjem er det kommunen som, gjennom godkjen-
ningen, avgjør om et fosterhjem er egnet for et 
bestemt barn. 

Det er kommunen som har ansvaret for å 
utrede barnets behov. Bufetat skal derfor i 
utgangspunktet bygge på kommunens opplysnin-
ger ved utøvelsen av bistandsplikten. I enkelte til-
feller er det imidlertid behov for særskilte vurde-
ringer. I Prop. 106 L (2012–2013) s. 113 uttalte 
departementet følgende:

«Sammen med det statlige ansvaret for å tilby 
en egnet institusjonsplass, følger det også et 
ansvar for å sikre at det foreligger et forsvarlig 
faglig grunnlag for vurderingen. Kommunens 
utredning av barnets behov vil i mange tilfeller 
gi tilstrekkelig grunnlag for at staten kan finne 
frem til et egnet institusjonstilbud for barnet. 
Riktige plasseringer i bestemte institusjoner vil 
imidlertid i noen tilfeller kunne forutsette ytter-
ligere informasjon om barnet. Dette vil særlig 
kunne være aktuelt for plasseringer etter § 4-24 
og 4-26. (…) Slik kartlegging vil ikke være et 
alternativ til kommunens utredning, men vil 
utfylle denne i den grad det er nødvendig for å 
få et forsvarlig faglig grunnlag for valget av 

1 Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom 
kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om 
betalingsordninger i barnevernet. 
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institusjonsplass. Målet er likevel at kommune-
nes egne utredninger skal være tilstrekkelig, 
slik at ytterligere kartlegging i statens regi 
bare vil skje i mer sjeldne tilfeller.»

Bufetat har videre ansvaret for å rekruttere samt 
gi nødvendig opplæring og generell veiledning til 
fosterhjem, jf. § 2-3 annet ledd bokstav b og c. Buf-
etat har også ansvaret for institusjonstilbudet etter 
§ 5-1 og for å godkjenne private institusjoner etter 
§ 5-8. Bufetat skal videre dekke utgifter til institu-
sjon og sentre for foreldre og barn, men kan i hen-
hold til § 9-5 kreve egenandel av kommunen ved 
bruk av plasser. Videre dekker Bufetat utgifter til 
fosterhjem som overstiger en fastsatt sats, jf. § 9-4 
(refusjonsordningen). 

I henhold til § 2-3 tredje ledd skal Bufetat ha 
internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i 
samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av 
lov. Etaten må videre kunne gjøre rede for hvor-
dan den oppfyller kravet til internkontroll. Depar-
tementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser 
om internkontroll. Slik forskrift er ikke gitt. 

22.1.1.2 Barnevernsreform – Prop. 73 L (2016–
2017)

Ved behandlingen av Prop. 73 L (2016–2017) slut-
tet Stortinget seg til forslaget til barnevernsre-
form. Se Innst. 354 L (2016–2017) og lov 16. juni 
2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven (bar-
nevernsreform). Lovendringene trer i kraft 1. 
januar 2022.2 Barnevernsreformen legger vekt på 
at Bufetats tilbud til kommunene skal bli mer for-
utsigbart, blant annet ved at Bufetats ansvar og 
oppgaver skal gå klarere frem av loven. 

Bufetats bistandsplikt videreføres. Dette er 
særlig begrunnet i at ansvaret for å sørge for at 
det til enhver tid er et tilgjengelig og tilstrekkelig 
differensiert tiltaksapparat over hele landet, kre-
ver nasjonal tilrettelegging for god og forsvarlig 
oppgaveløsning. Bistandsplikten er regulert i 
endringsloven § 2-3 annet ledd bokstav a-c. 
Bestemmelsen gir Bufetat plikt til å bistå kommu-
nen med plassering av barn utenfor hjemmet når 
det treffes akuttvedtak (bokstav a), med plasse-
ring i fosterhjem (bokstav b) og med plassering i 
institusjon (bokstav c). 

For å bidra til økt forutsigbarhet om Bufetats 
oppgaver, er det videre tatt inn i § 2-3 nytt tredje 
ledd bokstav a at Bufetat etter nærmere vilkår kan 
tilby barnevernstjenesten utredning av omsorgssi-
tuasjonen til barn i alderen 0–6 år. Det fremgår 

videre av bestemmelsens annet punktum at Buf-
etat kan tilby hjelpetiltak i etterkant av slik utred-
ning når dette er nødvendig for at barnet skal få 
forsvarlig hjelp. I nytt tredje ledd bokstav b frem-
går videre at Bufetat kan tilby barnevernstje-
nesten spesialiserte hjelpetiltak der dette kan for-
hindre plassering utenfor hjemmet. Bufetat har 
ikke plikt til å tilby tiltak etter nytt tredje ledd, og 
bestemmelsen er tatt inn for å få større forutsig-
barhet om det statlige tilbudet. 

Bufetats betalingsansvar og rett til å kreve 
egenandel av kommunen ved bruk av statlige tiltak 
er videreført i §§ 9-4 og 9-5. Refusjonsordningen for 
dekning av utgifter til ordinære fosterhjem opphe-
ves. Dette innebærer at kommunen får et mer hel-
hetlig økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. 
Barnevernsreformen varsler også økning i nivået 
på egenandelene for bruk av institusjonsplass. 

22.1.1.3 Bufetats tilbud av spesialiserte fosterhjem

Etter den statlige overtakelsen av fylkeskommu-
nens oppgaver i 2004, videreførte Bufetat tilbudet 
av fosterhjem til barn som har et omfattende hjel-
pebehov. Når barnevernsreformen trer i kraft i 
2022 vil disse hjemmene omtales som «spesiali-
serte fosterhjem», i samsvar med endringene i 
barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav c. I 
bestemmelsen heter det at Bufetat kan tilby spesi-
aliserte fosterhjem i særlige tilfeller. Hjemmene 
skiller seg fra ordinære fosterhjem ved at de i 
hovedsak har oppdrag på fulltid med godtgjørelse 
tilsvarende full årslønn. Begrunnelsen er at dette 
er hjem for barn og unge med behov for støtte og 
oppfølging, utover tilbudet i ordinære fosterhjem. 
Det fremgår av forarbeidene3 at spesialiserte fos-
terhjem bare skal tilbys barn og unge med et 
omfattende og langvarig hjelpebehov som krever 
omfattende bistand fra flere hjelpeinstanser. Mål-
gruppen vil typisk være barn med alvorlige utfor-
dringer knyttet til atferdsvansker, emosjonelle 
vansker, fysisk eller psykisk funksjonsevne eller 
en kombinasjon av disse. Spesialiserte fosterhjem 
vil vanligvis være aktuelt som alternativ til institu-
sjon. 

Bufetat og Oslo kommune bruker i dag fos-
terhjem tilknyttet private aktører for å dekke 
behovet for fosterhjem. I 2020 var det 885 barn 
som ble plassert i fosterhjem tilbudt av Bufetat 
og 120 som ble plassert i fosterhjem tilbudt av 
Oslo kommune. Av disse bodde 403 av barna 
som fikk tiltak gjennom Bufetat i fosterhjem til-

2 Kgl. res. 5. mars 2021 nr. 607.
3 Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barne-

vernsreform).
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knyttet private aktører. I Oslo kommune gjaldt 
dette 13 av barna. I tillegg bodde 1 145 barn i 
beredskapshjem tilbudt av Bufetat, hvorav 102 
barn bodde i beredskapshjem tilknyttet private 
aktører. I Oslo kommune bodde 21 av totalt 116 
barn i beredskapshjem i hjem tilknyttet private 
aktører. 

Fosterforeldre tilknyttet en privat aktør har sin 
oppdragsavtale med denne aktøren og mottar 
godtgjøring og støttetjenester fra den gjennom 
plasseringen. Leverandøren inngår i sin tur 
kjøpsavtale med Bufetat eller en kommune, og 
kan dermed fungere som et mellomledd mellom 
fosterforeldrene og det offentlige.

Når det er Bufetat som anskaffer fosterhjem-
met reguleres forholdet mellom etaten, den pri-
vate leverandøren, kommunen og fosterhjemmet 
av en firepartsavtale. I tillegg til at de fire partene 
signerer én felles avtale, inngås det avtaler mel-
lom følgende parter:
– Den private leverandøren og Bufetat (regule-

rer kjøpsforholdet).
– Fosterhjemmet og den private leverandøren 

(regulerer oppdragstakerforholdet).
– Kommunen og fosterhjemmet (fosterhjemsav-

tale).
– Kommunen og Bufetat (arbeidsfordelingsav-

tale). 

Etter barnevernloven § 4-16 har barnevernstje-
nesten etter omsorgsovertakelse det løpende og 
helhetlige ansvaret for oppfølgingen av barnet. Bar-
nevernstjenesten i omsorgskommunen har ansva-
ret for å følge opp og føre kontroll med barnets situ-
asjon i fosterhjemmet, jf. fosterhjemsforskriften § 7. 
Dette gjelder uavhengig av om fosterhjemmet er 
kommunalt eller statlig og av om hjemmet er til-
knyttet det offentlige eller en privat aktør. 

Når det gjelder oppfølging av fosterhjemmet 
ble det ved vedtakelsen av Prop. 73 L (2016–2017) 
lovfestet at kommunen har ansvar for oppfølging 
av ordinære fosterhjem, mens Bufetat har ansva-
ret for oppfølgingen av spesialiserte fosterhjem. 
Dette er i samsvar med dagens praksis. 

Se kapittel 21.7 for mer om bruken av spesiali-
serte fosterhjem og fosterhjem tilknyttet private 
aktører.

22.1.2 Forslaget i høringsnotatet om ny 
barnevernslov 

22.1.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Barnevernslovutvalget foreslo å samle bestem-
melser om ansvar, organisering og finansiering av 

både statlig og kommunalt barnevern i ett kapit-
tel. Utvalget foreslo ingen materielle endringer på 
dette området.

Departementet henviste i høringsnotatet til at 
et vesentlig hensyn med de nylig vedtatte lov-
endringene, jf. Prop. 73 L (2016–2017), er å oppnå 
en tydeligere og mer forutsigbar andrelinje i 
barnevernet. Departementet så behov for ytterli-
gere presiseringer av regelverket i samsvar med 
disse målene, og viste særlig til Riksrevisjonens 
undersøkelse av Bufetats bistandsplikt ved akutt-
plasseringer (Dokument 3:8 (2017–2018)) og funn 
fra fylkesmennenes landsomfattende tilsyn med 
Bufetats oppfyllelse av bistandsplikten.

Riksrevisjonen har fire hovedfunn i sin under-
søkelse av Bufetats bistandsplikt ved akuttplasse-
ringer i barnevernet:4

1. Det er ulik tolkning av regelverket som 
omhandler bistandsplikten.

2. Den kommunale barnevernstjenesten får ikke 
alltid det siste ordet i valg av tiltak slik som 
loven forutsetter.

3. Bufetat kan ikke tilby alle barn et tilpasset 
akuttilbud.

4. Akuttilbudet varierer etter hvilken region bar-
net tilhører. 

I departementets brev av 28. februar 2018 til 
Riksrevisjonen vises det til at sviktområdene som 
Riksrevisjonen trekker frem, i hovedsak kan til-
bakeføres til dimensjoneringen av og kapasiteten 
i akuttilbudet og til tolkningen av regelverket. 
Departementet la til grunn at det er en etablert 
tolkning av dagens bistandsplikt at det er kom-
munen som har det avgjørende ordet med hen-
syn til hvilken type tiltak (institusjon eller foster-
hjem) barnet skal tilbys. Videre fremgår det i 
brevet at departementet vil vurdere om enkelte 
premisser for samhandlingen mellom forvalt-
ningsnivåene bør tas inn i forskrift, og at denne 
vurderingen må ses i sammenheng med det 
pågående arbeidet med å følge opp Barneverns-
lovutvalgets forslag til ny barnevernslov samt de 
vedtatte lovendringene i barnevernsreformen, jf. 
Prop. 73 L (2016–2017).

Ved behandlingen av Dokument 3:8 ga Stortin-
gets kontroll- og konstitusjonskomité uttrykk for 
forståelse for utfordringene utøvelsen av bistands-
plikten medførte på ulike nivåer, men uttrykte 
særlig bekymring knyttet til den manglende felles 
forståelsen av når bistandsplikten er oppfylt 
(Innst. 60 S (2018–2019)).

4 Riksrevisjonen. Dokument 3:8 (2017–2018). 
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Fylkesmennene førte i 2017 et landsomfat-
tende tilsyn med om Bufetat oppfyller bistands-
plikten når kommunene ber om tiltak i hastesitua-
sjoner og ved behov for plass i institusjon.5 Det er 
et gjennomgående funn at Bufetat ikke sørger for 
barnets medvirkning når etaten behandler søkna-
dene om tiltak. Et annet gjennomgående funn er 
at Bufetat ikke sikrer at etaten har tilstrekkelig 
informasjon om barnet, dets situasjon og behov 
når det blir gitt tilbud om tiltak. Det dokumente-
res heller ikke alltid at det foretas forsvarlige vur-
deringer av hvorvidt det tilbudte tiltaket er egnet 
for å ivareta barnet. Mangelfull dokumentasjon og 
begrunnelse for valg av tiltak gjør det vanskelig å 
avgjøre om vurderingene er forsvarlige. 

22.1.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo å ha et eget kapittel 16 som 
gjelder statlig barnevernsmyndighet i loven, som 
samler bestemmelser som inngår i dagens lov 
kapittel 2, 5, 8 og 9. 

For å bidra til en tydeligere og mer forutsigbar 
statlig andrelinje, foreslo departementet å ta inn i 
lovforslagets § 16-3 at Bufetat, for å ivareta plikten 
til å bistå kommunene, skal ha et tiltaksapparat 
som er tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert. 
Forslaget innebærer at sammenhengen mellom 
ivaretakelsen av bistandsplikten og ansvaret for 
tiltaksapparatet gis et lovuttrykk. Forslaget inne-
bærer ingen endringer i gjeldende rett, men var 
ment å synliggjøre viktige premisser for Bufetats 
planleggingsarbeid. 

Departementet foreslo videre å utdype gjel-
dende bestemmelse om Bufetats plikt til å ha 
internkontroll, for å sikre at oppgavene utføres i 
samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av 
lov. For å sikre god og effektiv drift, foreslo depar-
tementet å føye til et nytt annet punktum i lovfor-
slaget § 16-3 sjette ledd, slik at det fremgår av lov-
teksten at internkontrollen skal være systematisk 
og tilpasset virksomhetens egenart, aktiviteter og 
risikoforhold.

Under henvisning til Riksrevisjonens undersø-
kelse, uttalte departementet at det kunne bidra til 
mer enhetlig regelforståelse å tydeliggjøre noen 
sentrale prinsipper for Bufetats saksbehandling i 
forskrift. Dette kan bidra til en mer forutsigbar 
andrelinje og bedre samhandling mellom forvalt-
ningsnivåene. Etter departementets oppfatning 
bør en forskrift gjelde saksbehandlingen i Bufetat 
og sentrale premisser for samhandlingen med 
kommunen. Departementet uttalte at en forskrift 

kan omfatte saksbehandlingen under utøvelsen av 
bistandsplikten, men at den også kan omfatte 
andre av Bufetats oppgaver. Departementet la 
imidlertid til grunn at en forskrift ikke kan inne-
holde nærmere regler om hva som på faglig 
grunnlag anses som et forsvarlig tiltak i den 
enkelte saken. Departementet viste til at forskrif-
ten kan utarbeides med hjemmel i lovforslaget 
§ 16-3 siste ledd, der det heter at departementet 
kan gi forskrift om Bufetats myndighet, oppgaver 
og organisering. 

Departementet drøftet videre spørsmålet om 
det bør være Bufetat, og ikke kommunen, som 
skal avgjøre om barnet skal tilbys beredskaps-
hjem eller plass i akuttinstitusjon. Dette ville i så 
fall endre dagens prinsipp om at det er kommunen 
som avgjør om barnet skal tilbys plass i bered-
skapshjem eller institusjon. Departementet uttalte 
at akuttsakenes særtrekk, med krav om et tilbud 
umiddelbart samt det forhold at plasseringen er 
midlertidig, kunne tilsi tilpasninger i formulerin-
gen av Bufetats ansvar for å bistå kommunene. 
Departementet ba om høringsinstansenes syn, for 
å få et bedre beslutningsgrunnlag.

22.1.3 Høringsinstansenes syn

Om lag fem instanser (Fredrikstad kommune, Hor-
ten kommune, Trondheim kommune, Helsetilsynet 
og KS) uttalte seg om departementets forslag om 
å ta inn i loven at Bufetat, for å ivareta plikten til å 
bistå kommunene, skal ha et tiltaksapparat som er 
tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert. Alle 
instansene som har uttalt seg, støtter forslaget. 

Helsetilsynet støtter forslaget om å presisere at 
internkontrollen skal være systematisk og tilpas-
set virksomhetens egenart, aktiviteter og risiko-
forhold. 

Om lag fem instanser (Bufdir, Bufetat region 
øst, Helsetilsynet, Statsforvalteren i Oslo og Viken
og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark) har 
uttalt seg om forslaget om å tydeliggjøre noen sen-
trale prinsipper for Bufetats saksbehandling i for-
skrift. Alle instansene som har uttalt seg er posi-
tive til en slik forskrift. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken ber departe-
mentet utrede nærmere om hvorvidt en forskrift 
også kan presisere, tydeliggjøre og styrke Bufetat 
sitt arbeid med statsforvalternes rapporter fra 
institusjonstilsyn. Statsforvalteren i Oslo og Viken 
uttaler også at tilsvarende saksbehandlingsregler 
bør gjelde for saksbehandlingen i Oslo kommune.

Bufdir stiller spørsmål ved om også kommu-
nens saksbehandling bør forskriftsreguleres, og 

5 Statens helsetilsyn (2018) Barnets synspunkt når ikke frem.
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om loven bør inneholde en egen hjemmel for 
dette. Det siteres fra Bufdirs høringsuttalelse: 

«Siden Bufetat og kommunen er gjensidig 
avhengig av hverandre for å kunne utøve eget 
ansvarsområde, kan det være grunn til at også 
kommunens ansvar tydeliggjøres i forskrift, for 
eksempel ansvaret for å gi tilstrekkelig infor-
masjon og innhente barnets synspunkter.» 

Bufetat region øst peker på at det fremgår av 
høringsnotatet at departementet mener at Bufetat 
har hjemmel til å kartlegge barnets behov for å 
finne en egnet institusjonsplass som atferdstiltak. 
Bufetat region øst uttaler at en slik adgang vanske-
lig kan leses ut fra ordlyden i forslaget til ny § 16-3 
annet ledd, og at adgangen til å foreta denne kart-
leggingen bør komme uttrykkelig frem av lovtek-
sten. 

Bufetat region øst uttaler at de samme hensyn 
som gjør seg gjeldende ved kartlegging av barn 
under oppholdet i institusjonene også gjelder ved 
kartlegging av barn før institusjonsplassering, 
herunder behovet for en tilstrekkelig klar hjem-
mel i lov for å iverksette en kartlegging. Bufetat
region øst mener videre at Bufetat, for alle institu-
sjonsplasseringer, bør ha en plikt til å tilby en nær-
mere kartlegging av barns behov i forkant av en 
plassering. En grundig kartlegging av barnets 
behov vil, etter Bufetats syn, kunne minske risi-
koen for utilsiktede flyttinger for barnet og være 
med på å sikre at barn som skal plasseres i institu-
sjon får et forsvarlig tilbud, sett hen til deres indi-
viduelle behov. Bufetat ber departementet vurdere 
om en slik plikt bør fremgå av nytt kapittel 16 i ny 
barnevernslov.

Om lag 30 høringsinstanser uttalte seg om 
spørsmålet om det bør være Bufetat, og ikke kom-
munen, som skal ha det avgjørende ordet ved valg 
av type akuttiltak. 25 av instansene mener at kom-
munene fortsatt bør avgjøre spørsmålet om type 
tiltak. Dette er Barnevernvakten Romerike – Øst 
politidistrikt, Helsetilsynet, Statsforvalteren i Oslo 
og Viken, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 
Universitetet i Agder, VID vitenskapelige høgskole, 
Universitets- og høyskolerådet, Fellesorganisasjo-
nen, KS, Norsk barnevernlederorganisasjon 
(NOBO) og 15 kommuner (Asker, Bærum, Dram-
men, Færder, Gjesdal, Hå, Klepp, Kristiansand, 
Narvik, Ringerike, Sandnes, Sokndal, Stavanger, 
Time og Tromsø). Høringsinstansene la særlig 
vekt på at det er kommunen som kjenner barnet 
best og som derfor har best forutsetninger for å 
velge type tiltak. Videre uttrykte flere en bekym-

ring for at det ville være Bufetats kapasitet, og 
ikke barnets beste som ville bli avgjørende ved til-
taksvalget. Bufdir, og tre av Bufetats regioner
mente at det burde være Bufetat som skal avgjøre 
om barnet skal tilbys beredskapshjem eller plass i 
akuttinstitusjon. Det ble blant annet lagt vekt på at 
større handlingsrom for Bufetat ved tiltaksvalg i 
akuttsaker, kan ha positive følger for utøvelsen av 
bistandsplikten samlet sett. Bedre oversikt vil gi 
et bedre utgangspunkt for å vurdere hvilket til-
taksalternativ som er best egnet for det enkelte 
barn i den enkelte sak.

22.1.4 Dokument 3:7 (2019–2020)

Riksrevisjonen har undersøkt om statlige barne-
vernsmyndigheter sikrer det beste for barn i bar-
nevernsinstitusjoner. Riksrevisjonen viser blant 
annet til at behovene til flere barn ikke er godt 
nok kartlagt ved valg av barnevernsinstitusjon og 
at systemet for kvalitetssikring av barnevernsin-
stitusjoner ikke har fungert godt nok. Riksrevisjo-
nen har flere anbefalinger, blant annet at valg av 
institusjonsplass tilpasses behovet til hvert enkelt 
barn, at det foreligger tilstrekkelig dokumenta-
sjon på vurderingene som ligger til grunn ved valg 
av institusjon og at Bufetat har en god oppfølging 
av kvaliteten i barnevernsinstitusjoner. 

Departementet har i brev 11. august 2020 
redegjort for ulike tiltak for å legge bedre til rette 
for samhandlingen mellom Bufetat og kommu-
nene, og tiltak for å bedre kvalitetskontrollen med 
institusjonene. Det ble blant annet henvist til flere 
forslag til lovendringer i forbindelse med arbeidet 
med ny barnevernslov. I Innst. 177 S (2020–2021) 
fremgår at komiteen slutter seg til Riksrevisjo-
nens anbefalinger. Dokument 3:7 (2019–2020) ble 
vedtatt vedlagt protokollen. 

22.1.5 Høringsnotatet om rammevilkår for 
private tjenesteytere i barnevernet 

22.1.5.1 Forslaget i høringsnotatet og bakgrunnen 
for dette

Departementet varslet i Prop. 73 L (2016–2017) en 
gjennomgang av rammene for bruk av private 
aktører på fosterhjemsområdet. Målet var at tyde-
ligere rammevilkår for private fosterhjemsaktører 
skulle være på plass før kommunene gis økt finan-
sieringsansvaret for ordinære fosterhjem. Bak-
grunnen var at det økte finansieringsansvaret gir 
kommunene økt behov for kontroll og forutsig-
barhet med egne utgifter. 
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Departementet la i høringsnotatet vekt på at 
dagens bruk av fosterhjem tilknyttet private aktø-
rer kan ha følgende konsekvenser: 
– Økt risiko for at barnas beste ikke ivaretas. 

Barnevernstjenesten mister muligheten til å 
med rimelig ressursbruk føre kontroll med om 
tiltaket stemmer overens med barnets behov, 
og til å endre tiltaket dersom barnets behov 
endres. 

– Økte kostnader/samfunnsøkonomisk ineffek-
tivitet, fordi tiltak leveres av økonomisk moti-
verte aktører, som samtidig ofte kjenner bar-
nets behov bedre enn det offentlige gjør (asym-
metrisk informasjon). 

Departementet la vekt på at det i fosterhjem til-
knyttet private aktører vil kunne oppstå større 
nærhet mellom fosterforeldrene og den private 
aktøren, enn mellom fosterforeldrene, kommunen 
og Bufetat. Den private aktøren kan i så fall ende 
opp med å kjenne barnets situasjon bedre enn det 
offentlige, noe som kan medføre at kommunen og 
Bufetat ikke får nødvendig oversikt og informa-
sjon til å kunne oppfylle sitt lovpålagte omsorgs- 
og oppfølgingsansvar. Departementet viste i til-
legg til at det er en utfordring at den private leve-
randøren gjerne har rekruttert fosterhjemmet og 
inngått avtale om økonomiske vilkår lenge før 
plasseringen skal skje. Dette medfører at de kan 
ha forpliktet seg til kontraktsvilkår som ikke er i 
tråd med barnas reelle behov og vilkårene kom-
munen og Bufetat ønsker. Som nevnt i kapittel 
21.7 foreslo departementet at alle ordinære foster-
hjem skal ha sin avtale med en kommune alene. 
Departementet la imidlertid frem to alternativer 
for Bufetats bruk av private tjenesteytere for spe-
sialiserte fosterhjem6. Departementet ba om 
høringsinstansenes syn på disse: 

Alternativ 1: Private aktører kan tilby spesiali-
serte fosterhjem og beredskapshjem som de selv 
inngår avtale med og tilbyr en pakke av godtgjø-
ring og støttetjenester til. Hjemmene anskaffes av 
Bufetat. Dette innebærer en videreføring av gjel-
dende praksis. Alternativet innebærer at Bufetat, 
som i dag, skal kunne kjøpe fosterhjem fra private 
aktører for å dekke behovet for fosterhjem til barn 
som har et omfattende hjelpebehov. Dermed vil 
private aktører kunne fortsette å selge denne 
typen tiltak til Bufetat, selv om de ikke vil kunne 
selge ordinære fosterhjem til kommunene.

Alternativ 2: Alle spesialiserte fosterhjem er 
statlige, det vil si at fosterforeldrene har sin avtale 
med Bufetat og med kommunen, men ikke også 
med private tjenesteytere. Også alle beredskaps-
hjem er statlige eller kommunale. Dette inne-
bærer tilsvarende regulering som ble foreslått for 
kommunens bruk av private aktører. Alternativet 
innebærer at fosterhjem tilknyttet private aktører 
avvikles fullstendig som tiltak. 

22.1.5.2 Høringsinstansenes syn

54 instanser har gitt innspill til høringen om ram-
mevilkår for private aktører i barnevernet. Av de 
36 høringsinstansene som har uttalt seg om forsla-
get om bruken av spesialiserte fosterhjem tilknyt-
tet private aktører støtter 15 alternativ 1, som sier 
at Bufetat skal kunne kjøpe slike fosterhjem fra 
private aktører. Blant disse høringsinstansene fin-
ner vi blant annet Ideelt barnevernsforum, Kirkens 
bymisjon, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Sandnes 
kommune, Virke, NHO Service og Handel og Unio 
– Hovedorganisasjonen for universitets- og høgskole-
utdannede. 18 høringsinstanser støtter alternativ 
2, som sier at Bufetat ikke skal kunne kjøpe spesi-
aliserte fosterhjem fra private aktører. Blant disse 
finner vi blant annet Fellesorganisasjonen, Lands-
foreningen for barnevernsbarn, Bufdir, Statsforval-
teren i Vestfold og Telemark samt en rekke kommu-
ner.

Høringsinstansene som støtter alternativ 1 
viser til at det kan medføre et smalere tilbud til det 
enkelte barn, dersom spesialiserte fosterhjem 
kun kan leveres av Bufetat. Det vises også til at 
mange private fosterhjemsleverandører også dri-
ver institusjoner, og at veiledning og oppfølging av 
spesialiserte fosterhjem vil være på tilsvarende 
spesialiserte nivå. Statsforvalteren i Oslo og Viken
påpeker at dette er et område som krever særskilt 
kompetanse og rammer, og at det derfor vil være 
uheldig at staten alene skal ha monopol på dette. 
Statsforvalteren viser videre til at private aktører 
er mer fleksible enn det statlige tilbudet har 
mulighet til å være, samt at det vil være positivt for 
dynamikken i fagutviklingen at de får opprett-
holde sin rolle på dette feltet. NHO Service og 
Handel stiller spørsmål ved om Bufetat vil klare å 
rekruttere nok hjem til å dekke kommunenes 
behov for spesialiserte fosterhjem, og mener en 
slik innstramming vil kunne føre til at barn må 
vente lengre på å få slike fosterhjem. 

Høringsinstansene som støtter alternativ 2 
viser til at forslaget vil bidra til at det offentlige får 
større kontroll over kvaliteten og økonomien 
rundt fosterhjemmene, og at det vil bidra til et 

6 Når barnevernsreformen trer i kraft i 2022 endres beteg-
nelsen «familiehjem» til «spesialisert fosterhjem». Mål-
gruppen blir også tydeliggjort. 
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mer likeverdig tilbud til barn. Det vises også til at 
dette er hjem som krever høy grad av spesialise-
ring og kompetanse.

22.1.6 Departementets vurderinger og 
forslag

22.1.6.1 Et eget kapittel om statlig 
barnevernsmyndighet

Departementet fastholder forslaget om å ha et 
eget kapittel i loven som gir regler for statlig bar-
nevernsmyndigheters oppgaver og ansvar. Stat-
lige barnevernsmyndigheter omfatter departe-
mentet, Barne- ungdoms- og familieetaten (Buf-
etat) og statsforvalterne. Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) er sentralt nivå i Buf-
etat og leder Bufetats virksomhet. I tillegg er Buf-
dir fagdirektorat for både statlig og kommunalt 
barnevern. Fagdirektoratsoppgaven overfor kom-
munalt barnevern ble etablert i 2014. Fagdirekto-
ratsoppgaven kommer ikke direkte til uttrykk i 
loven, men er delegert myndighet fra departe-
mentet. Bestemmelsene er tatt inn i lovforslaget 
kapittel 16 og omfatter bestemmelser som inngår i 
dagens lov kapittel 2, 5, 8 og 9. 

22.1.6.2 Et tilgjengelig og tilstrekkelig differensiert 
tiltaksapparat

Departementet fastholder å ta inn i loven at Buf-
etat skal ha et tiltaksapparat som er tilgjengelig og 
tilstrekkelig differensiert for å ivareta plikten til å 
bistå kommunene. Forslaget fikk støtte fra 
høringsinstansene som uttalte seg om dette. 

Bestemmelsen tydeliggjør sammenhengen 
mellom Bufetats bistandsplikt og Bufetats ansvar 
for tiltaksapparatet. Forslaget innebærer ingen 
endringer i gjeldende rett, men er ment å synlig-
gjøre viktige premisser for Bufetats planleggings-
arbeid. Hvorvidt Bufetat kan anses å ha et tilgjen-
gelig og differensiert tiltaksapparat, vil bero på i 
hvilken grad Bufetat anses å oppfylle bistandsplik-
ten. Bestemmelsen er ikke ment å innebære en 
plikt til å ha en kapasitet av et visst omfang ut over 
dette. 

Bestemmelsen er heller ikke ment å inneholde 
nærmere regler om hva som på faglig grunnlag 
anses som et forsvarlig tiltak i den enkelte saken. 
Dette er vurderinger som må bero på skjønn. Til-
taket som tilbys må anses som egnet til å ivareta 
det enkelte barnets individuelle behov på en for-
svarlig måte. Innenfor disse rammene har barne-
vernet et handlingsrom til å velge tiltak til det 
enkelte barn, på en måte som samtidig gir god 

ressursutnyttelse. Dette innebærer blant annet at 
Bufetat, ved valg av institusjonsplass til det 
enkelte barn, må ivareta hensynet til barnets 
beste på en slik måte at også andre barn som har 
behov for plassering i institusjon kan gis et for-
svarlig tiltak tilpasset deres individuelle behov. 
Det vises til nærmere omtale i kapittel 7.1.4.3. 
Departementet ønsker på denne bakgrunn ikke å 
presisere at tilbudene bør være i geografisk nær-
het og i tråd med barnets behov, slik Trondheim 
kommune foreslår. Det vises til lovforslaget § 16-3 
femte ledd. 

Det vises for øvrig til kapittel 5 for en helhetlig 
gjennomgang av arbeid som er igangsatt for å 
styrke kvaliteten på institusjonsområdet, blant 
annet på områdene kompetanse, helse, skole og 
medvirkning.

For å sikre god og effektiv drift i Bufetat, går 
departementet også videre med forslaget om å 
utfylle dagens bestemmelse om Bufetats intern-
kontroll. Målet er å tydeliggjøre innholdet i intern-
kontrollplikten, som utgjør en sentral del av eta-
tens kvalitetsarbeid. Et viktig eksempel er kvali-
tetssikringen av institusjonstilbudet. Forslaget 
innebærer å føye til et nytt annet punktum i lovfor-
slaget § 16-3 sjette ledd, slik at det fremgår av lov-
teksten at internkontrollen i Bufetat skal være sys-
tematisk og tilpasset virksomhetens egenart, akti-
viteter og risikoforhold. 

22.1.6.3 Bufetats bruk av spesialiserte fosterhjem 
og beredskapshjem tilknyttet private 
aktører

Departementet har i kapittel 21 foreslått å 
begrense kommunenes adgang til å benytte ordi-
nære fosterhjem tilknyttet private aktører. Dette 
innebærer en tilsvarende begrensning i Bufetats 
adgang til å bruke ordinære fosterhjem tilknyttet 
private aktører ved utøvelsen av bistandsplikten. 
Departementet har etter en helhetsvurdering 
kommet til å ikke ville foreslå en tilsvarende 
begrensning i Bufetats adgang til å bruke spesiali-
serte fosterhjem og beredskapshjem tilknyttet 
private aktører. 

På samme måte som for ordinære fosterhjem 
ville en begrensning i adgangen til å bruke spesia-
liserte fosterhjem tilknyttet private aktører lagt 
best til rette for at det offentlige kan ha god kon-
troll med og innsikt i barnas situasjon i foster-
hjemmene. Det ville trolig også hatt best effekt på 
rekrutteringen av ordinære fosterhjem, fordi det 
ville vært færre aktører som konkurrerer om fos-
terhjemmene. 
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Departementet viser imidlertid til at foster-
hjemmene tilknyttet private aktører utgjør en 
betydelig andel av dagens tilbud av fosterhjem til 
barn som har et omfattende hjelpebehov. Dersom 
hjemmene som i dag er levert av private aktører 
skal erstattes med statlige hjem, vil det måtte 
gjennomføres reforhandlinger med eksisterende 
fosterhjem samt foretas rekruttering av nye. Det 
er videre svært usikkert hvordan tilbudet til barn 
og unge med store hjelpebehov vil påvirkes av å 
utelukke de private aktørene. Etter departemen-
tets oppfatning taler usikkerheten for at det vil 
være et for sterkt virkemiddel å begrense Bufetats 
tilgang på spesialiserte fosterhjem til hjem med 
statlige kontrakter. Det å la private aktører tilby 
spesialiserte fosterhjem kan legge best til rette for 
fleksibilitet og mangfold i barnevernets tiltaksap-
parat. Departementet vil derfor ikke foreslå å lov-
feste en begrensning i adgangen til å benytte spe-
sialiserte fosterhjem tilknyttet private aktører. 
Departementet vil vurdere nærmere hvordan sty-
ringen bør innrettes på dette området. 

Departementet legger i høringsnotatet til 
grunn at dersom private aktører skal kunne tilby 
spesialiserte fosterhjem, bør de også kunne tilby 
beredskapshjem. Departementet har merket seg 
at Bufdir i sitt høringssvar er uenig i dette, fordi 
Bufdir mener bruk av beredskapshjem tilknyttet 
private aktører er forbundet med større risiko enn 
spesialiserte fosterhjem tilknyttet private aktører. 
Bufdir viser videre til at det over tid har vært en 
prioritering for Bufetat å ivareta akuttplasseringer 
i statlige tiltak. Departementet holder fast ved at 
Bufetats mulighet til å benytte henholdsvis spesia-
liserte fosterhjem og beredskapshjem tilknyttet 
private aktører bør ses i sammenheng, men vil 
også her vurdere hvordan styringen bør innrettes.

Departementet foreslår etter dette ikke å lov-
feste begrensninger i Bufetats adgang til å bruke 
spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem til-
knyttet private aktører. Det presiseres i § 15-8 før-
ste ledd annet punktum. 

22.1.6.4 Forutsigbar saksbehandling i Bufetat

Riksrevisjonens rapporter og det landsomfattende 
tilsynet viser utfordringer både når det gjelder for-
ståelsen av prinsippene for samhandlingen mel-
lom forvaltningsnivåene, oppfyllelsen av krav til 
dokumentasjon i Bufetat og ivaretakelse av barns 
medvirkning. Departementet viser til at barnets 
rett til medvirkning ble styrket ved innføringen av 
dagens § 1-67. Etter denne bestemmelsen går det 

klart frem at barn har rett til å medvirke i alle 
faser av saken. Bestemmelsen foreslås videreført i 
lovforslaget § 1-4. Det er videre gjennomført en 
rekke tiltak for å styrke barns medvirkning i prak-
sis. Det vises til nærmere omtale i kapittel 7.2. 
Saksbehandlingsreglene i lovforslaget kapittel 12 
gjelder også for Bufetat. Det gjelder også forslaget 
om å lovfeste en journalplikt med tilhørende for-
skriftshjemmel, jf. lovforslaget § 12-4. Journalplik-
ten vil gjelde faktiske opplysninger og barne-
vernsfaglige vurderinger, og vil gjelde på alle sta-
dier av en barnevernssak. For øvrig følger det av 
god forvaltningsskikk at vurderinger skal doku-
menteres. 

Departementet fastholder videre forslaget om 
å tydeliggjøre noen sentrale prinsipper for Buf-
etats saksbehandling i forskrift, da dette vil kunne 
bidra til mer enhetlig forståelse, og dermed bedre 
samhandling mellom Bufetat og kommunene. 
Behovet for klarere regler har også forankring i 
anbefalinger fra Bufdir og i tidligere prosesser. En 
slik forskrift kan også ses i sammenheng med 
hjemmelen for forskrift om journalplikt. 

Departementet ser at det kan argumenteres 
for at en forskrift som skal regulere prinsipper for 
Bufetats saksbehandling i samhandlingen med 
kommunen, bør suppleres med en korresponde-
rende forskrift som regulerer kommunens sam-
handling med Bufetat. En slik forskrift ville imid-
lertid innebære å presisere kommunens plikter, 
og ville kreve en særskilt hjemmel. Forslag til en 
slik hjemmel har ikke vært på høring og departe-
mentet ønsker ikke å gå videre med et slikt for-
slag nå. Departementet henviser blant annet til 
Prop. 106 L (2012–2013) der tilsvarende spørsmål 
ble drøftet. Det ble der lagt til grunn at en forskrift 
skulle begrenses til å omfatte spørsmål som gjel-
der Bufetats ansvar og oppgaver. Det ble eksplisitt 
uttalt at forskriften ikke skulle kunne gi bestem-
melser som presiserer innholdet i kommunens 
egne plikter og oppgaver. Etter departementets 
oppfatning var det viktigere å gi bestemmelser 
som gjør Bufetats rolle og ansvar i ulike faser mer 
forutsigbar overfor kommunene. Departementet 
fastholder denne vurderingen. 

Departementet legger til grunn at forskriften 
vil gjelde for saksbehandlingen under utøvelsen 
av bistandsplikten, men kan også omfatte andre av 
Bufetats oppgaver. 

Når det gjelder bistandsplikten er prinsippet 
om at det er kommunen som har det siste ordet 
med hensyn til om barnet skal tilbys fosterhjem 
eller institusjon et eksempel på hva som kan for-
skriftsreguleres. Behovet for å klargjøre dette 
prinsippet ble understreket i forbindelse med 7 Lov 20. april 2018 nr. 5. 
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Riksrevisjonens undersøkelse8. Departementet 
viser til omtale i høringsnotatet av muligheten for 
å foreslå unntak fra dette utgangspunktet ved 
akuttplasseringer, men vil ikke fremme et slikt for-
slag nå. Et slikt unntak ville innebære at Bufetat, 
og ikke kommunen, skal avgjøre om barnet skal 
tilbys beredskapshjem eller plass i akuttinstitu-
sjon. Bakgrunnen for at departementet ikke frem-
mer et slikt forslag nå er at behovet for en slik 
endring er usikkert. Det er også uklart i hvor stor 
grad en endring vil gi Bufetat større fleksibilitet i 
tiltaksbruken enn i dag. Forslaget møtte videre 
stor motstand i høringen. 

Videre kan det være hensiktsmessig å ta inn i 
forskrift prinsippet om at det er kommunen som 
avgjør hvilket fosterhjem barnet skal tilbys, mens 
Bufetat avgjør hvilken institusjonsplass. Når det 
gjelder ansvarsdelingen ved valg av institusjons-
plass, vises til nærmere omtale i kapittel 22.1.6.5. 

Prinsippet om at det er kommunen som avgjør 
hvilket fosterhjem barnet skal tilbys følger av at 
det er kommunen som godkjenner fosterhjemmet 
til det enkelte barnet. I Bufdirs tolkningsuttalelse 
om bistandsplikten fra mars 20189 er det lagt til 
grunn at Bufetat skal fortsette å tilby kommunen 
fosterhjem helt til kommunen tilbys et hjem som 
kommunen vil godkjenne til det enkelte barnet. 
Dette er i samsvar med tidligere uttalelser fra 
departementet og langvarig praksis. Departemen-
tet vil i den forbindelse presisere at dette inne-
bærer at Bufetats bistandsplikt gjelder frem til 
kommunen tilbys et fosterhjem som kommunen 
godkjenner. Departementet har i ulike sammen-
henger fremholdt at det viktigste elementet i 
bistandsplikten er at Bufetat tilbyr et tiltak som 
ivaretar barnets behov på en forsvarlig måte. I 
praksis kan Bufetat på et tidligere tidspunkt ha til-
budt kommunen et fosterhjem som objektivt sett 
er forsvarlig egnet til å ivareta barnets behov, men 
som kommunen ikke har godkjent. Et viktig hen-
syn for samhandlingsprinsippene er imidlertid å 
unngå at tilbud om tiltak til barnet stanser opp på 
grunn av faglig uenighet mellom Bufetat og kom-
munen. Enten Bufetat eller kommunen må kunne 
ta avgjørelsen, slik at barn med behov for tiltak 
faktisk tilbys dette. Et prinsipp om at det er kom-
munen som har siste ordet er uttrykk for at man 
har valgt hvilken instans som skal avgjøre dette i 
den løpende prosessen. At det er kommunen som 
godkjenner fosterhjem til det enkelte barnet, inne-
bærer at lovgiver har valgt å legge denne vurde-

ringen til kommunen. Kommunen har imidlertid 
ansvar for å sørge for å ikke bruke unødvendig 
lang tid før barnet tilbys et hjem. Statsforvalteren 
kan som tilsynsmyndighet vurdere saksbehand-
lingen hos både kommunen og Bufetat. Det følger 
uansett av bistandsplikten at kommunen kan be 
Bufetat om bistand helt til de har godkjent et 
hjem. 

På samme måte er det at Bufetat i dag har siste 
ordet ved valg av institusjonsplass ingen objektiv 
garanti for at plassen faktisk er forsvarlig tilpasset 
barnets behov. Dersom Bufetat ikke tilbyr et tiltak 
som er egnet til å ivareta barnets behov på en for-
svarlig måte, er dette et brudd på bistandsplikten. 
Kommunen må derfor kunne henvende seg til 
statsforvalteren i form av en tilsynsklage dersom 
den mener barnet ikke er tilbudt et forsvarlig til-
tak på plasseringstidspunktet. 

Også andre saksbehandlingsprinsipper kan 
være aktuelle for en forskrift, som blant annet 
prinsippet om at Bufetat skal bygge sine vurderin-
ger på kommunens utredninger samt i hvilke til-
feller Bufetat har et eget kartleggingsansvar. 

I tillegg kan det være aktuelt å ta inn bestem-
melser om Bufetats behandling av søknader om 
utredning av sped- og småbarn, jf. Prop. 73 L 
(2016–2017). Dette kan for eksempel være plikt til 
å begrunne beslutninger både om å tilby og å 
avslå utredning. 

22.1.6.5 Ansvarsdeling ved valg av 
institusjonsplass

Når barn eller ungdom har behov for opphold i 
barnevernsinstitusjon er det Bufetat som avgjør 
hvilken institusjonsplass som skal tilbys i den 
enkelte sak. Dette har sammenheng med at det er 
Bufetat som, gjennom sin kjennskap til institu-
sjonstilbudet, vil ha best oversikt over hvilke insti-
tusjoner som vil være i stand til å ivareta barnets 
behov. I Prop. 73 L (2016–2017) ble det varslet at 
departementet ville komme tilbake med forslag til 
endringer i barnevernloven, med hjemmel for økt 
kommunal valgfrihet og regelendringer som følge 
av endret organisering av de statlige institusjo-
nene. Målet var økt vektlegging av kommunens 
vurderinger og kjennskap til barnet og et bedre 
grunnlag for å ivareta barnets rett til medvirkning. 
Slik skulle økt valgfrihet bidra positivt til kommu-
nens oppfølging av barnet, et bedre tilpasset til-
bud og bedre utbytte av plasseringen. Det ble for-
utsatt at kommunene skal velge blant institusjons-
plasser Bufetat mener er egnet for det enkelte 
barn. Det fremkom at departementet tok sikte på 

8 Riksrevisjonen. Dokument 3:8 (2017–2018).
9 Bufdir 23. mars 2018 Tolkningsuttalelse – Innholdet i 

bistandsplikten og ansvaret til stat og kommune. 
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å legge frem lovforslag slik at endringer kan gjen-
nomføres når barnevernsreformen trer i kraft. 

I dag betaler kommunene den samme egenan-
delen for alle institusjonsplasseringer, uavhengig 
av hva plassen koster for Bufetat. I Prop. 73 L 
(2016–2017) ble det lagt til grunn en forutsetning 
om at egenandelene differensieres fullt ut dersom 
kommunene skal få økt mulighet til å velge. Dette 
innebærer at kommunene betaler en gitt prosent-
andel av Bufetats faktiske utgifter til den enkelte 
institusjonsplass. Departementet la vekt på at 
valgfrihet uten full prisdifferensiering vil være 
prisdrivende, fordi verken kommunene eller den 
enkelte institusjon da vil behøve å ta hensyn til 
kostnadene forbundet med ulike institusjonsplas-
ser. Departementet viste til at dette kan gi risiko 
for at prisene på institusjonsplasser vil øke over 
tid og dermed føre til unødvendig høy ressurs-
bruk. 

Det ble i Prop. 73 L (2016–2017) videre lagt til 
grunn at økt valgfrihet og prisdifferensiering må 
kombineres med tiltak for å opprettholde et inn-
slag av statlige institusjoner. Årsaken er at statlige 
institusjoner har et høyere kostnadsnivå enn pri-
vate, og dermed vil være dyrere for kommunene å 
velge. Det ble i proposisjonen lagt til grunn at der-
som det ikke gjennomføres kompenserende tiltak 
vil en ny finansieringsordning kunne redusere 
etterspørselen etter statlige institusjoner, og de vil 
i stor grad kunne bli utkonkurrert av private insti-
tusjonstiltak. Departementet la til grunn at et til-
strekkelig tilbud av statlige institusjoner er viktig 
for at Bufetat skal kunne opprettholde et godt 
institusjonstilbud i hele landet, ivareta bistands-
plikten og motvirke monopolisering. Et statlig inn-
slag vil også gi Bufetat den løpende, faglige innsik-
ten som departementet mener er nødvendig for å 
utøve forsvarlig styring av institusjonsområdet. 

Kostnadsforskjellene mellom statlige og pri-
vate institusjoner skyldes i stor grad at de ansatte i 
institusjonene har ulike tariffavtaler. Departemen-
tet viste i Prop. 73 L (2016–2017) til at sterke grun-
ner taler for å kombinere økt kommunal valgfrihet 
og full prisdifferensiering med at de statlige insti-
tusjonene organiseres utenfor Bufetat, for på 
denne måten å redusere kostnadsforskjellene 
mellom statlige og private institusjoner. Dette ville 
innebære en omfattende omstilling av det statlige 
institusjonstilbudet.

Etter behandlingen av Prop. 73 L (2016–2017) 
har Stortinget vedtatt anmodningsvedtak 181 
(2017–2018), hvor regjeringen bes vurdere hvor-
dan det kan sikres at aktører som mottar offent-
lige tilskudd for drift av barnevernstjenester, har 
lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår på linje med det 

som gjelder i offentlige virksomheter. Departe-
mentet innhentet på bakgrunn av anmodnings-
vedtaket en vurdering av hvordan og med hvilke 
konsekvenser det kan oppnås likere lønns-, 
arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og pri-
vate aktører i barnevernet. Med tanke på den 
varslede endringen i kommunenes adgang til å 
velge institusjonsplass, ba departementet om en 
særskilt vurdering av hvordan like vilkår kan opp-
nås på institusjonsområdet. Utredningen ble gjen-
nomført av Fafo.10

Fafo viser til at det kan tenkes ulike typer tiltak 
for å oppnå likeverdige lønns-, arbeids- og pen-
sjonsvilkår, både for hvert av elementene og for 
disse samlet. Tiltakene som trekkes frem i rappor-
ten er endring eller oppheving av medleverfor-
skriften, allmenngjøring av tariffavtaler, lovfesting 
av lønns- og arbeidsvilkår, myndighetskrav og 
endringer av godkjenningsordninger. Det er imid-
lertid vanskelig å finne ett tiltak som leder til like-
verdige vilkår på alle områder. I rapporten skisse-
res derfor ulike tiltakspakker som kan bidra til 
likere vilkår. Fafos vurdering er at tiltakene som 
fremstår som mest gunstige er lovregulering av 
lønns- og arbeidsvilkår eller myndighetskrav gjen-
nom anskaffelser. Det vises videre til at tiltakene 
vil kunne bidra til likeverdige lønns- og pensjons-
vilkår, men at det vil være vanskeligere å utjevne 
rammebetingelser for arbeidstid. Årsaken er at 
det fortsatt vil være mulig for virksomheter å 
inngå særavtaler. 

For den enkelte arbeidstaker i privat sektor vil 
bedrede betingelser utgjøre en nytte. Bedre 
betingelser anses imidlertid ikke som en sam-
funnsøkonomisk nytte i Fafos analyse, men som 
en omfordeling fra skattebetalerne til ansatte i pri-
vat sektor, fordi økt lønn og pensjon vil måtte 
finansieres gjennom skatteinntekter. Den sam-
funnsøkonomiske analysen vurderer nyttesiden ut 
fra om det skjer målbare endringer i produksjon 
eller lignende. I analysen forutsettes uendret 
volum i institusjonstilbudet, og dermed vil det hel-
ler ikke være noen samfunnsøkonomisk nytte av 
tiltakene. Den samfunnsøkonomiske kostnads-
siden består av skattefinansieringskostnad ved 
finansiering av økt lønn og pensjon i privat sektor 
samt økt ressursbruk for å oppveie for lavere 
arbeidstid i privat sektor. Samlet utgjør de sam-
funnsøkonomiske kostnadene 1,83 mrd. kroner 
over 40 år. Tiltakspakkene har dermed samfunns-
økonomisk negativ nytte. I tillegg viser Fafo at til-
takene vil kunne ha ikke-prissatte og uforutsig-

10 Fafo (2019). Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i statlig og 
privat barnevern. Fafo-rapport 2019:5.
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bare positive og negative konsekvenser for kvali-
teten på institusjonstilbudet. Fafo anslår at tilta-
kene vil ha en netto effekt på statsbudsjettet på 
3,6 mrd. kroner over 40 år, som følge av dyrere 
kjøp av plasser fra ideelle og kommersielle leve-
randører. 

Departementet mener Fafos utredning viser at 
det vil være betydelige utfordringer og kostnader 
knyttet til gjennomføring av tiltak som er ment å 
sikre at aktører som mottar offentlige tilskudd for 
drift av barnevernstjenester, har lønns-, arbeids- 
og pensjonsvilkår på linje med det som gjelder i 
offentlige virksomheter. Særlig må tiltak som 
reduserer arbeidsinnsatsen vurderes opp mot Per-
spektivmeldingens budskap om at økt arbeidstil-
bud er sentralt for å understøtte bærekraften i vel-
ferdsordningene.11 Det vil i tillegg innebære et 
brudd på etablert praksis om staten skulle initiere 
en prosess med sikte på å lovregulere sentrale 
spørsmål som i dag er overlatt til arbeidstaker- og 
arbeidsgiverorganisasjonene. Departementet 
anser med dette anmodningsvedtak 181 (2017–
2018) som utkvittert. 

Departementet mener at Fafos utredning viser 
at det er svært krevende å få på plass likeverdige 
konkurransevilkår på kort sikt. Forutsetningene 
for valgfrihet, slik de fremkommer i Prop. 73 L 
(2016–2017), er dermed ikke oppfylt. De siste åre-
nes utvikling på institusjonsområdet, beskrevet i 
kapittel 5, underbygger at det bør vises varsomhet 
med å gjennomføre omlegginger som kan svekke 
statens styring av og kontroll med institusjonsbar-
nevernet. Departementet har blant annet sett en 
økning i problembelastning hos barna som har 
behov for institusjonsopphold. Dette har gitt høy-
ere utgifter per oppholdsdag, og behov for til-
leggsbevilgninger til Bufetat i 2018 og 2019. I 2020 
ble saldert budsjett styrket for å ta høyde for 
utviklingen. Det er igangsatt flere tiltak som vil 
kunne avhjelpe utviklingen på lang sikt, herunder 
arbeid med standardiserte forløp, kompetansehe-
ving, tjenestekatalog og nye typer institusjonstil-
tak. Det er også igangsatt større arbeider med å 
bedre kartleggingen av barn før plassering. 

Bistandsplikten medfører imidlertid at etaten 
ikke kan styre hvor mange barn som skal få insti-
tusjonsplass eller hvor lenge barna bor i institusjo-
nene. At dette er kostnadsdrivende er påpekt av 
blant annet Oslo Economics, som mener det bør 
vurderes tiltak for å dempe denne effekten.12 Økt 

kommunal valgfrihet vil kunne svekke etatens sty-
ring over institusjonstilbudet ytterligere og der-
med gi økte kostnader. Utviklingen i barnas pro-
blembilde, som ikke er et særnorsk fenomen, kan 
også tale for at det ikke bør gjennomføres tiltak 
som svekker Bufetats mulighet til å gi alle barna 
som trenger det et godt tilbud innenfor tilgjenge-
lige ressurser. Bufetats bistandsplikt og ansvar for 
institusjonstilbudet fordrer at etaten har mulighet 
til å styre bruken av plasser løpende, uten bruk av 
kø. Bufetat må se helhetlig på gruppen av barn 
som har behov for institusjonstilbud, opp mot til-
gjengelig kapasitet, ikke bare på ivaretakelsen av 
det enkelte barnet. Dersom etaten ikke har siste 
ord ved valg av institusjonsplass, vil det bli van-
skeligere å utnytte de tilgjengelige institusjons-
plassene på en god måte. 

De ønskede gevinstene ved valgfrihet vil i 
noen grad også kunne oppnås gjennom andre 
typer tiltak enn å gi kommunene siste ord ved valg 
av institusjonsplass. Siden 2017 er det gjennom-
ført tiltak for økt involvering fra kommunene og 
barna selv, som standardiserte forløp, avklarings-
møter og nye henvisningsskjemaer. I tillegg er det 
gitt nye lovkrav om medvirkning samt en rekke 
føringer i styringsdialogen med Bufdir, om å iva-
reta barns medvirkning i praksis. Departementet 
vil fortsatt ha stor oppmerksomhet om behovet 
for en god dialog mellom kommunen og Bufetat 
ved valg av institusjonsplass.

Regjeringen fastholder ambisjonen om økt 
kommunal valgfrihet på institusjonsområdet. Slik 
det er redegjort for er det imidlertid på kort sikt 
svært krevende å oppfylle forutsetningen fra 
Prop. 73 L (2016–2017) om tiltak for å sikre et inn-
slag av statlige institusjoner, i kombinasjon med 
full prisdifferensiering av kommunenes egenan-
deler. Departementet foreslår derfor ikke nå 
endringer i ansvarsdelingen mellom stat og kom-
mune ved valg av institusjonsplass. Departemen-
tet ser behov for å vurdere spørsmålet nærmere i 
lys av utfordringene i institusjonsbarnevernet og 
regjeringens ambisjoner for videreutvikling av til-
budet, herunder oppfølgingen av anmodningsved-
tak 762 (2017–2018), jf. kapittel 5. Departementet 
legger videre opp til å følgeevaluere barneverns-
reformen, som gir økt finansieringsansvar til kom-
munene og en tilpasning i tiltaks- og tjenestetilbu-
det fra Bufetat. Departementet legger opp til å 
vurdere spørsmålet om økt kommunal valgfrihet 
ved valg av institusjonsplass nærmere, når igang-
satte og planlagte tiltak er gjennomført, jf. kapittel 
5, og i lys av evalueringen av barnevernsrefor-
men.

11 Meld. St. 14 (2020-2021) Perspektivmeldingen 2021.
12 Oslo Economics (2020). Analyse av konkurranseforholdene i 

markedene for tiltak og tjenester i statlig og kommunalt 
barnevern. 
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22.1.6.6 Hjemmel for kartlegging i forbindelse med 
utøvelse av bistandsplikten

Bistandsplikten innebærer at Bufetat skal tilby et 
tiltak som kan ivareta det enkelte barnets behov 
på en forsvarlig måte. Å ivareta dette ansvaret kre-
ver god samhandling mellom forvaltningsnivåene. 
Departementet viser til at det er kommunen som 
er ansvarlig for å gi Bufetat opplysninger om bar-
net og at utgangspunktet er at kommunens egne 
utredninger av barnet skal være tilstrekkelige. 
Slik det fremgår av forarbeidene13 vil Bufetat i 
særlige tilfeller ha behov for ytterligere opplysnin-
ger for å få et forsvarlig faglig grunnlag for valg av 
institusjonsplass. Det er lagt til grunn at dess mer 
differensiert institusjonstilbudet er, dess sterkere 
krav må det stilles til de faglige vurderingene bak 
en plassering. I forarbeidene uttales at Bufetat på 
denne bakgrunn vil ha en særlig plikt til å foreta 
en særskilt kartlegging av barnets behov opp mot 
nærmere bestemte institusjonsplasseringer. 

Departementet legger til grunn at uttalelsene i 
Prop. 106 L (2012–2013) må forstås slik at de 
handler om forholdet mellom Bufetat og kommu-
nene, og at de ikke innebærer at Bufetat på egen-
hånd skal kunne innhente opplysninger om bar-
net. Departementet er enig med Bufetat region øst
i at en slik adgang for Bufetat, ville kreve en sær-
skilt lovhjemmel. Etter departementets oppfat-
ning ville en slik hjemmel ha en uheldig effekt på 
ansvarsdelingen mellom Bufetat og kommunen. 
Uttalelsene i forarbeidene innebærer imidlertid at 
Bufetat ved utøvelsen av bistandsplikten må analy-
sere de opplysningene og det materialet kommu-
nen har gitt om barnet. Uttalelsene innebærer 
også at Bufetat, i den grad det er nødvendig for å 
få et forsvarlig faglig grunnlag for valget av institu-
sjonsplass, i særlige tilfeller kan be kommunen 
om ytterligere opplysninger. At Bufetat skal 
kunne analysere materialet fra kommunen og be 
kommunen om ytterligere opplysninger, vil være 
nødvendig for at Bufetat skal kunne finne frem til 
et egnet tiltak for barnet. Denne unntaksadgan-
gen følger av bistandsplikten, og krever ikke en 
egen lovhjemmel. Departementet er enig i at det 
er hensiktsmessig at denne unntaksadgangen 
kommer klart til uttrykk i regelverket, og vil vur-
dere om rammene for dette ansvaret bør tas inn i 
forskrift om saksbehandlingen i Bufetat, jf. foregå-
ende punkt. 

Departementet viser for øvrig til høringsforsla-
get om å stille krav om helsekartlegging i forkant 
av plasseringer utenfor hjemmet, se kapittel 1 for 

nærmere omtale. Slike kartlegginger vil kunne gi 
Bufetat et viktig grunnlag ved utøvelsen av 
bistandsplikten. Det vises også til forslaget i kapit-
tel 16.4 om å gi hjemmel for institusjonene til å 
kartlegge barns behov for å kunne ivareta omsor-
gen for barnet. Departementet ser ikke behov for 
ytterligere kartleggingshjemler. 

22.2 Bufetats finansieringsansvar når 
en sak behandles i barneverns- og 
helsenemnda

22.2.1 Gjeldende rett

22.2.1.1 Bufetats bistandsplikt når en sak 
behandles av fylkesnemnda

Det er fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker som fatter tvangsvedtak om plasseringer 
utenfor hjemmet etter barnevernloven. Kommu-
nen fremmer sak for nemnda med begjæring om 
tiltak, jf. § 7-10. Ved vedtak om omsorgs-
overtakelse etter § 4-12 skal fylkesnemnda fast-
sette om barnet skal plasseres i fosterhjem eller 
institusjon. Barnevernloven § 4-15 annet ledd gir 
fylkesnemnda adgang til å stille vilkår om plasse-
ringen. Dette kan for eksempel være vilkår om at 
barnet skal plasseres i nærheten av hjemstedet 
eller krav om et bestemt støttetiltak for å ivareta 
særlige behov. Fylkesnemnda kan også stille vil-
kår om en bestemt institusjonsplass. Barne-
vernstjenesten skal i sitt forslag til fylkesnemnda 
redegjøre for de synspunkter som bør legges til 
grunn for valg av plasseringssted i det enkelte til-
felle, jf. § 4-15 annet ledd. Kan barnet ikke plasse-
res slik det ble forutsatt i fylkesnemndas vedtak, 
skal saken bringes inn for fylkesnemnda på nytt, 
jf. § 4-15 tredje ledd. Ved begjæring om atferdstil-
tak etter § 4-24 kan fylkesnemnda bare treffe ved-
tak dersom institusjonen faglig og materielt er i 
stand til å tilby barnet tilfredsstillende hjelp ut fra 
formålet med plasseringen, jf. bestemmelsens 
siste ledd. Dette innebærer at fylkesnemnda i det 
enkelte tilfellet må vurdere den aktuelle institu-
sjonsplassen opp mot barnets behov for hjelp. 
Dersom dette vilkåret ikke er oppfylt, kan fylkes-
nemnda ikke fatte vedtak.

Lovens system bygger på at kommunen i sak 
for fylkesnemnda legger frem den institusjons-
plassen som Bufetat har tilbudt når kommunen 
har anmodet Bufetat om bistand. Loven gir samti-
dig fylkesnemnda myndighet til å sette vilkår om 
en bestemt institusjonsplass ved omsorgs-
overtakelse og plikt til å vurdere institusjonens 
egnethet ved atferdsplasseringer. Bufetats faglige 13 Prop. 106 L (2012–2013) Endringer i barnevernloven.
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vurdering vil være en viktig del av fylkesnemndas 
beslutningsgrunnlag. Hvis fylkesnemnda i en kon-
kret sak ikke fatter vedtak etter § 4-24 fordi 
nemnda ikke finner at den tilbudte plassen er 
egnet til å ivareta barnets behov, har Bufetat i hen-
hold til § 2-3 annet ledd bokstav a, plikt til å legge 
frem en ny institusjonsplass hvis kommunen 
anmoder om dette. Fylkesnemnda kan først fatte 
vedtak når nemnda finner at den tilbudte plassen 
oppfyller vilkårene etter § 4-24 siste ledd. Også 
ved omsorgsovertakelser vil Bufetat kunne bli 
anmodet om å finne en ny institusjonsplass, og 
Bufetat vil ha plikt til å etterkomme anmodningen. 

Dagens lov inneholder ingen direkte begrens-
ninger i hvilke institusjonsplasser fylkesnemnda 
kan stille vilkår om plassering i, og fylkesnemndas 
vedtak er i utgangspunktet bindende for både 
kommunen og Bufetat. I Betalingsrundskrivet14

heter det på s. 7 at «Fylkesnemnda kan i sitt ved-
tak stille vilkår når det gjelder plasseringen uten-
for hjemmet, for eksempel at barnet skal plasse-
res i en bestemt institusjon. Både statlig regional 
myndighet og kommunen er bundet av et slikt 
vedtak.» I brev 6. november 2009 har departemen-
tet imidlertid understreket at ved valg av plasse-
ringssted er fylkesnemnda, på samme måte som 
Bufetat, begrenset av regelverket. Blant annet kan 
barn ikke plasseres med hjemmel i barnevernlo-
ven i en institusjon som ikke er godkjent. Kan ved-
taket ikke gjennomføres innenfor gjeldende 
regler, kan heller ikke Bufetat være bundet av 
dette. Kan barnet ikke plasseres slik det ble forut-
satt i fylkesnemndas vedtak, må saken bringes inn 
for fylkesnemnda på nytt, jf. § 4-15. Ut over dette 
vil fylkesnemndas vilkår om plassering i en 
bestemt institusjon ha bindende virkning. Hvis 
saken bringes inn for fylkesnemnda på nytt, kan 
kommunene i henhold til § 2-3 annet ledd bokstav 
a anmode Bufetat om bistand til å finne en ny insti-
tusjonsplass.

22.2.1.2 Bufetats betalingsansvar

Dagens §§ 9-4 og 9-5 gir Bufetat plikt til å dekke 
utgiftene når barn oppholder seg på institusjon, 
og oppstiller ikke bestemte vilkår for det statlige 
betalingsansvaret. 

Ved frivillige plasseringer er det Bufetat som 
har siste ordet overfor kommunen med hensyn til 
hvilken institusjonsplass barnet skal tilbys. Dette 
innebærer at Bufetats betalingsansvar utløses av 
at Bufetat har samtykket til den konkrete plasse-
ringen. 

Ved tvangssaker er utgangspunktet at beta-
lingsansvaret ved opphold i barnevernsinstitu-
sjon utløses ved fylkesnemndas vedtak.15 I depar-
tementets brev av 6. november 2009 er det imid-
lertid presisert at betalingsansvaret ikke gjelder 
dersom det ikke er mulig å gjennomføre fylkes-
nemndas vedtak innenfor gjeldende regler. 
Dagens betalingsbestemmelser må også forstås i 
lys av lovens system som innebærer at kommu-
nen i sak for fylkesnemnda legger frem den insti-
tusjonsplassen som Bufetat har tilbudt og at Buf-
etat har det faglige og organisatoriske ansvaret for 
det samlede institusjonstilbudet. Det er derfor 
innfortolket at det er en grense for det statlige 
betalingsansvarets rekkevidde i etterfølgende for-
arbeider, se Prop. 106 L (2012–2013) og Prop. 73 L 
(2016–2017). I Prop. 106 L (2012–2013) innføres 
en hjemmel for i forskrift å fastsette nærmere 
rammer for det statlige betalingsansvaret, jf. kapit-
tel 13.4. I Prop. 73 L (2016–2017) kapittel 11.5.2 
uttales: «Departementet legger til grunn som gjel-
dende rett at det statlige betalingsansvaret ikke 
utløses i tilfeller der kommunen opptrer som kjø-
per av private plasser, det vil si går utenfor Buf-
etats utvalg av institusjonsplasser.» 

Departementet har i brev av 8. august 2018 
presisert denne uttalelsen slik: 

«Prop. 73 L utdyper ikke hva som menes med 
dette utvalget. Departementet vil derfor tilføye 
at med Bufetats utvalg menes, ikke bare den 
bestemte institusjonsplassen Bufetat har til-
budt i det konkrete tilfellet, men alle statlige 
institusjoner, samt godkjente private institusjo-
ner som Bufetat har rammeavtale med eller 
som Bufetat ønsker å inngå avtale med om 
enkeltkjøp. Å opprette et nytt enetiltak uten at 
dette er forhåndsklarert med Bufetat, kan ikke 
anses å inngå i Bufetats utvalg. Det er Bufetat, 
som ansvarlig for det samlede institusjonstilbu-
det, som i tvilstilfeller må avgjøre om en gitt 
institusjonsplass er innenfor dette utvalget. Er 
institusjonsplassen utenfor dette utvalget, kan 
Bufetat motsette seg å betale for tiltaket.»14 Rundskriv Q-06/2007 Oppgave- og ansvarsfordeling mellom 

kommuner og statlige barnevernmyndigheter – herunder om 
betalingsordninger i barnevernet. 15 Ot.prp. nr. 44 (1991–92). 
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22.2.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

22.2.2.1 Bakgrunnen for høringsforslaget

Departementet viste til at man er kjent med at det 
kan oppstå uenighet mellom Bufetat og kommu-
nen i saker der fylkesnemnda har fastsatt plasse-
ring i en annen institusjon enn den Bufetat har til-
budt. Spørsmålet som ble vurdert av departemen-
tet var derfor om det skal slås fast at Bufetats beta-
lingsansvar bare gjelder for plasser som Bufetat 
har tilbudt i det enkelte tilfellet, enten ved å tilby 
institusjonsplassen til kommunen før saken frem-
mes for fylkesnemnda, eller ved etterfølgende 
forespørsler dersom fylkesnemnda ikke har god-
tatt den først fremlagte institusjonsplassen. Depar-
tementet viste til at endringslovens ordlyd åpner 
for en tolkning slik at Bufetats betalingsansvar er 
forutsatt av at Bufetat samtykker til den enkelte 
plasseringen.

22.2.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet viste til at spørsmålet om forhol-
det mellom fylkesnemndas kompetanse til å stille 
vilkår om plassering i en bestemt institusjon og 
rekkevidden av Bufetats betalingsansvar ved insti-
tusjonsplasseringer, reiser prinsipielt vanskelige 
spørsmål. Departementet anbefalte imidlertid 
etter en helhetsvurdering at rekkevidden av Buf-
etats betalingsansvar strammes inn, slik at det går 
klart frem at dette gjelder plasser som Bufetat har 
tilbudt i det enkelte tilfellet. Etter departementets 
vurdering bør en innstramming av Bufetats beta-
lingsansvar kombineres med at Bufetat skal 
kunne være til stede i nemnda og gjøre rede for 
valget av institusjonsplass. Det bør også stilles 
krav om rask saksbehandling i Bufetat. 

Departementets forslag innebærer at tredje 
punktum i § 9-4 første ledd, jf. endringsloven av 
16. juni 2017 nr. 4616, skal forstås slik at Bufetats 
betalingsansvar gjelder plasser som Bufetat har 
tilbudt i det enkelte tilfellet. Bestemmelsen ble 
videreført i lovforslaget § 16-5 første ledd tredje 
punktum. 

22.2.3 Høringsinstansenes syn

Fire instanser har uttalt seg om forslaget om å 
stramme inn rekkevidden av Bufetats betalingsan-
svar.

Bufdir og Bufetat region nord støtter departe-
mentets forslag. Bufdir uttaler følgende: 

«Kjøp av plasser ut over Bufetats planlagte 
kapasitet utgjør en stor risiko både for kvalite-
ten i tilbudet og økonomisk. For at Bufetat skal 
kunne forvalte tildelte ressurser på en effektiv 
måte, slik at det enkelte barn kan få et forsvar-
lig tilbud innenfor de tildelte økonomiske ram-
mer, er det avgjørende at ikke andre instanser 
på egenhånd kan fatte beslutninger som for-
plikter etaten økonomisk. Direktoratet støtter 
derfor departementets anbefaling. Direktora-
tet støtter også departementets anbefaling om 
at Bufetat kan delta i behandlingen i fylkesnem-
nda og gjøre rede for valget av institusjons-
plass.»

Fellesorganisasjonen og Asker kommune mener at 
det ikke er i tråd med forsvarlighetskravet eller 
hensynet til barnets beste at kommunen blir straf-
fet for å velge en institusjonsplass som både nem-
nda og kommunen mener er bedre egnet enn Buf-
etats tilbudte plass. Fellesorganisasjonen uttaler 
følgende: 

«Når fylkesnemnda fatter vedtak om at et barn 
skal plasseres i barnevernsinstitusjon foreslår 
departementet å stramme inn rekkevidden av 
statens betalingsansvar så det begrenses til å 
gjelde plasser Bufetat har tilbudt i det konkrete 
tilfellet. Dette innebærer at Bufetat kan si nei til 
å betale for en institusjonsplass som både kom-
munen og fylkesnemnda mener er faglig egnet 
for barnet, og mer egnet for barnet enn Buf-
etats tilbudte plass. Dette mener FO går inn i 
kjernen av en vurdering om faglig forsvarlig-
het, og hvem som er ansvarlig for at tiltaket 
barnet får er faglig forsvarlig. Vi mener depar-
tementet ikke drøfter dette godt nok. Vi kjen-
ner flere eksempler på at Bufetat ikke alltid har 
institusjonsplasser å tilby som er egnet. Det er 
ikke i tråd med forsvarlighetskravet, eller hen-
synet til barnets beste, om kommunen skal bli 
straffet økonomisk dersom den velger en insti-
tusjonsplass som er bedre egnet enn Bufetats 
tilbudte plass. FO mener det må være andre 
måter å løse disse utfordringene på enn å gi 
Bufetat all makt, når det er kommunen som er 
ansvarlig for tilbudet som gis.»

16 Jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (bar-
nevernsreform).
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22.2.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Barn som plasseres i barnevernsinstitusjon har 
ofte store og sammensatte behov. Institusjonsplas-
sen som tilbys skal ivareta barnets behov på en 
forsvarlig måte. Dette forutsetter komplekse vur-
deringer der kommunen, Bufetat og barneverns- 
og helsenemnda har ulike deler av ansvaret. Bar-
neverns- og helsenemnda ivaretar viktige rettssik-
kerhetshensyn når nemnda kan stille vilkår om en 
bestemt institusjonsplass og har plikt til å vurdere 
institusjonens egnethet ved atferdsplasseringer. 
Forutsigbarhet om finansieringen er viktig for alle 
parter og for gjennomføringen av vedtaket. 
Dagens regler inneholder fortsatt uklarheter og 
hviler i stor grad på skjønn. Etter departementets 
vurdering er det derfor behov for å presisere 
dagens regler, slik at rammene for det statlige 
betalingsansvaret blir mer entydige. 

Departementet fastholder forslaget om å slå 
fast at Bufetats betalingsansvar bare gjelder for 
plasser som Bufetat har tilbudt i det enkelte tilfel-
let, enten ved å tilby institusjonsplassen til kom-
munen før saken fremmes for barneverns- og hel-
senemnda eller ved etterfølgende forespørsler, 
dersom nemnda ikke har godtatt den først frem-
lagte institusjonsplassen. Departementet mener at 
en slik løsning vil legge til rette for Bufetats fag-
lige og økonomiske styring av bruken av institu-
sjonsplasser, samtidig som rettssikkerhetshensyn 
ivaretas ved at nemnda, i samsvar med gjeldende 
rett, kan foreta en reell vurdering av den tilbudte 
plassen. Barneverns- og helsenemnda kan fortsatt 
la være å legge Bufetats tilbudte plass til grunn. 
Dersom nemnda ikke finner å legge den tilbudte 
plassen til grunn, må Bufetat, i kraft av bistands-
plikten, finne frem til en ny institusjonsplass. 

Det er Bufetat som har ansvaret for det sam-
lede institusjonstilbudet. Dette ansvaret inne-
bærer plikt til å legge til rette for at alle kommu-
ner i hele landet med behov for institusjonsplass 
får et tilbud av god kvalitet. Bufetat skal til enhver 
tid ha tilgjengelige og differensierte institusjons-
plasser som er tilpasset barnets individuelle 
behov. Tilbudet er lite, og etter departementets 
oppfatning er det viktig for Bufetats faglige og 
økonomiske styring av tilbudet at etterspørselen 
etter institusjonsplasser går gjennom Bufetat. 
Departementet viser til at dette støttes av Bufdir
som uttaler at kjøp av plasser ut over Bufetats 
planlagte kapasitet utgjør en stor risiko, både for 
kvaliteten i tilbudet og økonomisk. Etter Bufdirs

oppfatning er det avgjørende for Bufetats mulig-
het til å forvalte tildelte ressurser på en effektiv 
måte, at ikke andre instanser på egenhånd kan 
fatte beslutninger som forplikter etaten økono-
misk. 

Departementet viser til at forsvarlighetskravet 
og hensynet til barnets beste uansett krever at 
Bufetat må tilby et tiltak som er egnet til å ivareta 
det enkelte barnets behov på en forsvarlig måte. 
Oppfyller ikke tilbudet disse kravene vil det inne-
bære brudd på Bufetats bistandsplikt. Videre 
viser departementet til rettssikkerhetsgarantien 
som ligger i at barneverns- og helsenemnda kan 
sette krav til plasseringsstedet, og dermed la være 
å legge en institusjonsplass som er tilbudt av Buf-
etat til grunn for vedtaket. 

Forslaget vil kunne medføre at saken trekker 
ut i tid. For at hensynet til barnets beste skal ivare-
tas i slike situasjoner, kreves derfor smidighet og 
fleksibilitet fra berørte instanser. Etter departe-
mentets vurdering bør en innstramming av Buf-
etats betalingsansvar derfor kombineres med at 
Bufetat skal kunne være til stede i nemnda og 
gjøre rede for valget av institusjonsplass. Det bør 
også stilles krav om rask saksbehandling i Buf-
etat. 

Spørsmålet om forholdet mellom nemndas 
kompetanse til å stille vilkår om plassering i en 
bestemt institusjon og rekkevidden av Bufetats 
betalingsansvar ved institusjonsplasseringer, rei-
ser prinsipielt vanskelige spørsmål. Det er ikke 
mulig å finne en løsning som ivaretar alle rele-
vante hensyn fullt ut. Departementet fastholder 
imidlertid etter en helhetsvurdering forslaget om 
å stramme inn rekkevidden av Bufetats betalings-
ansvar, slik at det går klart frem at dette gjelder 
plasser som Bufetat har tilbudt i det enkelte tilfel-
let. Departementet vurderer at en innstramming 
av Bufetats betalingsansvar bør kombineres med 
at Bufetat skal kunne være til stede i nemnda og 
gjøre rede for valget av institusjonsplass, og at det 
bør stilles krav om rask saksbehandling i Bufetat. 

Departementets forslag innebærer at tredje 
punktum i § 9-4 første ledd, jf. endringsloven av 
16. juni 2017 nr. 4617, skal forstås slik at Bufetats 
betalingsansvar gjelder plasser som Bufetat har 
tilbudt i det enkelte tilfellet. Bestemmelsen er 
videreført i lovforslaget § 16-5 første ledd tredje 
punktum.

17 Jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven 
(barnevernsreform).
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22.3 Krav om å ta imot praksisstudenter

22.3.1 Gjeldende rett

Dagens barnevernlov inneholder ingen plikt for 
Bufetat til å tilby veiledet praksis til barneverns-
studenter. 

Læringsutbyttet i helse- og sosialfagutdannin-
gene er regulert gjennom forskrifter for den 
enkelte utdanning. Treårig bachelorgrad i barne-
vern er regulert i forskrift om nasjonal retnings-
linje for barnevernspedagogutdanning. Det følger 
av § 17 i forskriften at praksisstudier er en sentral 
del av studiet. Det er universitetene og høysko-
lene som har det overordnede ansvaret for prak-
sisstudier. Ansvaret er nærmere regulert i for-
skrift om felles rammeplan for helse- og sosialfag-
utdanninger.

22.3.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å lovfeste 
at både kommunene og Bufetat skal tilby veiledet 

praksis etter forespørsel fra en utdanningsinstitu-
sjon samt at kommunene og Bufetat skal samar-
beide med utdanningsinstitusjonene om gjennom-
føring av praksisstudier.

22.3.3 Høringsinstansene syn

Om lag 40 instanser uttalte seg til forslaget om at 
Bufetat og kommunene skal ha plikt til å tilby vei-
ledet praksis etter forespørsel fra en utdanningsin-
stitusjon. Et stort flertall av disse var positive til 
forslaget. Se kapittel 21.10 for ytterligere omtale.

22.3.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Departementet foreslår at Bufetat, i likhet med 
kommunene, skal ha plikt til å tilby veiledet prak-
sis etter forespørsel fra en utdanningsinstitusjon 
samt en plikt til å samarbeide med utdanningsin-
stitusjonene om gjennomføringen av praksisstu-
dier. Se forslag til § 16-3 tredje ledd bokstav d. 
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23  Statlig tilsyn

23.1 Gjeldende rett

Statens helsetilsyn har det overordnede ansvaret 
for tilsynet på barnevernsområdet, jf. barnevern-
loven § 2-3 b første ledd. Ansvaret omfatter tilsy-
net som statsforvalteren utøver med barneverns-
tjenesten i kommunene, med barnevernsinstitu-
sjoner, omsorgssentre for mindreårige, sentre for 
foreldre og barn og med andre statlige tjenester 
og tiltak. Statens helsetilsyn skal utøve myndighet 
i samsvar med det som er bestemt i barnevern-
loven og forskrifter til denne. 

Statsforvalteren har ansvar for å føre tilsyn 
med kommunene, jf. barnevernloven § 2-3 fjerde 
ledd jf. § 2-3 b annet ledd. Dette innebærer at 
statsforvalteren skal føre tilsyn med lovligheten 
av kommunens oppfyllelse av sine plikter etter 
barnevernloven kapittel 1 til 9. Tilsynet med kom-
munene omfatter alle kommunens plikter etter 
barnevernloven med tilhørende forskrifter. Det er 
presisert i bestemmelsen at reglene i kommunelo-
ven kapittel 30 gjelder når statsforvalteren fører 
tilsyn med kommunens oppfyllelse av sine plikter 
etter barnevernloven. I praksis følges brudd på 
kommunepliktene opp gjennom rådgivning og 
dialog eller en skriftlig anmodning fra statsforval-
teren om retting. Etter kommuneloven § 30-4 kan 
statsforvalteren gi pålegg til kommunen om å 
rette forhold som er i strid med de bestemmel-
sene statsforvalteren fører tilsyn med oppfyllelsen 
av. Ved brudd på lovbestemte saksbehandlings-
frister, har statsforvalteren hjemmel til å ilegge 
kommuner mulkt, se barnevernloven § 6-9 tredje 
ledd og forskrift til denne. 

Statsforvalteren har også ansvar for å føre til-
syn med institusjoner og sentre for foreldre og 
barn etter barnevernloven kapittel 5 og omsorgs-
sentre for mindreårige etter kapittel 5A jf. barne-
vernloven § 2-3 b tredje ledd. Innholdet i tilsynsan-
svaret er utdypet i barnevernloven § 5-7 og i til-
synsforskriften. Tilsynsansvaret omfatter både 
statlige, kommunale og private institusjoner og 
sentre for foreldre og barn. Statsforvalteren skal 
føre tilsyn med at disse drives i samsvar med bar-
nevernloven og forskrifter til denne. 

Videre har statsforvalteren ansvar for å føre til-
syn med andre statlige tjenester og tiltak, jf. bar-
nevernloven § 2-3 b fjerde ledd. Statsforvalteren 
kan gi pålegg til Barne-, ungdoms- og familieeta-
ten om å rette forhold som er i strid med bestem-
melser etter denne loven. Det skal gis en rimelig 
frist til å rette forhold før pålegg benyttes. Pålegg 
kan påklages til Statens helsetilsyn. 

Helsetilsynets og statsforvalterens plikt til å 
føre tilsyn, og adgangen til å gi pålegg, omfatter 
også private som utfører tjenester og tiltak, jf. 
barnevernloven § 2-3 b femte ledd.

23.2 Forslaget i høringsnotatet og 
bakgrunnen for dette

23.2.1 Barnevernslovutvalget

Barnevernslovutvalget foreslo et nytt kapittel om 
tilsyn, straff og sanksjoner.

I tillegg til bestemmelser om statlig tilsyn med 
oppfyllelse av plikter etter barnevernsloven, inne-
holdt utvalgets kapittelforslag også bestemmelser 
om departementets tilsyn med anvendelse av 
loven, kommunenes tilsyn med barn i fosterhjem, 
ileggelse av mulkt og om straffansvar ved brudd 
på forbudet mot formidling av fosterhjem.

Få høringsinstanser uttalte seg til forslaget til 
kapittelinndeling. Statens helsetilsyn ga uttrykk for 
at det gir et feil signal at bestemmelser om tilsyn 
og mulkt reguleres i et kapittel med overskriften 
tilsyn, straff og sanksjoner. Helsetilsynet foreslo at 
bestemmelsene om tilsyn og mulkt flyttes til kapit-
telet om ansvar, organisering og finansiering.

23.2.2 Forslaget i høringsnotatet

Departementet foreslo i høringsnotatet å samle 
lovens bestemmelser om statsforvalterens og Sta-
tens helsetilsyns ansvar for å føre tilsyn på barne-
vernområdet i et eget kapittel i loven. Det ble vist 
til at det å skille ut statlig tilsyn i et eget kapittel 
ville understøtte Statens helsetilsyns og statsfor-
valterens faglige uavhengighet ved utøvelse av til-
syn og kontroll på barnevernsområdet. Det ble 
også vist til at en slik inndeling vil bidra til at loven 
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blir mer oversiktlig. Det ble ellers foreslått å vide-
reføre innholdet i dagens bestemmelser, men med 
enkelte språklige og redaksjonelle endringer. 
Departementet ba imidlertid om høringsinstanse-
nes syn på om det er behov for å videreføre 
dagens bestemmelse om at statsforvalteren kan 
nedsette et tilsynsutvalg.

Forslaget om et eget kapittel om statlig tilsyn 
innebar samtidig at bestemmelser om statsforval-
terens øvrige oppgaver og ansvar på barnevern-
området knyttet til råd og veiledning og ansvar for 
å behandle klager på enkeltvedtak i høringsforsla-
get ble plassert i kapittelet om statlig barneverns-
myndighet. Videre ble bestemmelsene om kom-
munenes ansvar for å føre tilsyn med barn i foster-
hjem og forbudet mot formidling av fosterhjem 
plassert i kapittelet om fosterhjem.

23.3 Høringsinstansenes syn

I overkant av 10 høringsinstanser har uttalt seg til 
forslaget om et nytt kapittel om statlig tilsyn. Blant 
disse er Barneombudet, Bufdir, Statsforvalteren i 
Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 
Statsforvalteren i Nordland, Statens helsetilsyn, 
Bergen kommune, Fredrikstad kommune, Færder 
kommune, Horten kommune, Kristiansand kom-
mune, Forandringsfabrikken og NOBO. 

De fleste av disse instansene gir uttrykk for at 
de støtter forslaget om å samle lovens bestemmel-
ser om statsforvalterens og Statens helsetilsyns 
ansvar for å føre tilsyn på barnevernområdet i et 
eget kapittel i loven. Blant disse er Barneombudet,
Statens helsetilsyn, Bergen kommune, Fredrikstad 
kommune, Færder kommune, Kristiansand kom-
mune og NOBO. 

Statens helsetilsyn uttaler:

«Helsetilsynet mener at kapittelinndelingen og 
overskriften er bedre enn lovutvalgets forslag. 
Vi mener det er et godt grep å skille ut fylkes-
mannens veiledningsansvar fra kapittel om 
statlig myndigheters ansvar, slik at dette kapit-
let kun definerer fylkesmannens og Helsetilsy-
nets tilsynsansvar. 

Vi foreslår imidlertid at barnevernloven 
bør ha en tilsvarende formålsbestemmelse 
som i helsetilsynsloven § 1. I bestemmelsen 
bør det fremgå at formålet med tilsynet er å 
bidra til å styrke sikkerheten og kvaliteten i 
barnevernet og befolkningens tillit til barne-
vernet. Vi mener en slik formålsbestemmelse 
vil bidra til å klargjøre forventningene til til-
synsmyndighetens rolle og oppgaver.»

Helsetilsynet har i sin høringsuttalelse kommet 
med enkelte forslag til hvordan bestemmelsen om 
tilsyn bør utformes. Blant annet anbefales depar-
tementet å vurdere hvorvidt barnevernsloven bør 
utformes slik at den gir Helsetilsynet selvstendig 
hjemmel til å føre tilsyn. Helsetilsynet viser blant 
annet til at det kan være hensiktsmessig at de som 
overordnet myndighet får hjemmel til å utføre og 
koordinere tilsynsaktiviteter. De ber også om at 
det i bestemmelsen om tilsynsmyndighetens til-
gang til opplysninger fremgår at denne også 
omfatter Bufetat.

Statsforvalteren i Nordland og Forandringsfa-
brikken har under høringen tatt til orde for at 
adgangen til å ilegge kommunene mulkt bør utvi-
des til andre forhold enn fristoversittelser. Stats-
forvalteren uttaler:

«Vi ber departementet vurdere hvorvidt det 
bør innføres sanksjonsmuligheter utover 
adgangen til å ilegge kommunene mulkt. Bak-
grunnen for vår vurdering er kunnskap og erfa-
ringer fra samarbeid og dialog med kommu-
nene i vårt fylke. Adgangen til å ilegge mulkt er 
begrenset til fristoverskridelser ved gjennom-
gang av melding og gjennomføring av undersø-
kelse. Barneverntjenesten kan ha utfordringer 
utover disse, og vi ser at utfordringene gjerne 
er mer sammensatt. At kommunen ilegges 
mulkt for fristoverskridelsen kan derfor være 
et virkemiddel når tjenesten ikke drives for-
svarlig, men i enkelte tilfeller vurderer vi at det 
å ilegge mulkt ikke nødvendigvis er tilstrekke-
lig sett opp mot tjenestens utfordringer.»

Noen få høringsinstanser har kommentert spørs-
målet fra departementet om hvorvidt adgangen til 
å oppnevne tilsynsutvalg bør oppheves. Bufdir, 
Statens helsetilsyn, Statsforvalteren i Rogaland og 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gir uttrykk 
for at bestemmelsen er overflødig og at den kan 
tas ut av loven. Statsforvalteren i Nordland viser til 
at spørsmålet bør avventes inntil arbeidet med ny 
tilsynsforskrift er avsluttet. 

23.4 Departementets vurderinger og 
forslag

Helsetilsynets og statsforvalterens tilsyn med bar-
nevernets oppfyllelse av sine lovpålagte oppgaver 
er et sentralt virkemiddel for å ivareta rettssikker-
heten til barn og foreldre i barnevernet. Tilsynet 
skal bidra til læring, forbedring og nødvendig end-
ring der praksis ikke er i samsvar med loven. 
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Forslaget om et eget kapittel som rendyrker 
tilsynsmyndighetenes ansvar og myndighet til å 
føre tilsyn med statlig og kommunalt barnevern 
har fått bred støtte i høringen. 

Departementet foreslår på denne bakgrunn et 
nytt kapittel om statlig tilsyn, jf. kapittel 17 i utkast 
til ny barnevernslov. Kapittelet inneholder nær-
mere bestemmelser om tilsynets formål, Statens 
helsetilsyns oppgaver og ansvar, statsforvalterens 
tilsynsansvar, tilsynsmyndighetenes tilgang til 
opplysninger, og bestemmelser om pålegg, sank-
sjoner og om adgangen til å ilegge mulkt. Kapitte-
let rendyrker Helsetilsynets og statsforvalterens 
ansvar for å føre lovlighetskontroll med oppfyllel-
sen av oppgaver etter barnevernsloven. Å regu-
lere tilsynsansvaret i et eget kapittel vil bidra til å 
understøtte Statens helsetilsyns og statsforvalte-
rens faglige uavhengighet ved utøvelse av tilsyn 
og kontroll på barnevernsområdet. Samtidig inne-
bærer kapittelinndelingen at statsforvalterens 
ansvar for å gi kommunene råd og veiledning og 
ansvar for å behandle klager på enkeltvedtak 
reguleres i kapittel 16 om statlig barnevernsmyn-
dighet. 

Det foreslås ingen endringer i Helsetilsynets 
og statsforvalterens tilsynsansvar på barneverns-
området. Departementet foreslår samtidig enkelte 
presiseringer og språklige og redaksjonelle 
endringer som primært har til hensikt å gjøre lov-
verket lettere tilgjengelig og å tydeliggjøre 
bestemmelsenes innhold.

Departementet er enig med Statens helsetilsyn
i at det å innta en presisering av formålet med til-
syn kan bidra til å klargjøre forventningene til til-
synsmyndighetens rolle og oppgaver. Departe-
mentet foreslår derfor å presisere i utkast til § 17-
1 at formålet med det statlige tilsynet er å bidra til 
å styrke kvaliteten i barnevernet og at barne-
vernsmyndighetene ivaretar barns og foreldres 
rettssikkerhet og yter forsvarlige tjenester og til-
tak.

Departementet foreslår at Statens helsetilsyns 
oppgaver og det overordnede ansvaret for tilsynet 

reguleres i en egen bestemmelse, jf. utkast til 
§ 17-2. Bestemmelsen er en videreføring av Sta-
tens helsetilsyns overordnede tilsynsansvar etter 
barnevernloven § 2-3 b. Departementet foreslår 
samtidig at det presiseres i bestemmelsen at også 
Statens helsetilsyn har selvstendig hjemmel til å 
føre tilsyn. Det fremgår av bestemmelsens annet 
ledd at Statens helsetilsyn kan føre tilsyn med lov-
ligheten av oppfyllelse av plikter etter denne loven 
og forskrifter til loven. 

Departementet foreslår også en egen bestem-
melse om statsforvalterens tilsynsansvar, jf. utkast 
til § 17-3. Bestemmelsen viderefører statsforvalte-
rens tilsynsansvar etter barnevernloven §§ 2-3, 2-3 
b og 5-7. På bakgrunn av høringen foreslår depar-
tementet at statsforvalterens adgang til å opp-
nevne tilsynsutvalg ikke videreføres i ny barne-
vernslov. 

Departementet foreslår videre en egen 
bestemmelse om tilsynsmyndighetenes tilgang til 
opplysninger, jf. forslag til § 17-4. Bestemmelsen 
erstatter dagens § 2-3 syvende ledd. Departemen-
tet foreslår at det presiseres at bestemmelsen 
også gir adgang til å innhente opplysninger fra 
Bufetat. Departementet foreslår videre at bestem-
melsen utformes slik at Statens helsetilsyn og 
statsforvalteren kan innhente taushetsbelagte 
opplysninger for å utøve sine oppgaver etter 
loven. 

Departementet forslår også å samle reglene 
om pålegg og sanksjoner i en egen bestemmelse, 
jf. forslag til § 17-5. Ved tilsyn med kommunene 
gjelder reglene i kommuneloven kapittel 30.

Departementet foreslår også å videreføre den 
adgangen statsforvalteren i dag har til å ilegge 
kommunene mulkt ved fristoversittelser, jf. utkast 
til § 17-6. Etter departementets vurdering er det 
ikke tilstrekkelig grunn til å utvide bestemmelsen 
til å omfatte også andre forhold enn fristoversittel-
ser. Svikt i den kommunale barnevernstjenesten 
bør i sin alminnelighet følges opp på annen måte 
enn gjennom å ilegge kommunen mulkt. 
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24  Økonomiske og administrative konsekvenser

24.1 Innledning

Forslaget til ny barnevernslov, inkludert en full-
stendig språklig og redaksjonell gjennomgang av 
hele loven, forventes å medføre en enklere og let-
tere tilgjengelig barnevernslov som skal legge til 
rette for bedre faglig arbeid. Den nye loven skal gi 
økt rettssikkerhet for barn og familier og bidra til 
at alle som har behov for hjelp fra barnevernet får 
riktig hjelp til rett tid. 

En barndom uten trygge oppvekstvilkår påvir-
ker den enkelte langt frem i tid. Bedre rettssikker-
het for barn og familier og riktigere tiltak fra bar-
nevernet vil gi gevinster, både for den enkelte som 
er i kontakt med barnevernet og for samfunnet 
som helhet. En ny lov som fører til et bedre barne-
vern og bidrar til at flere barn og familier får rett 
hjelp, kan redusere utenforskap og minske fremti-
dig etterspørsel etter helsetjenester, sosialtjenes-
ter og annen offentlig støtte som medfører store 
kostnader for samfunnet. Departementet legger 
derfor til grunn at ny barnevernslov vil kunne 
være en god samfunnsøkonomisk investering, i 
tillegg til at den vil bidra til å gi flere barn en trygg 
oppvekst.

Departementet har flere forslag som tydelig-
gjør eller presiserer gjeldende rett. Enkelte for-
slag følger også av gjeldende rett, selv om det ikke 
er uttrykt direkte i dagens barnevernlov. Presise-
ringene kan medføre økt bevissthet om gjeldende 
rett og dermed gi økonomiske eller administrative 
konsekvenser for de aktørene som ikke i dag føl-
ger gjeldende rett. Dette er imidlertid forslag som 
aktørene allerede er finansiert for. 

Departementet foreslår flere forskriftshjemler, 
for eksempel hjemmel for å stille kvalitetskrav til 
hjelpetiltak, herunder krav til oppfølging av ung-
dom i botiltak. En forskriftshjemmel i seg selv har 
ingen økonomiske eller administrative konse-
kvenser. Departementet vil komme tilbake til de 
økonomiske og administrative konsekvensene av 
forskriftene når de utarbeides.

Departementet har også flere forslag som 
innebærer oppgaveendringer for kommunene 
eller andre aktører. En nærmere vurdering av de 
økonomiske og administrative konsekvensene av 

disse forslagene for ulike aktører og for utgiftene 
til fri rettshjelp omtales i kapittel 24.2–24.9. 

Det pågår flere prosesser for å styrke barne-
vernet i kommunene. Det er eksempelvis, gjen-
nom prosjektet DigiBarnevern, satt i gang arbeid 
med å utvikle bedre digitale løsninger for barne-
vernstjenestene. Dette skal omfatte et barne-
vernsfaglig kvalitetssystem, som skal gi de 
ansatte et bedre faglig rammeverk for sitt arbeid. 
Videre inneholder kompetansestrategien for det 
kommunale barnevernet (2018–2024) etter- og 
videreutdanningstilbud som kan understøtte prak-
sisendringer i tråd med ny barnevernslov. Viktige 
fagområder er blant annet samarbeid med barn og 
foreldre, nettverksinvolvering og barnevernsjuss i 
utrednings- og tiltaksarbeid. Pågående prosesser 
for å styrke barnevernet vil ha positiv innvirkning 
på kommunenes forutsetninger for å tilpasse seg 
ny barnevernslov.

Endringer i utgifter omtales gjennomgående i 
2021-kroner. Det er betydelig usikkerhet knyttet 
til anslagene. Departementet vil komme tilbake 
med oppdaterte beregninger av nødvendige 
bevilgningsendringer for ulike aktører i de ordi-
nære budsjettfremleggene. Forslag med vesent-
lige økonomiske konsekvenser vil ikke tre i kraft 
før det er budsjettmessig dekning for ikrafttre-
delse av endringene. 

24.2 Konsekvenser for kommunene

Flere av forslagene i proposisjonen tydeliggjør 
eller presiserer gjeldende rett. Dette er oppgaver 
som kommunene allerede er finansiert for. Depar-
tementet erfarer imidlertid at gjeldende rett etter-
leves i varierende grad i kommunene. For enkelte 
kommuner vil disse forslagene derfor kunne med-
føre økt bevissthet om kravene som allerede føl-
ger av barnevernloven og dermed praksi-
sendringer som kan gi utgiftsreduksjoner eller 
utgiftsøkninger. Dette gjelder forslagene om tyde-
ligere vilkår for retten til ettervern, herunder plan 
for ettervernstiltak, om at barnevernstjenesten 
skal undersøke barnets helhetlige omsorgssitua-
sjon, om plan for undersøkelsen, om samvær med 
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søsken og andre nærstående, om oppfølging av 
barn og foreldre, om begrensinger i partenes rett 
til dokumentinnsyn, om at barnevernstjenestene 
skal ha en akuttberedskap, om journalplikt, om at 
barnevernstjenesten kan la seg bistå av private tje-
nesteytere og om kommunens ansvar for å fore-
bygge omsorgssvikt og atferdsproblemer, samt å 
presisere kommunens generelle ansvar for veiled-
ning av ansatte i det kommunale barnevernet. 
Bedre etterlevelse av loven vil føre til riktigere 
avgjørelser og kan redusere behovet for inngri-
pende tiltak. Dette vil i så fall være bra for det 
enkelte barn og ressurssparende for kommunen. 

Andre forslag inneholder oppgaveendringer, 
herunder nye plikter for kommunene, som det 
legges til grunn at ikke har vesentlige økono-
miske eller administrative konsekvenser for kom-
munene. Dette gjelder forslagene om at kommu-
nestyret skal vedta en plan for det forebyggende 
arbeidet, om krav til plan når det er truffet akutt-
vedtak, om varsling av fornærmede og etterlatte 
når barn under 15 år begår alvorlige lovbrudd, om 
plikt til å informere foreldre med foreldreansvar 
om vedtak, om behandling av klager over akutt-
vedtak og om barns medvirkning i saker for bar-
neverns- og helsenemnda. Det følger av forsvarlig-
hetskravet at kommunene skal jobbe planmessig, 
forslagene påvirker et fåtall saker og de nye plik-
tene innebærer lite merarbeid. Departementet 
legger derfor til grunn at ingen av disse forsla-
gene medfører vesentlige økonomiske eller admi-
nistrative konsekvenser for kommunene.

Flere av forslagene i ny lov, og den nye loven 
som helhet, vil ha positive og kostnadsbesparende 
effekter for kommunene, ved at en tydeligere, 
enklere og mer tilgjengelig lov er ventet å føre til 
mer effektivt arbeid og bedre beslutninger i kom-
munene. Enkelte forslag kan medføre et behov for 
økte administrative ressurser på kort sikt, men 
antas over tid å føre til besparelser. Eksempler på 
enkeltforslag som departementet antar at kan ha 
kostnadsbesparende effekter på lengre sikt, er 
forslagene om at barnevernet skal legge til rette 
for å involvere barnets familie og nettverk, om at 
barnevernet skal ta hensyn til barns etniske, kul-
turelle, språklige og religiøse bakgrunn, om hjem-
mel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet 
og til å pålegge utredning i senter for foreldre og 
barn. Departementet legger til grunn at disse for-
slagene kan føre til at barn i større grad får riktig 
hjelp til rett tid og forebygge behovet for mer 
kostnadskrevende tiltak, som for eksempel 
omsorgsovertakelse. Dette vil kunne bidra til 
besparelser for kommunen på et senere tids-
punkt. Videre er også forslagene om begrensnin-

ger i partenes rett til å kreve ny samværssak og 
adgang til å forene saker som behandles i nemnda 
ventet å ha noen kostnadsbesparende effekter for 
kommunene. 

I kapittel 24.2.1–24.2.7 presenteres forslag 
med vesentlige økonomiske konsekvenser for 
kommunene. Totalt er merutgiftene for kommu-
nene beregnet til om lag 450–600 mill. kroner. 

24.2.1 Plan for samvær og kontakt etter 
omsorgsovertakelse

Departementet foreslår en plikt for barnevernstje-
nesten til å utarbeide en plan for gjennomføring av 
samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre 
nærstående som barnet har et etablert familieliv 
med og nære personlige bånd til. Mye av informa-
sjonen som er nødvendig for å utforme en plan for 
samvær er innhentet i forkant av omsorgs-
overtakelsen. Barnevernstjenesten skal etter gjel-
dende rett lage en plan for oppfølging av foreldre 
etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten 
må også allerede i dag utarbeide en plan for bar-
nets omsorgssituasjon, og en del av planen skal 
vedrøre kontakt og samvær. Det skal også legges 
til rette for samvær med søsken, der hensynet til 
barnet ikke taler imot slikt samvær. Etter gjel-
dende rett kan også enkelte andre nærstående 
kreve at nemnda tar stilling til deres samvær. 

Departementet legger til grunn at en egen 
plan for samvær og kontakt vil medføre noe mer-
arbeid. Blant annet vil det være mer arbeidskre-
vende for barnevernstjenesten at de involverte 
skal få medvirke i utarbeidelsen av planen. Depar-
tementet anslår at de årlige merutgiftene for kom-
munesektoren knyttet til samværsplanen vil bli 
om lag 5 mill. kroner samlet for kommunene. Det 
året loven trer i kraft vil merutgiftene være høy-
ere, fordi det da må lages en samværsplan for alle 
barn som allerede er under barnevernets omsorg.

En plan for samvær og kontakt kan medføre 
riktigere utmåling av samvær, og det kan også 
medføre mer samvær. Lovkravet om en plan for 
samvær innebærer imidlertid ikke endringer i 
kravene til omfang eller hyppighet av samvær, og 
samvær må som i dag fortsatt vurderes individu-
elt. 

24.2.2 Kompetansekrav i kommunalt 
barnevern

Departementet foreslår å lovfeste et krav om bar-
nevernsfaglig eller annen relevant utdanning på 
mastergradsnivå i barnevernstjenestene for å 
utføre nærmere bestemte oppgaver. Departemen-
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tet foreslår at kravet skal gjelde for ledere og 
ansatte med ansvar for å gjennomgå og vurdere 
bekymringsmeldinger, gjennomføre undersøkel-
ser av barnets omsorgssituasjon, treffe vedtak om 
hjelpetiltak, forberede saker for behandling i nem-
nda og iverksette og følge opp tiltak. For å sikre at 
både kommunene og utdanningssektoren skal få 
tilstrekkelig tid til forberedelser og implemente-
ring av kravene, foreslås det at kravet skal gjelde 
fra 2031. For ansatte som ble ansatt før 2031 fore-
slås det at kravet kan oppfylles gjennom en kombi-
nasjon av videreutdanning og minst fire års 
arbeidserfaring fra statlig eller kommunalt barne-
vern.

Det foreslåtte kravet om utdanning på master-
nivå vil omfatte omtrent 80 prosent av de ansatte i 
barnevernstjenestene. Departementet anslår at 
den totale lønnseffekten for kommunene vil være 
om lag 430–590 mill. kroner ved full implemente-
ring, fordelt på om lag 100 mill. kroner i lønns-
kompensasjon for ansatte som oppnår kompetan-
sekravet med videreutdanning og erfaring, og 
330–490 mill. kroner i økte lønnsutgifter til nyan-
satte med mastergrad. Departementet understre-
ker at anslagene er usikre og at faktiske merutgif-
ter vil avhenge av blant annet lønnsforhandlinger 
hvor staten ikke er part. 

24.2.2.1 Dispensasjon fra utdanningskravet i 
kommunalt barnevern

Departementet foreslår at dispensasjon ved tilset-
tinger kan innvilges dersom nyansatte uten master-
grad gjennomfører en relevant videreutdanning 
innen en gitt periode, samt at kommunen kan vise 
til en tydelig plan for at ansatte uten mastergrad får 
systematisk veiledning av erfarne medarbeidere 
det første året. Kravet om systematisk veiledning 
det første året vil medføre økte utgifter ved at veile-
dere må bruke tid på veiledning av den nyansatte. 
Kommunen vil bli kompensert for økte utgifter 
som følge av kompetansekravet. Dersom kommu-
nen tilsetter personer med lavere utdanning enn 
mastergrad, vil kommunen ha lønnsutgifter som til-
svarer lønnsnivået til ansatte med utdanning på 
lavere nivå enn det utdanningskravet tilsier. Depar-
tementet legger derfor til grunn at det ikke er 
behov for særskilt finansiering av utgifter til syste-
matisk veiledning av nyansatte som ikke oppfyller 
kompetansekravet, utover finansieringen som er 
omtalt over. Det antas at det eksisterende videreut-
danningstilbudet, som dekkes innenfor gjeldende 
bevilgninger, er tilstrekkelig til også å dekke etter-
spørselen etter videreutdanning fra nyansatte 
innenfor dispensasjonsordningen.

24.2.3 Plikt for kommunen til å ta imot 
praksisstudenter

Departementet foreslår å lovfeste en plikt for 
kommuner og Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat) til å ta imot praksisstudenter, dersom 
utdanningsinstitusjonene ber om det. Det å ta 
imot praksisstudenter medfører merarbeid. 
Departementet anslår at merutgiftene knyttet til 
dette vil være om lag 17 mill. kroner per år. Med 
samme fordeling mellom studenter i praksis i hen-
holdsvis kommunalt og statlig barnevern som i 
dag, vil merutgiftene fordeles med 2/3 i kommu-
nalt barnevern og 1/3 i statlig barnevern, det vil si 
i overkant av 11 mill. kroner for kommunene. 

24.2.4 Kompetansekrav i barnevernsinstitu-
sjoner og sentre for foreldre og barn

Departementet foreslår å lovfeste et krav om rele-
vant bachelorutdanning for nyansatte i barnevern-
sinstitusjoner og omsorgssentre for enslige min-
dreårige asylsøkere. Departementet foreslår også 
et krav om at personell i sentre for foreldre og 
barn som utfører utredningsoppgaver på vegne av 
det kommunale barnevernet skal ha utdanning på 
minst samme nivå som kravene som gjelder for 
barnevernstjenestens ansatte for å utføre samme 
type arbeid, det vil si relevant mastergrad. Kra-
vene medfører i hovedsak konsekvenser for Buf-
etat, men påvirker også Oslo kommune. I Oslo 
kommune vil det påløpe kostnader i kommunale 
institusjoner og sentre for foreldre og barn. 
Departementet anslår at det vil utgjøre om lag 
13 mill. kroner når ufaglært fagpersonell er erstat-
tet med fagpersonell med relevant bachelorutdan-
ning. 

24.2.5 Forbud mot bruk av private 
tjenesteytere til enkelte kommunale 
oppgaver

Ved utøvelse av offentlig myndighet kan kommu-
nen la seg bistå av private tjenesteytere. Dette føl-
ger av gjeldende rett og departementet foreslår å 
lovfeste kommunens adgang til å la seg bistå av 
private tjenesteytere. Departementet foreslår også 
å lovfeste at barnevernstjenesten ikke kan inngå 
avtale med private tjenesteytere om bistand til 
funksjonen som leder og stedfortredende leder av 
barnevernstjenesten, bistand til partsrepresenta-
sjon i barneverns- og helsenemnda og bistand til å 
treffe avgjørelser og vedtak etter barneverns-
loven. Forslagene er en presisering av gjeldende 
rett. 
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Departementet foreslår videre at barne-
vernstjenesten ikke kan inngå avtale med private 
tjenesteytere om bistand til valg og godkjenning 
av fosterhjem, utarbeidelse og evaluering av plan 
for oppfølging av barn og foreldre, samt plan for 
gjennomføring av samvær og kontakt. Dette inne-
bærer en innstramming i barnevernstjenestens 
adgang til å la seg bistå av private tjenesteytere. 
På kort sikt vil innstrammingen medføre et omstil-
lingsbehov i kommuner som i dag benytter pri-
vate tjenesteytere på områder hvor dette ikke len-
ger vil være tillatt. Disse vil måtte omstille sin res-
sursbruk fra kjøp av tjenester til oppbygging av 
kapasitet og kompetanse i kommunen selv. Sam-
arbeid med andre kommuner vil kunne være aktu-
elt, som alternativ til kjøp av tjenester fra private 
tjenesteytere. Departementet legger til grunn at 
forslaget samlet for kommunesektoren ikke vil ha 
vesentlige økonomiske konsekvenser.

24.2.6 Kommunens adgang til å benytte 
ordinære fosterhjem tilknyttet private 
tjenesteytere

Departementet foreslår å lovfeste at barne-
vernstjenesten ikke kan plassere barn i foster-
hjem som har inngått avtale med private tjenestey-
tere om godtgjøringen og innholdet i foster-
hjemsoppdraget. Det antas at forslaget ikke har 
vesentlige økonomiske eller administrative konse-
kvenser for kommunene. Kommunene inngår i 
liten grad slike avtaler i dag. Det er usikkert hvor-
dan etterspørselen etter fosterhjem tilknyttet pri-
vate aktører ville blitt når kommunene fra 2022 får 
økt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem. 
Bufetat har, og skal fortsatt ha, ansvar for å 
rekruttere fosterhjem på anmodning fra kommu-
nene. Departementet mener likevel at forslaget vil 
gi kommunene større grad av kontroll med bar-
nas situasjon i fosterhjemmene og kostnadene ved 
fosterhjemstiltak.

24.2.7 Betalingsansvar for godtgjøring til tolk 
og sakkyndige

Departementet foreslår at staten får betalingsan-
svaret for godtgjøring til sakkyndige som oppnev-
nes av barneverns- og helsenemnda og tolk som 
brukes under møter i nemnda. 

Departementet anslår at samlede utgifter til 
tolker som brukes i møter i nemnda er 9–
12 mill. kroner årlig. Videre anslår departementet 
samlede utgifter til sakkyndige oppnevnt av nem-
nda til 5–8 mill. kroner. Utgiftene til tolk og 
sakkyndige dekkes i dag av kommunene. Depar-

tementet legger opp til at det i tråd med etablert 
praksis for oppgaveoverføringer overføres midler 
mellom avgivende og mottakende forvalt-
ningsnivå senest ved ikrafttreden av forslaget. I 
dette tilfellet vil det si fra kommunenes rammetil-
skudd til staten.

24.3 Konsekvenser for Bufetat

Departementet foreslår at barneverns- og helse-
nemnda skal vurdere om barnevernsinstitusjonen 
skal varsle fornærmede og etterlatte om hvor 
barn under 15 år som har begått alvorlige lov-
brudd oppholder seg. Forslaget vil medføre noe 
merarbeid for institusjonene. Det er imidlertid få 
slike saker og departementet antar derfor at for-
slaget ikke medfører økonomiske eller adminis-
trative konsekvenser av betydning. 

I kapittel 24.3.1–24.3.3 presenteres forslag 
med vesentlige økonomiske konsekvenser for 
Bufetat. Totalt er det beregnet til om lag 140 mill. 
kroner i merutgifter. 

24.3.1 Kompetansekrav i barnevernsinstitu-
sjoner og omsorgssentre

Departementet foreslår å lovfeste et krav om rele-
vant bachelorutdanning for nyansatte i barnevern-
sinstitusjoner. I forslaget er det lagt vekt på at 
dagens institusjonsansatte skal kunne fortsette i 
jobben sin. Kompetansekravet skal derfor ikke 
gjelde for ansatte som er tilsatt før kravet trer i 
kraft, men kun for nyansatte og det vil skje gradvis 
gjennom naturlig utskiftning. Med videreføring av 
dagens turnover blant ufaglærte i statlige institu-
sjoner, vil det ta 19–23 år før ufaglært fagpersonell 
er erstattet med fagpersonell med relevant bachel-
orutdanning. Det foreslås også at ledere og sted-
fortredende leder skal ha barnevernsfaglig eller 
annen relevant masterutdanning. For ledere og 
stedfortredende ledere tilsatt før 2031 foreslås det 
at kompetansekravet skal kunne oppfylles gjen-
nom videreutdanning.

Lønnseffektene for kompetansekrav i barne-
vernsinstitusjoner er estimert til om lag 120 mill. 
kroner per år inkludert arbeidsgiverkostnader når 
alle fagansatte i barnevernsinstitusjoner har en 
bachelor. 

For ledere og stedfortredere legger departe-
mentet til grunn at det vil være andre kriterier enn 
utdanningsbakgrunn, som for eksempel ansienni-
tet, kompetanse og ansvar, som vil være avgjø-
rende for lønnsnivået. I tillegg foreligger det alle-
rede i dag et krav om tilleggsutdanning i adminis-
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trasjon og ledelse, som vil bortfalle med innføring 
av masterkravet. Departementet ser derfor ikke 
behov for særskilt kompensasjon for kompetanse-
krav for ledere og stedfortredere på barnevernsin-
stitusjoner.

Departementet foreslår at de samme kompe-
tansekravene som gjelder for barnevernsinstitu-
sjoner også skal gjelde for omsorgssentre for ens-
lige mindreårige asylsøkere. Tilsvarende som for 
institusjon skal kravet gjelde ved nyansettelser. 
Lønnseffektene for omsorgssentrene er estimert 
til om lag 5 mill. kroner per år inkludert arbeidsgi-
verkostnader, når alle fagansatte i omsorgssen-
trene har bachelorgrad.

24.3.2 Kompetansekrav i sentre for foreldre 
og barn

Departementet forslår at personell i sentre for for-
eldre og barn, og eventuelt annet personell i stat-
lig barnevern som utfører utredningsoppgaver på 
vegne av det kommunale barnevernet, skal ha 
utdanning på minst samme nivå som de kravene 
som gjelder for barnevernstjenestens ansatte for å 
utføre samme type arbeid, det vil si relevant mas-
tergrad. For personell som er ansatt før kompe-
tansekravet trer i kraft, foreslås det at kravet kan 
oppfylles med videreutdanning og fire års ansien-
nitet. 

Lønnseffekter av kompetansekravet for stat-
lige ansatte som utfører utredningsoppgaver for 
kommunene er estimert til om lag 5 mill. kroner 
ved full implementering.

24.3.3 Plikt for Bufetat til å ta imot 
praksisstudenter

Departementet forslår å lovfeste en plikt for kom-
muner og Bufetat til å ta imot praksisstudenter, 
dersom utdanningsinstitusjonene ber om det. Det 
å ta imot praksisstudenter medfører merarbeid. 
Departementet anslår at merutgiftene knyttet til 
dette vil være om lag 17 mill. kroner per år. Med 
samme fordeling mellom studenter i praksis i hen-
holdsvis kommunalt og statlig barnevern som i 
dag, vil merutgiftene fordeles med 2/3 i kommu-
nalt barnevern og 1/3 i statlig barnevern, det vil si 
om lag 6 mill. kroner for det statlige barnevernet. 

24.4 Konsekvenser for barneverns- og 
helsenemnda 

Departementet foreslår enkelte endringer som vi 
legger til grunn ikke vil medføre vesentlige øko-

nomiske eller administrative konsekvenser for 
nemnda. Departementet foreslår å endre navnet 
på fylkesnemndene for barnevern og sosiale 
saker til barneverns- og helsenemnda. Et navne-
bytte innebærer engangskostnader som departe-
mentet legger til grunn kan dekkes innenfor gjel-
dende budsjett. Videre foreslår departementet å 
presisere i loven at barn kan høres på ulike måter 
og å endre dagens hjemmel som gir nemnda og 
domstolen adgang til å innvilge yngre barn parts-
rettigheter dersom hensynet til barnet tilsier det. 
Dette kan medføre økte utgifter, dersom nemnda i 
større grad enn i dag velger å høre barn direkte 
eller innvilge yngre barn partsrettigheter. Det vil 
også innebære noe administrative ressurser å vur-
dere hvordan barn skal bli hørt. Samtidig vil det 
ikke være behov for talsperson for barnet dersom 
barnet høres direkte eller gis partsrettigheter. Det 
medfører isolert sett besparelser for nemnda. 
Departementet anslår at eventuelle merutgifter 
for nemnda samlet sett av disse forslagene ikke vil 
være vesentlige. Departementet foreslår en for-
skriftshjemmel som gir departementet hjemmel 
til å gi nærmere regler om barns medvirkning i 
saker for nemnda. Departementet vil komme til-
bake til de økonomiske og administrative konse-
kvensene av forskriften når den utarbeides. 

Videre foreslår departementet at nemnda, når 
ungdom som har begått alvorlig lovbrudd plasse-
res i barnevernsinstitusjon, også skal vurdere om 
lovbruddet er av en slik alvorlig art at varslingsre-
glene kommer til anvendelse. Departementet leg-
ger til grunn at det ikke vil medføre vesentlige 
merutgifter for nemnda, da det vil gjelde få saker 
og ikke vil innebære mye merarbeid per sak. 
Departementet foreslår også en hjemmel til å 
pålegge utredning i senter for foreldre og barn. I 
dag er det få saker om å pålegge hjelpetiltak og 
departementet antar at en hjemmel om å pålegge 
utredning ikke vil medføre vesentlige endringer i 
antallet saker for nemnda. Departementet foreslår 
også endringer i hvor ofte private parter kan 
kreve at en sak om samvær blir behandlet i nem-
nda. Departementet antar at det som følge av for-
slaget vil bli behandlet noen færre saker om sam-
vær. Departementet anslår likevel at besparelsene 
for nemnda ikke vil være betydelige, fordi det fort-
satt vil være en åpning for å få prøvd saken der-
som det har skjedd vesentlige endringer. Selv om 
en sak avvises, vil den ha vært underlagt noe saks-
behandling i barnevernstjenesten og i nemnda. 

I kapittel 24.4.1–24.4.4 presenteres forslag 
med vesentlige økonomiske konsekvenser for 
barneverns- og helsenemnda. Samlet sett antar 
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departementet at forslagene ikke medfører behov 
for bevilgningsendringer for nemnda. 

24.4.1 Pålegg om hjelpetiltak i 
samværshjemmet

Departementet foreslår en hjemmel til å pålegge 
hjelpetiltak i samværshjemmet. En slik hjemmel 
kan føre til at noen flere saker behandles i nem-
nda. Departementet anslår at saker om å pålegge 
hjelpetiltak i samværshjemmet vil medføre en 
merutgift på om lag 0,4 mill. kroner for nemnda. 
Dette forutsetter at øvrig saksbehandlingskapasi-
tet er uendret. 

24.4.2 Betalingsansvar for godtgjøring til 
 tolk og sakkyndige

Departementet foreslår at staten får betalingsan-
svaret for saksutgifter til sakkyndige som oppnev-
nes av nemnda og tolk som brukes under møter i 
nemnda. Forslaget innebærer økte utgifter til fri 
rettshjelp og administrativt merarbeid for nem-
nda. Departementet anslår at det administrative 
merarbeidet vil medføre i overkant av 
0,4 mill. kroner i merutgifter for nemnda.

24.4.3 Behandling av klager over akuttvedtak

Departementet foreslår å innta en hjemmel som 
gir adgang til grundigere behandling av klager 
over akuttvedtak og klager over flytteforbud. 
Departementet foreslår at klagesaker fortsatt som 
hovedregel skal behandles av nemndleder alene, 
men med en unntakshjemmel som gir nemnda 
adgang til grundigere behandling i særlige tilfel-
ler. Departementet anslår at forslaget vil medføre 
merutgifter på i overkant av 0,7 mill. kroner for 
nemnda. 

24.4.4 Forening av saker 

Departementet foreslår å innta en bestemmelse 
som gir nemnda adgang til å forene saker etter en 
konkret vurdering. Departementet anslår at dette 
vil medføre en reduksjon av utgiftene totalt for 
nemndene på om lag 1,5 mill. kroner, gitt at øvrig 
saksbehandlingskapasitet er uendret. 

24.5 Konsekvenser for domstolene

Departementet foreslår enkelte endringer som vil 
kunne bidra til riktigere avgjørelser i barne-
vernstjenestene og barneverns- og helsenemnda 

og avgjørelser som får større legitimitet. Dette 
gjelder for eksempel forslaget om adgang til grun-
digere behandling av klager over akuttvedtak og 
flytteforbud og tydeliggjøring av kravene til sam-
vær og oppfølging av foreldre. Forslagene kan 
bidra til at færre krever rettslig overprøving av 
vedtak i nemnda og dermed reduserte utgifter for 
domstolene. Forslaget om å endre reglene for 
hvor ofte private parter kan kreve ny sak om sam-
vær kan medføre at noen færre samværssaker blir 
anket til domstolene. Departementet legger imid-
lertid til grunn at det vil gjelde få saker og derfor 
ikke medføre vesentlige reduserte utgifter.

Andre endringsforslag vil kunne medføre mer-
utgifter for domstolene dersom nemndas vedtak 
bringes inn for overprøving. Dette gjelder forsla-
get om hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i sam-
værshjemmet og forslaget om at nemnda når barn 
under 15 år som har begått alvorlig lovbrudd plas-
seres i barnevernsinstitusjon, også skal vurdere 
om lovbruddet er av en slik alvorlig art at vars-
lingsreglene kommer til anvendelse. Departemen-
tet antar at hjemmelen til å pålegge hjelpetiltak i 
samværshjemmet i praksis vil tas i bruk i veldig få 
saker. Videre vil forslaget kunne forhindre sak for 
domstolene om endringer i samværsordning, noe 
som vil medføre besparelser for domstolene. 
Nemndas vedtak om at varslingsreglene kommer 
til anvendelse kan ankes og medføre noe merar-
beid for domstolene. Departementet legger imid-
lertid til grunn at det vil gjelde svært få saker. For-
slaget om å endre hjemmel til å innvilge yngre 
barn partsrettigheter kan medføre noen økte 
utgifter dersom domstolen i større grad enn i dag 
velger å innvilge yngre barn partsrettigheter. 
Samtidig vil det medføre besparelser knyttet til at 
det ikke er nødvendig med talsperson for barnet. 
Departementet legger til grunn at ingen av forsla-
gene vil medføre vesentlige merutgifter for dom-
stolene.

24.6 Konsekvenser for utgiftene til fri 
rettshjelp

Enkelte av utgiftene i saker for domstolen og bar-
neverns- og helsenemnda dekkes av fri retts-
hjelp, eksempelvis godtgjøring til advokater og 
tolk. Flere av forslagene vil derfor medføre 
endrede utgifter til fri rettshjelp når saker 
behandles i nemnda eller domstolen. Forslagene 
om hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværs-
hjemmet, behandling av klager over akuttvedtak 
og flytteforbud samt adgang for nemnda og dom-
stolene til å innvilge yngre barn partsrettigheter 
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vil gi økte utgifter til fri rettshjelp. Forslaget om 
adgang til å forene saker vil gi noe reduserte 
utgifter til fri rettshjelp. Departementet anslår at 
forslagene totalt vil medføre merutgifter på i 
underkant av 6 mill. kroner. I tillegg vil forslaget 
om at staten får betalingsansvaret for godtgjø-
ring til sakkyndige som oppnevnes av nemnda og 
tolk som brukes under møter i nemnda gi økte 
utgifter til fri rettshjelp. Departementet anslår at 
samlede utgifter til tolker som brukes under 
møter i nemnda er 9–12 mill. kroner årlig. Videre 
anslår departementet samlede utgifter til sakkyn-
dige oppnevnt av nemnda på 5–8 mill. kroner. 
Dette er utgifter som i dag dekkes av kommu-
nene. Departementet legger opp til at det i tråd 
med etablert praksis for oppgaveoverføringer 
overføres midler mellom avgivende og motta-
kende forvaltningsnivå senest ved ikrafttreden 
av forslaget. I dette tilfellet vil det si fra kommu-
nenes rammetilskudd til staten. Departementet 
vil følge med på utviklingen i antall sakkyndige 
oppnevnt av kommunene og nemnda. 

24.7 Konsekvenser for politiet og 
påtalemyndigheten 

Departementet foreslår en hjemmel til å kreve 
politiattest (barneomsorgsattest) for talsperson 
og tilsynsperson. Hjemmelen vil komme til anven-
delse for personer som ansettes hos statsforvalte-
ren etter ikrafttredelsen av loven, samt talsperso-
ner som utfører oppdrag fra og med dette tids-
punktet, anslått til utstedelse av totalt om lag 100 
barneomsorgsattester årlig. Videre vil politi og 
påtalemyndighet få noe merarbeid i forbindelse 
med utveksling av nødvendig informasjon med 
barnevernet i et fåtall saker årlig, ved varsling av 
fornærmede og etterlatte når barn under 15 år 
begår alvorlige lovbrudd. Departementet anslår at 
forslagene ikke medfører vesentlige økonomiske 
eller administrative konsekvenser for politiet og 
påtalemyndigheten.  

24.8 Konsekvenser for universitets- og 
høyskolesektoren

En forutsetning for å innføre et krav om relevant 
masterutdanning i barnevernstjenestene, er at 
antall plasser på masterutdanningene i barnevern 
økes, slik at det er et tilstrekkelig antall kvalifi-
serte kandidater. Det er satt i gang arbeid med å 
utvikle læringsutbyttebeskrivelser for to barne-
vernsfaglige masterutdanninger; en for studenter 

med bachelor i barnevern og en som er åpen for 
flere utdanningsgrupper. 

Det er vanskelig å fastslå hvor mange master-
gradskandidater som må utdannes per år for å 
dekke barnevernstjenestenes fremtidige behov 
for kvalifiserte medarbeidere. Det vil blant annet 
avhenge av stillingsvekst i barnevernet, hvor høy 
turnover det vil være i fremtiden og hvor mange 
som vil tilegne seg mastergradskompetanse gjen-
nom andre utdanninger enn de to barnevernsfag-
lige masterutdanningene. Oslo Economics har på 
usikkert grunnlag anslått et fremtidig behov på 
om lag 600 uteksaminerte mastergradskandidater 
per år. Departementet anslår at dette samlet vil 
utgjøre om lag 240 mill. kroner i varige utgifter. I 
tillegg vil det være utgifter til studielån og omgjø-
ring av stipend til studentene på om lag 
80 mill. kroner. Deler av utgiftene motsvares av 
renteinntekter på 0,6 mill. kroner. Departementet 
vil vurdere opptrapping av antall studieplasser i de 
årlige budsjettprosessene.

En forutsetning for at ansatte og ledere som er 
tilsatt før kompetansekravet trer i kraft skal kunne 
oppfylle kravet, er at det er tilstrekkelig antall rele-
vante videreutdanningsplasser. Det legges opp til 
å videreføre tilbudet om barnevernsfaglig videre-
utdanning og tilskuddsordningen for deltakelse 
på videreutdanningene frem til 2031. Gjennom til-
skuddsordningen kan arbeidsgiver søke om å få 
dekket utgifter til blant annet vikar, reise og 
undervisningsmateriell i forbindelse med delta-
kelse på videreutdanningskursene. Tilbud om 
videreutdanning for institusjonsledere dekkes i 
utgangspunktet gjennom eksisterende bevilgnin-
ger til kompetansetiltak i barnevernet.

24.9 Konsekvenser for private 
tjenesteytere

Ved utøvelse av offentlig myndighet kan kommu-
nen la seg bistå av private tjenesteytere. Dette føl-
ger av gjeldende rett og departementet foreslår å 
lovfeste kommunens adgang til å la seg bistå av 
private tjenesteytere. Departementet foreslår 
videre en innstramming i denne adgangen, ved at 
kommunen ikke kan la seg bistå av private tjenes-
teytere til utførelsen av enkelte oppgaver. Depar-
tementet foreslår å lovfeste at barnevernstje-
nesten ikke kan inngå avtale med private tjeneste-
ytere om bistand til funksjonen som leder og sted-
fortredende leder av barnevernstjenesten, bistand 
til partsrepresentasjon i barneverns- og helsenem-
nda og bistand til å treffe avgjørelser og vedtak 
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etter barnevernsloven. Forslagene er en presise-
ring av gjeldende rett.

 Departementet foreslår videre at barne-
vernstjenesten ikke kan inngå avtale med private 
tjenesteytere om bistand til valg og godkjenning 
av fosterhjem og utarbeidelse og evaluering av 
plan for oppfølging av barn og foreldre, samt plan 
for gjennomføring av samvær og kontakt. Dette 
innebærer en innstramming i barnevernstje-
nestens adgang til å la seg bistå av private tjenes-

teytere. Videre foreslår departementet å lovfeste 
at barnevernstjenesten ikke kan plassere barn i 
fosterhjem som har inngått avtale med en privat 
tjenesteyter om godtgjøring for eller innholdet i 
fosterhjemsoppdraget. Forslagene som innebærer 
å stramme inn kommunenes adgang til å la seg 
bistå av private tjenesteytere, vil ha konsekvenser 
for private leverandører av de oppgavene som 
omfattes av innstrammingen, ved at de ikke len-
ger vil få solgt disse tjenestene til kommunene. 
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25  Merknader til den enkelte bestemmelse

25.1 Ny barnevernslov

Kapittel 1 Formål, virkeområde og grunnleg-
gende bestemmelser

Til § 1-1 Lovens formål 

Bestemmelsen er en videreføring av § 1-1 i gjel-
dende barnevernlov. Bestemmelsen ble sist 
endret gjennom Prop. 169 L (2016–2017), se kapit-
tel 4. At loven skal bidra til at barn og unge får 
gode og trygge oppvekstvilkår er skilt ut i et eget 
ledd for å understreke at dette gjelder kommu-
nens generelle forebyggende arbeid rettet mot 
alle barn og unge. Bestemmelsen må derfor ses i 
sammenheng med § 15-1 om kommunens fore-
byggende arbeid. 

Til § 1-2 Lovens virkeområde 

Bestemmelsen viderefører i hovedsak innholdet i 
gjeldende §§ 1-2 og 1-3 med språklige endringer 
og presiseringer for å gjøre innholdet mer tilgjen-
gelig. 

Første ledd tilsvarer gjeldende § 1-3 om hvem 
loven gjelder for. Det tydeliggjøres at loven gjel-
der for barn under 18 år. Dette innebærer en pre-
sisering av at hele loven, ikke bare tiltakshjem-
lene, kan komme til anvendelse. Ungdom kan til-
bys barnevernstiltak frem til fylte 25 år. Alders-
grensen ble hevet fra 23 til 25 år fra 1. januar 2021, 
jf. Prop. 84 L (2020–2021). Tiltak til ungdom over 
18 år er regulert i § 3-6. Bestemmelsen angir vil-
kårene for ettervernstiltak og nærmere saksbe-
handlingsregler. Det følger derfor av § 1-2 første 
ledd at tiltak etter § 3-6 kan iverksettes overfor 
ungdom inntil de har fylt 25 år. Henvisningen i 
dagens § 1-3 til § 4-24 tredje ledd, som gjelder opp-
rettholdelse av vedtak om tvangsplassering på 
institusjon etter fylte 18 år når barn har vist alvor-
lige atferdsvansker, videreføres ikke. Dette er 
fordi bestemmelsen i § 4-24 tredje ledd ikke vide-
reføres, se merknad til § 6-2.

Annet til fjerde ledd tydeliggjør lovens stedlige 
virkeområde, herunder at hvilke barnevernsved-
tak som kan treffes avhenger av barnets tilknyt-
ning til Norge. Det er barnets faktiske opphold i 

landet og hvor barnet har sitt vanlige bosted, som 
er de avgjørende tilknytningskriteriene. Barne-
vernstjenesten skal imidlertid alltid gjennomgå 
bekymringsmeldinger og åpne undersøkelsessak 
i tilfeller der vilkårene i lovens kapittel 2 er opp-
fylt. Lovens øvrige regler, herunder lovens gene-
relle prinsipper og saksbehandlingsregler, 
reglene om taushetsplikt, opplysningsrett og opp-
lysningsplikt vil også gjelde. Lovens stedlige vir-
keområde ble endret ved Norges tilslutning til 
Haagkonvensjonen 1996, og det vises til Prop. 102 
LS (2014–2015) for beskrivelser av det nærmere 
innholdet i tilknytningskriteriene. Når det gjelder 
forholdet mellom utlendingsloven og barneverns-
loven er det utlendingsloven og de myndigheter 
som administrer denne, som avgjør om barn skal 
få oppholdstillatelse i landet. Det er ingen 
endringer i denne ansvarsdelingen. 

I annet ledd fremgår at når barn har sitt vanlige 
bosted i Norge og oppholder seg her gjelder hele 
loven og samtlige tiltaksbestemmelser. Det 
samme gjelder når barn oppholder seg i Norge og 
er flyktning eller internasjonalt fordrevne, eller 
hvis barnets vanlige bosted ikke lar seg fastsette. 

I tredje ledd første punktum fremgår at for barn 
som oppholder seg i en annen stat, men som har 
sitt vanlige bosted i Norge kan det treffes vedtak 
om omsorgsovertakelse etter § 5-1 og plassering 
på atferdsinstitusjon etter § 6-2. Dette er en vide-
reføring av gjeldende rett. Videre fremgår det av 
tredje ledd annet punktum at det kan treffes vedtak 
om hjelpetiltak og pålegg om hjelpetiltak når barn 
har sitt vanlige bosted i Norge, men oppholder 
seg i en annen stat. Bestemmelsen er ny og utvi-
der lovens virkeområde slik at barneverns-
tjenesten får en plikt til å tilby foreldre i Norge 
hjelpetiltak selv om barnet oppholder seg i en 
annen stat, når vilkårene for hjelpetiltak etter § 3-1 
er oppfylt. Det kan også treffes vedtak om pålegg 
om hjelpetiltak etter § 3-4. Formålet er å gi bedre 
beskyttelse og hjelp til barn som midlertidig opp-
holder seg i en annen stat. Bestemmelsen er aktu-
ell når et barn er sendt ut av landet mot sin vilje og 
utsettes for tvang eller negativ sosial kontroll, 
men er ikke begrenset til disse tilfellene. Hvis bar-
net har særlig behov for hjelpetiltak, skal barne-
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vernstjenesten gå i dialog med foreldre i Norge og 
tilby råd, veiledning og eventuelt andre hjelpetil-
tak. Foreldrene må oppholde seg i Norge og 
muligheten for å iverksette hjelpetiltak når barnet 
oppholder seg i utlandet gjelder kun tiltak som 
kan iverksettes i Norge. Hjelpetiltakene må også 
være et egnet hjelpetiltak ut fra barnets behov. 
Det vil i hovedsak være aktuelt med omsorgs-
endrende tiltak rettet mot foreldrene når barnet 
oppholder seg i en annen stat. 

I fjerde ledd fremgår at det kan treffes vedtak 
om hjelpetiltak etter kapittel 3, vedtak om akuttil-
tak etter kapittel 4 og vedtak om frivillig opphold i 
atferdsinstitusjon etter § 6-1, samt vedtak om plas-
sering på institusjon etter § 6-6 når det er fare for 
menneskehandel. Dette er en videreføring av gjel-
dende rett. 

I femte ledd presiseres det at loven gjelder med 
de begrensningene som følger av folkeretten. For-
slaget omfatter alle Norges folkerettslige forplik-
telser, blant annet Wienkonvensjonen om konsu-
lært samkvem av 1963 og Wienkonvensjonen om 
diplomatisk samkvem av 1961. Det vises også til 
Haagkonvensjonen 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, 
anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrø-
rende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse 
av barn beskyttelse av barn, jf. lov om Haagkon-
vensjonen 1996. Se nærmere omtale av disse for-
pliktelser i kapittel 7.7.4.

I sjette ledd videreføres at Kongen kan gi for-
skrifter om lovens anvendelse på Svalbard. 

Til § 1-3 Barnets beste 

Det innføres en ny overordnet bestemmelse om 
barnets beste for å tydeliggjøre at dette er lovens 
mest sentrale hensyn og førende prinsipp. 
Bestemmelsen erstatter gjeldende § 4-1. Det inn-
tas i første punktum at ved alle handlinger og 
avgjørelser som berører barn, skal barnets beste 
være et grunnleggende hensyn. Formuleringen er 
lik som i Grunnloven § 104 annet ledd og FNs 
barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1. At barnets beste 
er et «grunnleggende hensyn» innebærer at barn-
ets beste er et overordnet hensyn som ikke skal 
vurderes på lik linje med alle andre relevante hen-
syn. Hvilken vekt barnets beste skal gis når det 
står i konflikt med andre hensyn, må vurderes ut 
fra hvor sterkt berørt barnet er og hvor alvorlig 
beslutningen er for barnet. I barnevernssaker, når 
handlinger og avgjørelser direkte gjelder barn, 
skal barnets interesser veie særlig tungt.

Bestemmelsen understreker at hensynet til 
barnets beste ikke bare har betydning i avgjørel-
ser om tiltak, men i alt av barnevernets arbeid. 

Det innebærer at hensynet til barnets beste skal 
være et grunnleggende hensyn blant annet ved 
gjennomføring av undersøkelser og samvær, utar-
beidelse av planer og annen oppfølging av barn og 
foreldre etter loven. Hensynet til barnets beste 
skal også være grunnleggende for overordnede 
prioriteringer og organisatoriske avgjørelser i bar-
nevernet. Bestemmelsen vil også stille krav til 
saksbehandlingen. Det må foretas en forsvarlig 
utredning av aktuelle og mulige konsekvenser for 
barnet på alle stadier av en sak. Videre må det 
foreligge visse prosessuelle garantier for å kunne 
ivareta hensynet til barnet beste. Bestemmelsen 
gjelder for alle myndigheter som har oppgaver 
etter loven og private som utfører oppgaver på 
vegne av det offentlige.

For å vedta et tiltak etter loven, må vilkårene 
som fremgår av de ulike tiltaksbestemmelsene 
være oppfylt. I tillegg følger det av denne bestem-
melsens annet punktum at tiltaket skal være til 
barnets beste. Tiltaket må etter en samlet vurde-
ring være bedre for barnet enn alternativet om 
ikke å iverksette tiltaket. Videre innebærer 
bestemmelsen at barnevernstiltak bare kan ved-
tas for å ivareta barnets interesser, ikke for å iva-
reta andre interesser, for eksempel av hensyn til 
samfunnsvern. Dette er innfortolket i gjeldende 
barnevernlov § 4-1 og videreføres i ny lov.

Tvangsvedtak etter barnevernsloven er inn-
grep i både barn og foreldres familieliv etter blant 
annet Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8. Dette 
innebærer at tiltaket må være nødvendig, her-
under forholdsmessig, overfor både barn og for-
eldre ut fra en konkret vurdering i den enkelte 
sak. Det følger av minste inngreps prinsipp, jf. § 1-
5 og EMK artikkel 8 nr. 2 at det skal foretas en 
avveining mellom barn og foreldres motstridende 
interesser for å avgjøre om tvangstiltak er nødven-
dig og forholdsmessig. Hensynet til barnet skal 
imidlertid gå foran hensynet til foreldrene når bar-
nevernstjenesten eller nemnda etter en konkret 
og grundig vurdering konkluderer med at vilkå-
rene for tiltaket er oppfylt og tiltaket etter en sam-
let vurdering er nødvendig for å ivareta barnets 
beste. Det er innfortolket i gjeldende barnevern-
lov § 4-1 og videreføres i ny lov.

Bestemmelsen innebærer også at det er et vil-
kår at det konkrete tiltaket, for eksempel det kon-
krete hjelpetiltaket, institusjonen eller fosterhjem-
met, er til barnets beste. Barnevernet skal velge 
et tiltak som er tilpasset barnets særlige behov og 
som kan forventes å ha ønsket effekt. Dette inne-
bærer at tiltaket må anses som egnet til å ivareta 
det enkelte barns individuelle behov på en forsvar-
lig måte. Innenfor disse rammene har barnever-
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net et handlingsrom til å velge tiltak til det enkelte 
barn som samtidig gir god ressursutnyttelse.

I tredje punktum inntas at hva som er til bar-
nets beste, må avgjøres etter en konkret vurde-
ring av det enkelte barns behov. Det må foretas en 
helhetsvurdering ut fra omstendighetene i den 
enkelte sak. Barnevernstjenesten og andre beslut-
ningstakere etter barnevernsloven må ha tilstrek-
kelig kunnskap om barnet og familiens situasjon 
for å vurdere hva som er til barnets beste i den 
enkelte sak. Hvor grundige vurderinger som skal 
foretas vil avhenge av hvor stor innvirkning den 
aktuelle handling eller avgjørelse har for barnet.

Det vises til at momenter som er fremhevet 
av FNs barnekomité, i Prop. 106 L (2012–2013) 
og i NOU 2016: 16 Ny barnevernslov, er relevante 
i en barnets beste-vurdering. Dette omfatter 
blant annet barns medvirkning, barns identitet, 
herunder barns etniske, religiøse, kulturelle og 
språklige bakgrunn, barns behov for omsorg, 
beskyttelse og trygghet og barns behov for å 
bevare familiemiljø og opprettholde viktige rela-
sjoner. Se kapittel 7.1.4.4 i proposisjonen. Det å 
gi barnet stabil og god voksenkontakt og konti-
nuitet i omsorgen er fortsatt et viktig moment i 
alle saker som omhandler å flytte et barn ut av 
sin omsorgsbase og etterfølgende avgjørelser, 
selv om det ikke lenger er fremhevet i bestem-
melsen.

Urfolk og nasjonale minoriteter har et særskilt 
vern som må vektlegges i barnets beste-vurderin-
gen. Samer har etter menneskerettslige forpliktel-
ser et særskilt vern, og staten er forpliktet til å 
legge forholdene til rette for at den samiske folke-
gruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur 
og sitt samfunnsliv, jf. Grunnloven § 108. Se også 
§ 1-8 og merknad til denne bestemmelsen.

Til § 1-4 Barnets rett til medvirkning 

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 1-6 om 
barnets rett til medvirkning i barnevernssaker. I 
§ 14-13 er høring av barn i nemnda særskilt regu-
lert. 

I første ledd første punktum videreføres at et 
barn som er i stand til å danne seg egne meninger, 
har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører 
barnet etter denne loven. Ordlyden «meninger» 
erstatter «synspunkter» i gjeldende § 1-6, uten at 
det innebærer en realitetsendring. Barnet har en 
selvstendig og ubetinget rett, men ikke en plikt til 
å medvirke. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpas-
set informasjon, og har rett til fritt å gi uttrykk for 
sine meninger. Dette er slått fast i første ledd annet 
punktum. Videre skal barnet bli lyttet til og bar-

nets meninger skal vektlegges i samsvar med bar-
nets alder og modenhet. Dette slås fast i første ledd 
tredje punktum. Barns rett til medvirkning gjelder 
i hele beslutningsprosessen og for alle forhold 
som vedrører barnet, ikke bare når det tas retts-
lige eller administrative avgjørelser. Ved med-
virkning skal barnets etniske, religiøse, kulturelle 
og språklige bakgrunn hensyntas, se § 1-8. 
Samiske barn har, som urfolk, særskilte rettighe-
ter gjennom nasjonal lovgivning og internasjonale 
konvensjoner, som skal ivaretas. 

Det nærmere innholdet i bestemmelsen er 
beskrevet i Prop. 169 L (2016–2017) kapittel 6. 
Gjeldende § 6-3 første ledd om barns uttalerett før 
det tas avgjørelser videreføres ikke. 

I annet ledd videreføres at et barn som barne-
vernet har overtatt omsorgen for, kan gis anled-
ning til å ha med seg en person barnet har særlig 
tillit til i møter med barnevernet. Det nærmere 
innholdet i bestemmelsen er beskrevet i Prop. 106 
L (2012–2013) kapittel 18.

I tredje ledd gis departementet hjemmel til å gi 
forskrift om medvirkning og om tillitspersonens 
oppgaver og funksjon.

Til § 1-5 Barns rett til omsorg og rett til familieliv

Bestemmelsen er ny og i første ledd slås det fast at 
barn har rett til omsorg og beskyttelse, fortrinns-
vis i egen familie. Bestemmelsen gir uttrykk for 
både barns rett til omsorg og beskyttelse og ret-
ten til familieliv. Bestemmelsen innebærer en syn-
liggjøring av bestemmelser som allerede følger av 
Grunnloven og internasjonale konvensjoner som 
Norge er bundet av, og vil derfor ikke ha et selv-
stendig rettslig innhold. Bestemmelsen er imidler-
tid overordnet og kan være en rettesnor for barne-
vernet i deres saksbehandling og vurdering av til-
tak.

Bestemmelsen gir uttrykk for utgangspunktet 
om at barn skal vokse opp i egen familie, og at 
hjelp primært skal gis i hjemmet. I noen saker vil 
det likevel være behov for større inngrep i familie-
livet. Barnevernets arbeid skal bygge både på ret-
ten til familieliv og barns rett til omsorg og beskyt-
telse, og barnevernets tiltak skal være til barnets 
beste, se § 1-3.

I bestemmelsens annet ledd fremgår at barne-
vernets tiltak ikke skal være mer inngripende enn 
nødvendig. Bestemmelsen er en overordnet 
bestemmelse som synliggjør minste inngreps 
prinsipp, som barnevernsloven bygger på. 
Bestemmelsen gjenspeiler også nødvendig-
hetskravet som følger av EMK artikkel 8 nr. 2 ved 
inngrep i familielivet. Bestemmelsen har betyd-
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ning for barnevernets arbeid på systemnivå, her-
under hvordan barnevernstjenesten organiserer 
arbeidet og styrker kompetanse på forebyggende 
arbeid. Samtidig har bestemmelsen et selvstendig 
rettslig innhold i enkeltsaker, ved at det er et vil-
kår for tvangstiltak.

Til § 1-6 Barns rett til nødvendige barnevernstiltak 

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 1-5 om 
barns rett til nødvendige barnevernstiltak, med 
enkelte mindre språklige endringer. Det nærmere 
innholdet i bestemmelsen er beskrevet i Prop. 169 
L (2016–2017) kapittel 5. 

Til § 1-7 Krav om forsvarlighet 

Bestemmelsen viderefører forsvarlighetskravet i 
gjeldende barnevernlov. For å tydeliggjøre at for-
svarlighetskravet gjelder på alle stadier av en sak, 
inntas det i loven at i tillegg til at tjenester og tiltak 
skal være forsvarlige, skal også saksbehandlingen 
være forsvarlig. Dette innebærer en presisering 
av gjeldende rett, og er ingen realitetsendring. 
Det nærmere innholdet i forsvarlighetskravet er 
beskrevet i Prop. 106 L (2012–2013) kapittel 17.

Til § 1-8 Barns kulturelle, språklige og religiøse 
bakgrunn

Bestemmelsen er ny og tydeliggjør barnevernets 
ansvar for å innhente informasjon om barnets bak-
grunn og vurdere konkret hvordan barnets bak-
grunn skal vektlegges og hensyntas på ulike sta-
dier i en barnevernssak. 

Bestemmelsens første punktum understreker 
at barnevernet i sitt arbeid skal ta hensyn til bar-
nets etniske, kulturelle, språklige og religiøse 
bakgrunn. Formålet med bestemmelsen er å 
bidra til bedre faglig arbeid, grundigere vurderin-
ger og riktigere avgjørelser til barnets beste. 
Bestemmelsen er ikke ment å utlede nye rettighe-
ter for barnet. Bestemmelsen bygger på formule-
ringer i FNs barnekonvensjon artikkel 20 nr. 3 
som er inntatt i dagens § 4-15 og videreført i 
lovens § 5-3. Bestemmelsen reflekterer også for-
pliktelsene som følger av FNs barnekonvensjon 
artikkel 30. 

Kunnskap og kompetanse om barnet og famili-
ens bakgrunn er en forutsetning for godt barne-
vernsfaglig arbeid og forsvarlig saksbehandling. I 
barnevernssaker i Norge som involverer uten-
landske borgere, kan utenlandske ambassader og 
konsulater gi konsulær bistand til sine borgere. 
Utenlandske utenriksstasjoners bistand og støtte 

til foreldre og barn i barnevernssaker kan være 
verdifull for å opplyse om barns kulturelle, språk-
lige og religiøse bakgrunn.

Bestemmelsen gir ikke nærmere føringer for 
hvordan barnets bakgrunn skal hensyntas eller 
hvilke tiltak som skal settes inn. Dette må vurde-
res konkret ut fra barnets behov og omstendighe-
tene i den enkelte sak. Departementet understre-
ker at bestemmelsen ikke innebærer at det skal 
legges en annen standard til grunn for vurderin-
ger av barns behov eller av kriterier for god 
omsorg eller gode oppvekstvilkår. 

Bestemmelsen gjelder for all saksbehandling, 
handlinger og avgjørelser i barnevernet, ikke bare 
ved valg av fosterhjem og institusjon slik det frem-
går av gjeldende lov. Videre fremgår at bestem-
melsen gjelder i alle faser av en barnevernssak. At 
bestemmelsen gjelder i alle faser av saken, gjelder 
for en rekke andre bestemmelser i loven. I over-
enstemmelse med ønske fra Sametinget fremhe-
ves det likevel særskilt her for å understreke 
betydningen for ivaretakelsen av samiske barn. 
Det skal således tas hensyn til barnets bakgrunn 
både i en undersøkelse, i valg av hjelpetiltak og i 
valg av tiltak utenfor hjemmet, ved opphold i insti-
tusjon eller fosterhjem, samt i barnevernets opp-
følgingsarbeid. Det vises for øvrig til lovens § 1-9 
om samarbeid med barn, familie og nettverk.

Bestemmelsens annet punktum fremhever 
samiske barns språklige og kulturelle rettigheter 
som urfolk. Barnevernet må samarbeide med 
andre myndigheter om oppfølgingen av barn, og 
bidra til at samiske barns språklige og kulturelle 
rettigheter ivaretas også av andre myndigheter 
når barnet er under barnevernets omsorg. 
Samiske barn har særskilte rettigheter til å leve i 
pakt med sin kultur og bruke sitt eget språk 
sammen med andre medlemmer av sin gruppe, jf. 
FNs barnekonvensjon artikkel 30. Rettigheten må 
likevel tolkes i lys av andre bestemmelser i barne-
konvensjonen, herunder hensynet til barnets 
beste som følger av artikkel 3. 

Til § 1-9 Samarbeid med barn, familie og nettverk

Bestemmelsens første ledd viderefører gjeldende 
§ 1-7 om at barnevernet så langt som mulig skal 
samarbeide med både barn og foreldre og skal 
behandle dem med respekt. Det nærmere innhol-
det i bestemmelsen er beskrevet i Prop. 169 L 
(2016–2017) kapittel 7.

Bestemmelsens annet ledd er nytt og lovfester 
at barnevernet skal legge til rette for at barnets 
familie og nettverk involveres. Familie og nettverk 
vil i mange tilfeller kunne representere viktige 
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ressurser for barnet og foreldrene, og formålet 
med bestemmelsen er å bidra til at disse ressur-
sene blir brukt til barnets beste. Bestemmelsen 
innebærer ingen plikt til å involvere familie og 
nettverk. Formuleringen «skal legge til rette for», 
må forstås fleksibelt ut fra omstendighetene i den 
enkelte sak. I noen saker vil dette handle om en 
enkel kartlegging av hva slags nettverk barnet og 
foreldrene har, og deres holdning til at nettverket 
involveres. Ofte vil det være nødvendig med en 
viss prosess for å undersøke forutsetningene for 
videre involvering. Barnets beste vil være et 
grunnleggende hensyn i vurderingen av i hvilken 
utstrekning familie og nettverk skal involveres, jf. 
§ 1-3, og barnets og foreldrenes synspunkter er 
helt sentrale. I noen tilfeller vil det være hensikts-
messig med omfattende involvering, for eksempel 
ved bruk av metoder som familieråd. Partenes 
samtykke er en forutsetning dersom slike proses-
ser igangsettes. 

Bestemmelsen gjelder i alle faser av en barne-
vernssak. Behovet for nettverksinvolvering kan 
endres ut fra hvilken fase saken er i. Det bør der-
for foretas vurderinger av spørsmålet i ulike deler 
av saken. 

Barnets familie inkluderer også barnets slekt. 
Storfamilie og utvidet slektskap er viktig for 
mange barn. Hvem som omfattes av barnets fami-
lie og nettverk må vurderes konkret i den enkelte 
sak. Storfamilie og utvidet slektskap står sterkt 
blant annet i de samiske samfunn. I samiske sam-
funn og i samiske språk har man en utvidet forstå-
else av nær familie og slektskap. Besteforeldre, 
gudforeldre og gaibmi (den som barnet er oppkalt 
etter) er ofte viktige personer for barnet som kan 
ha en aktiv rolle i barnets liv.

Til § 1-10 Tidlig innsats

Bestemmelsen viderefører prinsippet om tidlig 
innsats som i dag kommer direkte til uttrykk i § 3-
1 annet ledd i gjeldende barnevernlov, og som 
også er forankret i dagens formålsbestemmelse 
og følger av forsvarlighetskravet og hensynet til 
barnets beste. Plikten til tidlig innsats gir uttrykk 
for at det er avgjørende for barnet at tiltak tilpas-
set det enkelte barns behov, iverksettes så tidlig 
som mulig når omsorgssvikt og atferdsproblemer 
oppstår. Barnevernstjenestens plikt til tidlig inn-
sats understreker betydningen av å iverksette 
undersøkelser som er tilstrekkelige til å avdekke 
omsorgssvikt på et tidlig stadium av saken. Dette 
gjelder ikke minst for de yngste barna. Videre 
understreker prinsippet viktigheten av at tiltak 
som iverksettes skal være egnet til å ivareta bar-

nets behov. Dette innebærer i noen tilfeller at det 
er nødvendig å tidlig iverksette et inngripende til-
tak. Plikten inntrer når barnevernstjenesten har 
informasjon om bekymring knyttet til barnets 
omsorgssituasjon eller atferd. Departementet 
understreker at tidlig innsats også innebærer å 
legge til rette for et godt samarbeid med både 
andre instanser, barnet og foreldrene så tidlig 
som mulig i saken.

Kapittel 2 Bekymringsmelding og undersøkelse

Til § 2-1 Barnevernstjenestens gjennomgang av 
bekymringsmeldinger

Første ledd første og annet punktum tilsvarer 
dagens § 4-2 første ledd. Ordlyden «melding» er 
erstattet med «bekymringsmelding», uten at det 
innebærer noen realitetsendring. Det er presisert 
at fristen for når en melding skal gjennomgås reg-
nes fra når den er mottatt.

Første ledd tredje punktum er nytt, og presise-
rer at barnevernstjenesten skal vurdere om en 
bekymringsmelding krever umiddelbar oppføl-
ging. Dette er en lovfesting av gjeldende rett, og 
medfører derfor ikke realitetsendring. Noen barn 
er i en situasjon hvor det er behov for at barne-
vernstjenesten følger opp umiddelbart. Barne-
vernstjenesten må derfor alltid vurdere om en 
bekymringsmelding krever umiddelbar oppføl-
ging. Det er viktig at barnevernstjenesten ved 
gjennomgang av innkomne bekymringsmeldinger 
sørger for å fange opp de tilfellene som kan kreve 
slik oppfølging. Bestemmelsen innebærer ikke at 
terskelen for akuttvedtak senkes. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 4-2 annet ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Til § 2-2 Barnevernstjenestens rett og plikt til å gjen-
nomføre undersøkelser

Første ledd tilsvarer deler av dagens § 4-3 første 
ledd og viderefører vilkårene for barnevernstje-
nestens rett og plikt til å foreta en undersøkelse. 

Annet ledd gjelder fristen for å gjennomføre en 
undersøkelse og viderefører fristene i dagens § 4-
3 første ledd og § 6-9 første ledd, med enkelte 
språklige endringer og presiseringer. Første punk-
tum viderefører dagens frist på tre måneder. Etter 
dagens § 6-9 regnes fristen fra etter at det ble kon-
kludert med at meldingen skal følges opp med 
undersøkelse. Fristen for når en melding skal 
være konkludert er senest innen én uke, og fris-
ten for når undersøkelsen skal være avsluttet er 
dermed inntil 3 måneder og 1 uke etter at meldin-
gen ble mottatt. Dette utgangspunktet for tre-
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månedersfristen er nå presisert i lovbestemmel-
sen, ved at det står at undersøkelsen skal være 
avsluttet senest innen tre måneder etter at fristen 
på en uke i § 2-1 første ledd er utløpt. I tilfeller der 
undersøkelsen ikke bygger på en bekymringsmel-
ding, regnes fristen fra det tidspunktet når under-
søkelsen startet. Annet punktum viderefører rege-
len i dagens § 6-9 første ledd annet punktum, om 
at undersøkelsestiden i særlige tilfeller kan utvi-
des til inntil seks måneder totalt. 

Barnevernstjenesten skal allerede ved opp-
starten av undersøkelsen tilstrebe å samarbeide 
med barnet og foreldrene og behandle dem med 
respekt. Det vises til § 1-9.

Tredje ledd første punktum er nytt, og lovfester 
et krav om at barnevernstjenesten skal undersøke 
barnets helhetlige omsorgssituasjon og behov. 
Dette er en lovfesting av gjeldende rett. Den 
enkelte barnevernstjeneste må tilpasse hver 
undersøkelse til de faktiske forhold og 
bekymringstema i den enkelte sak. En undersø-
kelse av barnets helhetlige omsorgssituasjon vil 
vanligvis omfatte momenter som barnets hjemme-
forhold, atferd og emosjonelle behov, helse og 
utvikling, forhold i barnehage eller skole, fritids-
aktiviteter og andre forhold av betydning. Bestem-
melsen må videre ses i sammenheng med lovens 
§ 13-4 der det fremgår at barnevernstjenesten og 
andre barnevernsmyndigheter etter nærmere vil-
kår kan pålegge andre offentlige myndigheter og 
yrkesutøvere å gi taushetsbelagte opplysninger. 
Bestemmelsen åpner blant annet for at barne-
vernstjenesten i en undersøkelse innhenter opp-
lysninger om barnets helse for eksempel fra bar-
nets fastlege og spesialisthelsetjenesten. 

Barnets rett til medvirkning skal ivaretas, jf. 
§ 1-4. Det vises for øvrig til § 12-6 tredje ledd, der 
det fremgår at partene kan nektes innsyn i sakens 
dokumenter dersom innsyn kan hindre at barne-
vernstjenesten kan få gjennomført en undersøk-
else.

Hvis barnet har foreldre som ikke bor 
sammen, vil en undersøkelse av barnets helhet-
lige omsorgssituasjon som regel omfatte både 
hjemmet der barnet bor fast og samværshjemmet. 
Hvor omfattende undersøkelser som gjennom-
føres i samværshjemmet, må blant annet ses i 
sammenheng med omfanget av samværet, hva 
bekymringen gjelder og annen informasjon som 
kommer frem i forbindelse med undersøkelsen. 
Barnets helhetlige omsorgssituasjon kan også 
omfatte andre enn foreldre hvis barnet har andre 
primære omsorgspersoner enn foreldrene. Hvis 
for eksempel barnet delvis bor hos besteforeldre, 

må barnevernstjenesten som regel også under-
søke forholdene i deres hjem. 

Tredje ledd annet punktum er nytt, og fastslår 
at undersøkelsen skal gjennomføres systematisk 
og grundig nok til å kunne avgjøre om det er nød-
vendig å iverksette tiltak etter loven. Barne-
vernstjenesten må vurdere konkret hva som er 
grundig nok. Omfanget av undersøkelsen må stå i 
forhold til bekymringstemaets omfang og alvor i 
den enkelte saken. Jo mer komplekst og omfat-
tende problemet antas å være, jo mer nødvendig 
er det med en grundig og omfattende undersø-
kelse. Det følger samtidig av det minste inngreps 
prinsipp at i tilfeller der bekymringstemaet anses 
å være mindre alvorlig, må også undersøkelsen 
være mindre omfattende. Barnevernstjenesten 
må helt frem til undersøkelsen avsluttes, vurdere 
hvilke undersøkelsesskritt som er nødvendige i 
den enkelte saken. Det vises for øvrig til § 12-5 om 
krav til begrunnelse av vedtak. 

Tredje ledd tredje punktum erstatter dagens 
§ 4-3 annet ledd, og er språklig og innholdsmessig 
forenklet. Ordlyden «så skånsom som mulig» er 
ment å fange opp at undersøkelsen minst mulig 
skader noen den berører, at undersøkelsen ikke 
gjøres mer omfattende enn formålet tilsier og at 
kunnskap om undersøkelsen ikke spres unødig, 
slik dagens § 4-3 annet ledd omtaler. Endringen er 
ikke ment å medføre realitetsendringer i hvordan 
en undersøkelse skal gjennomføres.  

Tredje ledd fjerde punktum er nytt og lovfester 
at barnevernstjenesten skal lage en plan for 
undersøkelsen. Det følger av krav til forsvarlig 
saksbehandling at barnevernstjenesten skal 
arbeide planmessig med undersøkelsen slik at 
relevante opplysninger blir klarlagt og vurdert. 
Dette forutsetter at barnevernstjenesten utarbei-
der en plan for arbeidet, som et verktøy for å 
sørge for at relevante forhold undersøkes og aktu-
elle personer og offentlige instanser involveres. 
Nærmere retningslinjer for innholdet i slike pla-
ner bør utarbeides som faglige anbefalinger, og 
digitale saksbehandlingsverktøy vil også kunne 
være til hjelp ved utarbeidelse av planer i det 
enkelte tilfellet. Det vises for øvrig til § 12-4 om 
barnevernets journalplikt. 

Fjerde ledd første punktum tilsvarer dagens § 4-
3 fjerde ledd første punktum. Nærmere regler om 
bruk av sakkyndige fremgår i §§ 12-7 og 12-8. 
Fjerde ledd annet punktum er nytt og henviser til 
at barnevernstjenesten som ledd i undersøkelsen 
kan benytte seg av Bufetats tilbud om utredning 
av omsorgssituasjonen til barn i alderen 0 til 6 år. 
Rammene for Bufetats tilbud fremgår av § 16-3 
fjerde ledd bokstav a, som viderefører § 2-3 nytt 
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tredje ledd bokstav a fastsatt ved lov 16. juni 2017 
nr. 46 om endringer i barnevernloven (barne-
vernsreform). Bufetats tilbud omfatter døgnba-
serte utredninger i senter for foreldre og barn, 
hjemmebaserte utredninger og polikliniske utred-
ninger. Det er Bufetat som avgjør om og eventuelt 
hvilken type utredning som skal tilbys. Det vises 
til nærmere omtale i Prop. 73 L (2016–2017). Der-
som barnevernstjenesten vil benytte Bufetats til-
bud om døgnbasert utredning i senter for foreldre 
og barn, må barnevernstjenesten fatte vedtak om 
dette, se § 2-3 og merknad til denne. 

Femte ledd første punktum tilsvarer dagens 4-3 
tredje ledd, med enkelte språklige endringer. Det 
vises for øvrig til lovens § 12-10 om politibistand.

Femte ledd annet punktum tilsvarer dagens § 4-
3 femte ledd første punktum, med enkelte språk-
lige endringer. Bestemmelsen gir barnevernstje-
nesten og sakkyndige rett til å samtale med bar-
net alene, selv om foreldrene motsetter seg det. 
Det er presisert at retten til å kreve samtale med 
barnet i enerom, gjelder «overfor foreldrene». 
Dette innebærer at retten ikke gjelder overfor bar-
net. Slike samtaler kan bare gjennomføres dersom 
barnet ønsker det, jf. § 1-4. Barnet har ingen plikt 
til å snakke med barnevernstjenesten eller 
sakkyndige. Bestemmelsen bør brukes med var-
somhet.

I femte ledd tredje punktum er det gjort enkelte 
endringer sammenlignet med dagens § 4-3 femte 
ledd annet punktum. I bestemmelsen presiseres 
at barnevernstjenestens leder kan vedta at barnet 
skal bringes til sykehus eller annet sted for kort-
varig medisinsk undersøkelse. Det er nytt at det 
er barnevernstjenestens leder som skal vedta 
dette. Videre kan barnevernstjenesten selv bringe 
barnet til sykehus. Vedtaket kan påklages til stats-
forvalteren, etter den ordinære bestemmelsen om 
klage på enkeltvedtak i § 12-9. Vedtaket kan like-
vel gjennomføres før saken er påklaget eller 
behandlet av statsforvalteren. Det vises for øvrig 
til § 12-10 om at barneverntjenestens leder kan 
kreve politibistand blant annet ved gjennomføring 
av en undersøkelse etter § 2-2. Det presiseres nå 
også i lovteksten at bestemmelsen bare åpner for 
«kortvarig» undersøkelse. Det følger i dag av for-
arbeidene. 

Sjette ledd tilsvarer § 4-3 nytt syvende ledd fast-
satt ved lov 16. juni 2017 nr. 46 om endringer i bar-
nevernloven (barnevernsreform).1 Bestemmel-
sen gjelder Bufetats utredninger av omsorgssitua-
sjonen til barn i alderen 0 til 6 år, jf. § 16-3 fjerde 

ledd bokstav a. Sjette ledd fastslår at bestemmel-
sene i § 2-2 femte ledd første og annet punktum 
også gjelder slike utredninger. Sjette ledd vil bare 
ha praktisk betydning for hjemmebaserte og poli-
kliniske utredninger. Departementet legger til 
grunn at femte ledd første punktum bør være for-
beholdt offentlige myndigheter som barne-
vernstjenesten eller Bufetat. Ved bruk av sakkyn-
dige må besøket i hjemmet foretas sammen med 
barnevernstjenesten, dersom foreldrene motset-
ter seg besøket. 

Til § 2-3 Utredning i senter for foreldre og barn

Bestemmelsen er ny og gir hjemmel til å vedta 
utredning av omsorgssituasjonen til barn i alderen 
0 til 6 år som døgnbasert opphold i senter for for-
eldre og barn. Døgnbasert utredning i senter for 
foreldre og barn er et inngripende tiltak som kre-
ver lovhjemmel, også ved samtykke.

Første ledd gjelder ved samtykke til utredning 
av barnets omsorgssituasjon gjennom døgnopp-
hold i senter for foreldre og barn. Bufetat kan tilby 
slik utredning til barnevernstjenesten i samsvar 
med § 16-3 fjerde ledd bokstav a. Det er Bufetat 
som avgjør om utredning tilbys. Dersom omsorgs-
situasjonen til et barn skal utredes i et senter for 
foreldre og barn, må barnevernstjenesten fatte 
vedtak om dette. Det må foreligge samtykke fra 
foreldre som skal utredes i senter for foreldre og 
barn. Det skal ikke innhentes samtykke fra for-
eldre som ikke skal omfattes av utredningen. Vil-
kåret for slik utredning er at den må være nødven-
dig for å avklare om vilkårene for omsorgs-
overtakelse av barn i alderen 0 til 6 år er oppfylt. 
Dette innebærer at det må være reell tvil om hvor-
vidt vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede. 
Det er en forutsetning for gjennomføringen av 
vedtaket at Bufetat tilbyr slik utredning. Barne-
vernstjenesten bør derfor ikke fatte vedtak før det 
er avklart om Bufetat tilbyr døgnbasert utredning 
i senter for foreldre og barn i saken. 

Annet ledd første punktum gir hjemmel til å 
pålegge utredning i senter for foreldre og barn 
hvis foreldrene ikke samtykker. Også i slike tilfel-
ler er vilkåret at det er nødvendig for å avklare om 
vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt. Å 
pålegge foreldre en døgnbasert utredning i senter 
for foreldre og barn mot deres vilje, er mer inngri-
pende enn hvis foreldrene samtykker. Dette må 
vektlegges i nødvendighetsvurderingen. For-
holdsmessighetskravet innebærer at det bare kan 
settes i verk tiltak dersom slik utredning anses 
som et rimelig og hensiktsmessig tiltak i den 
enkelte sak, og det ikke kan benyttes mindre inn-

1 Som endret ved lov 20. april 2018 nr 5. Ikraft 1. januar 2022 
jf. kgl. res. 5. mars 2021 nr. 607.
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gripende tiltak. Det må derfor foretas en grundig 
vurdering av om pålagt utredning i senter for for-
eldre og barn er egnet i det enkelte tilfellet. Det 
vises til §§ 14-3 og 14-16 hva gjelder saksbehand-
lingen i barneverns- og helsenemnda. Det er en 
forutsetning for gjennomføringen av vedtaket at 
Bufetat tilbyr slik utredning. Barnevernstje-
nesten bør derfor ha avklart om Bufetat tilbyr 
døgnbasert utredning i senter for foreldre og barn 
til familien før nemnda avgjør saken. 

Annet ledd annet punktum setter en begrens-
ning på tre måneder for et slikt pålegg. Pålegget 
kan ha kortere varighet. Varigheten av pålegget i 
den enkelte sak må ses i sammenheng med hvor-
dan Bufetats tilbud er formulert. 

Til § 2-4 Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter 
melding fra kommunen 

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-2 a, med 
enkelte språklige endringer. Det er presisert at 
det gjelder tilfeller der kommunen gir melding om 
at en gravid rusmiddelavhengig «uten eget sam-
tykke er tatt inn på institusjon». I dagens bestem-
melse står det bare «tilbakeholdelse av gravid rus-
middelavhengig». Endringen er gjort av pedago-
giske hensyn, og medfører ingen realitetsendring. 
Videre er dagens formulering «råd og veiledning» 
tatt ut. Dette følger av at råd og veiledning er å 
anse som et hjelpetiltak, se nærmere omtale i 
kapittel 9.1. Formuleringen er dermed overflødig.

Til § 2-5 Avslutning av undersøkelser

Første ledd tilsvarer i hovedsak dagens § 6-9 annet 
ledd, med enkelte redaksjonelle endringer og til-
føyelser. Det følger av forsvarlighetskravet og 
hensynet til barnets beste at barnevernstjenesten 
ved avslutningen av undersøkelsen foretar en fag-
lig oppsummerende vurdering av om undersøkel-
sen gir grunnlag for å iverksette tiltak eller om 
undersøkelsen skal henlegges. Formuleringen i 
første ledd om at undersøkelsen er avsluttet når 
barnevernstjenesten har foretatt en samlet vurde-
ring av saken, er ment å fremheve dette. Det vises 
for øvrig til den foreslåtte bestemmelsen om jour-
nalplikt i § 12-4. 

Bokstav b er ny og henviser til tredje ledd som 
gir hjemmel til å henlegge saken med beslutning 
om mulighet for ny undersøkelse. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 4-3 siste ledd, 
med enkelte språklige endringer.

Tredje ledd er nytt, og lovfester dagens praksis 
som gjerne omtales som «henleggelse med 
bekymring» og gjelder en planlagt etterfølgende 

undersøkelse. Det følger av første punktum at bar-
nevernstjenesten ved avslutningen av undersøkel-
sen kan fastsette i henleggelsesvedtaket at ny 
undersøkelse kan gjennomføres innen seks måne-
der. Adgangen gjelder bare hvis barnevernstje-
nesten har konkludert med å anbefale hjelpetiltak, 
men foreldrene ikke samtykker til dette. Kravet 
om at foreldrene ikke har samtykket til hjelpetil-
tak, skal forstås slik at det også omfatter situasjo-
ner der foreldrene umiddelbart trekker samtyk-
ket eller ikke bidrar til å gjennomføre tiltaket. 
Hjemmelen kommer til anvendelse i tilfeller der 
barnevernstjenesten på henleggelsestidspunktet 
fortsatt har en bekymring for barnet, men der 
bekymringen ikke er så alvorlig at det er grunnlag 
for å fremme sak for barneverns- og helsenemnda 
om å pålegge hjelpetiltak eller omsorgs-
overtakelse. Henvisningen til § 2-2 innebærer at 
det også på det nye undersøkelsestidspunktet må 
være rimelig grunn til å anta at det foreligger for-
hold som kan gi grunnlag for å iverksette tiltak 
etter loven. Barnevernstjenesten kan åpne den 
planlagte undersøkelsen inntil seks måneder etter 
at undersøkelsessaken ble henlagt. Den ytre fris-
ten er satt av hensyn til forutberegnelighet for 
familien. 

I henhold til tredje ledd annet punktum skal for-
eldrene informeres om at barnevernstjenesten 
har fastsatt i henleggelsesvedtaket at ny under-
søkelse vil bli vurdert innen seks måneder etter 
henleggelsen. Foreldrene skal informeres dersom 
ny undersøkelse åpnes. 

Bestemmelsen i tredje ledd er ikke til hinder 
for at det åpnes ny undersøkelse dersom det frem-
kommer nye opplysninger, oppdages feil eller bar-
nevernstjenesten av andre grunner kommer til at 
det er «rimelig grunn til å anta at det foreligger 
forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter 
loven». Dette gjelder selv om det er kort tid siden 
undersøkelsen ble henlagt. I slike tilfeller må bar-
nevernstjenesten på vanlig måte vurdere om det 
er grunnlag for å åpne ny undersøkelsessak etter 
§ 2-2. 

Kapittel 3 Hjelpetiltak

Til § 3-1 Frivillig hjelpetiltak

Bestemmelsen viderefører i stor grad gjeldende 
rett, og erstatter dagens § 4-4 første og annet ledd, 
med noen materielle og språklige endringer. 

Første ledd første punktum viderefører dagens 
vilkår for hjelpetiltak i gjeldende lov § 4-4 annet 
ledd, med enkelte språklige endringer. Vilkårene 
er skjønnsmessige, og hva som er et særlig behov 
forutsetter en konkret vurdering i hvert enkelt til-
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felle. For at barnevernstjenesten skal ha plikt til å 
iverksette hjelpetiltak, stilles det krav om at hjel-
pebehovet må ha et visst omfang. At barnet må ha 
et særlig behov for hjelp innebærer at hjelpebeho-
vet må være større enn det som er vanlig for de 
fleste andre barn. Årsakene til hjelpebehovet må 
videre være knyttet til barnets omsorgssituasjon 
eller atferd. Dette er en språklig presisering av 
innholdet i dagens vilkår i samsvar med barne-
vernstjenestens ansvarsområde, jf. § 15-3 annet 
ledd. 

Første ledd annet punktum stiller krav om at 
hjelpetiltak skal være egnet til å møte barnets og 
foreldrenes behov. Formuleringen er ny, men 
innebærer ingen materiell endring. Endringene 
er ment å bevisstgjøre barnevernstjenesten om 
at hjelpetiltaket som iverksettes må møte barnets 
behov og bekymringstemaet i den enkelte sak, 
enten dette gjelder forhold ved barnets omsorgs-
situasjon eller barnets adferd. Kravet om at hjel-
petiltak skal være egnet kan utledes av kravet til 
forsvarlighet og hensynet til barnets beste. Dette 
omfatter både barnevernstjenestens vurdering 
av hva slags hjelp det er behov for, og hvilke til-
tak som settes i verk. I annet punktum, viderefø-
res også formuleringen i dagens formålsbestem-
melse i § 4-4 første ledd annet punktum med 
enkelte endringer. Med ordlyden «bidra til posi-
tiv endring» menes at det ved valg av hjelpetiltak 
skal legges vekt på virkningen av hjelpetiltaket 
og muligheten for å forebygge behov for mer inn-
gripende tiltak. Utgangspunktet for vurderingen 
er om barnets omsorgssituasjon eller atferd vil 
bli bedre enn den ville vært uten hjelpetiltak. 
Hvilke tiltak som kan anses å bidra til positiv 
endring hos barnet eller i familien, må bygge på 
en konkret vurdering i den enkelte saken. Alle 
typer hjelpetiltak kan være relevante, både vei-
ledningstiltak for å styrke foreldres omsorgsevne 
(omsorgsendrende tiltak), tiltak som avlaster 
familier som opplever store belastninger i hver-
dagen (kompenserende tiltak), og kontrolltiltak 
som tilsyn. 

Annet ledd første punktum gir hjemmel for 
departementet til å gi forskrift om krav til kvalitet i 
hjelpetiltak. Bestemmelsen er ny. En slik forskrift 
vil operasjonalisere krav til kvalitet i samsvar med 
hensynet til barnets beste og forsvarlighetskravet. 
Forskriftshjemmelen vil også omfatte botiltak som 
barnevernet tilbyr som hjelpetiltak etter 
barnevernsloven, for eksempel hybeltiltak eller 
bofellesskap. Krav til kvalitet i botiltak vil både 
kunne omfatte materielle krav og krav om oppføl-
ging i tiltaket. Annet ledd annet punktum gir en 
utvidet forskriftshjemmel for botiltak. Hjemmelen 

åpner for å stille krav i forskrift om at barne-
vernstjenesten som ledd i sin oppfølging av hjelpe-
tiltaket, skal besøke ungdom i botiltak, jf. § 8-1 og 
§ 8-5. 

Til § 3-2 Fosterhjem og barnevernsinstitusjon som 
frivillig hjelpetiltak

Bestemmelsen viderefører dagens barnevernlov 
§ 4-4 sjette ledd, med noen språklige endringer. 

Fjerde punktum er ny. Henvisningen til § 5-3 
tredje ledd er ikke ment å endre gjeldende rett, 
men å tydeliggjøre viktige hensyn ved valg av 
plasseringssted. Bestemmelsen angir at det ved 
valg av plasseringssted blant annet skal legges 
vekt på barnets meninger, barnets identitet og 
behov for omsorg i et stabilt miljø, behovet for 
kontinuitet i barnets oppdragelse og barnets 
etniske, religiøse, kulturelle og språklige bak-
grunn. Varighet av plasseringen, kontakt med for-
eldre, søsken og andre personer som barnet har 
nær tilknytning til må også inngå i vurderingen av 
valg av plasseringssted.

Til § 3-3 Frivillig opphold i fosterhjem eller barneverns-
institusjon i en annen stat enn der barnet har sitt 
vanlige bosted 

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett i dagens 
§ 4-4 a med enkelte språklige endringer. Det vises 
til Prop. 102 LS (2014–2015) for nærmere beskri-
velser av innholdet i bestemmelsen. Det er tatt ut 
av bestemmelsens første ledd bokstav c at barnets 
mening skal fremkomme av sakens dokumenter. 
Krav om dokumentasjon av barnets mening er 
regulert i § 12-5. 

Til § 3-4 Pålegg om hjelpetiltak 

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-4 tredje og 
fjerde ledd, med enkelte språklige, redaksjonelle 
og materielle endringer. Annet og tredje ledd er 
nytt.

Første ledd viderefører i hovedsak dagens § 4-4 
tredje ledd med enkelte språklige og redaksjo-
nelle endringer. Begrepet «beskyttelse» erstatter 
dagens «andre grunner» og er inntatt for å harmo-
nisere bestemmelsen med formålsbestemmelsen i 
§ 1-1. Det er videre presisert at vilkårene for hjel-
petiltak etter § 3-1 første ledd må være til stede, 
noe som legges til grunn i gjeldende rett. Dette 
innebærer at både bestemmelsens første og annet 
punktum omfattes. Vilkåret i § 3-4 første ledd om 
at det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstil-
lende omsorg eller beskyttelse, er en videreføring 
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av gjeldende rett. At hjelpetiltakene som kan 
pålegges etter disse vilkårene er listet opp, inne-
bærer kun en redaksjonell endring. 

Første ledd bokstav a viderefører dagens § 4-4 
tredje ledd, men slik at bestemmelsen ikke omfat-
ter hjelpetiltak i senter for foreldre og barn, som 
reguleres av annet ledd. For å få frem at bestem-
melsen ikke lenger omfatter omsorgsendrende 
hjelpetiltak i senter for foreldre og barn, er formu-
leringen «i hjemmet» tatt inn. Med «hjemmet» 
menes her hjemmet til foreldrene som pålegget er 
rettet mot, se tredje ledd. Med omsorgsendrende 
hjelpetiltak menes hjelpetiltak i hjemmet som 
styrker foreldrenes omsorgsevner. Bokstav b til-
svarer dagens § 4-4 tredje ledd første punktum 
som nevner ulike former for kompenserende til-
tak. Bokstav c tilsvarer dagens § 4-4 tredje ledd 
annet punktum om kontrolltiltak. Dagens begrep 
«urinprøver» er endret til «rusmiddelprøve av bio-
logisk materiale», som er en begrepsmessig opp-
datering. Første ledd annet punktum viderefører 
den delen av dagens § 4-4 tredje ledd fjerde punk-
tum der det fremgår at omsorgsendrende tiltak 
som anvendes skal bygge på et allment akseptert 
kunnskapsgrunnlag. Kravet om at tiltakene skal 
være faglig og etisk forsvarlige følger av forsvar-
lighetskravet, jf. § 1-7, men fremgår ikke eksplisitt 
av loven, som i dag.

Annet ledd er nytt og gir hjemmel for å pålegge 
omsorgsendrende hjelpetiltak i sentre for foreldre 
og barn. Bestemmelsen gir strengere vilkår for å 
pålegge slike hjelpetiltak enn i dag. Første del av 
vilkåret; at det må være nødvendig for å sikre bar-
net tilfredsstillende omsorg, er en videreføring av 
gjeldende rett. Endringen innebærer at det i til-
legg stilles krav om at det er nærliggende fare for 
at barnet kan komme i en situasjon der vilkårene 
for omsorgsovertakelse er oppfylt. Koblingen til 
vilkårene for omsorgsovertakelse innebærer for 
det første at det kommer tydeligere frem at hjem-
melen bare skal gjelde familier som er i en situa-
sjon med reell risiko for alvorlig omsorgssvikt. 
Familier med mindre alvorlig problembelastning 
skal ikke omfattes. For det andre innebærer for-
muleringen at hjemmelen også omfatter tilfeller 
der vilkårene for omsorgsovertakelse ikke er 
sannsynliggjort. På denne måten ivaretas formålet 
om å forebygge omsorgsovertakelser. Det er risi-
koen i barnets omsorgssituasjon her og nå, sett i 
sammenheng med foreldrenes potensiale for posi-
tiv endring, som skal vurderes. I tilfeller der det er 
aktuelt å vurdere å pålegge hjelpetiltak i senter for 
foreldre og barn i etterkant av en utredning i sen-
ter for foreldre og barn, vil den foregående utred-
ningen gi et solid faglig grunnlag for å vurdere om 

et pålagt etterfølgende hjelpetiltak vil være til bar-
nets beste i det enkelte tilfellet.

Tredje ledd er nytt og slår fast at pålegg om 
hjelpetiltak kan rettes både mot foreldre som bar-
net bor fast sammen med og foreldre som har 
samvær med barnet. Vilkårene for å pålegge for-
eldre som har samvær med barnet hjelpetiltak føl-
ger av første ledd og gjelder når dette er nødven-
dig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg 
under samværet. Nødvendighetskriteriet inne-
bærer at man ikke kan avhjelpe barnets situasjon 
med mindre inngripende tiltak. Hjelpetiltak skal 
ikke kunne pålegges dersom tiltak kan iverksettes 
i samarbeid med samværsforelder. Hvilke hjelpe-
tiltak som skal pålegges i samværshjemmet, må 
vurderes konkret. Det følger imidlertid av § 3-1 at 
hjelpetiltaket må være egnet til å ivareta barnets 
behov. Bestemmelsen gjelder også annet ledd om 
å pålegge hjelpetiltak i senter for foreldre og barn. 
Dette antas å ha mindre praktisk betydning.

Fjerde ledd tilsvarer dagens § 4-4 fjerde ledd og 
angir varigheten av vedtak om pålegg hjelpetiltak. 
Dagens frister videreføres, med unntak av at 
pålegg om hjelpetiltak i et senter for foreldre og 
barn ikke kan vedtas for mer enn tre måneder.

Til § 3-5 Foreldrestøttende hjelpetiltak uten barnets 
samtykke

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende 
§ 4-4 femte ledd, med enkelte språklige endringer. 

Til § 3-6 Hjelpetiltak til ungdom over 18 år 

Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen samler 
reglene om ettervern som i dag følger av § 1-3 
annet ledd og § 4-15 fjerde ledd. Bestemmelsen 
fastsetter vilkårene for rett til ettervern, men inne-
bærer ikke i seg selv en utvidelse av de rettighe-
tene som følger av dagens lov.

Første ledd første punktum fastsetter vilkårene 
for rett til ettervern. Det er et grunnvilkår at ung-
dommen har hatt tiltak fra barnevernet før fylte 18 
år. Dette gjelder både hjelpetiltak, omsorgstiltak 
eller atferdstiltak. At tiltaket «skal» videreføres 
eller erstattes dersom vilkårene ellers er oppfylt, 
innebærer en plikt for barnevernstjenesten til å 
tilby ettervernstiltak, og en tilsvarende rett for ung-
dommen til ettervern. Dette er videreføring av gjel-
dende rett, jf. rettighetsbestemmelsen i dagens 
§ 1-5, som videreføres i forslaget § 1-6. 

Det er videre et vilkår for ettervern at ung-
dommen har behov for fortsatt hjelp eller støtte 
fra barnevernstjenesten til en god overgang til 
voksenlivet. Det skal tas utgangspunkt i at en ung-
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doms behov for fortsatt hjelp og støtte, vanligvis 
vil ha sammenheng med det tidligere behovet for 
tiltak fra barnevernet. Det må imidlertid foretas 
en vurdering. Dersom hjelpebehovet primært har 
andre årsaker, vil det ikke være barnevernstje-
nesten som har plikt til å ivareta ungdommens 
hjelpebehov. I ettervernsfasen vil spørsmålet om 
barnevernstjenestens ansvar i større grad måtte 
vurderes opp mot hvilken type tiltak barnet har 
behov for og om det er hjelp fra barnevernet, og 
ikke andre hjelpeinstanser, som ungdommen tren-
ger. Det er dette formuleringen «behov for hjelp 
fra barnevernet» er ment å gi uttrykk for. 

En viktig oppgave for barnevernstjenesten i 
ettervernsarbeidet vil ofte være å bistå med å for-
midle kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. 
Dette gjelder også ved avslutning av ettervern. 
Det vises til barnevernstjenestens plikt til å samar-
beide med andre instanser, jf. § 15-9 og barne-
vernstjenestens oppfølgingsansvar jf. § 8-5.

I første ledd annet punktum presiseres det at til-
tak kan iverksettes selv om ungdommen har vært 
uten tiltak en periode. Det innebærer at det ikke 
er krav om kontinuitet i tiltak. Ungdommen kan 
avslå tilbud om ettervern, og siden ombestemme 
seg og søke på nytt. Perioden med avbrudd kan 
være både før og etter fylte 18 år. Det er ingen 
tidsfrist for når eller hvor lenge etter forrige tiltak 
ungdommen kan søke om ettervernstiltak. Tiden 
som har gått siden forrige tiltak vil likevel være en 
del av vurderingsgrunnlaget når barnevernstje-
nesten skal vurdere om vilkårene for ettervern er 
oppfylt.  

Annet ledd første punktum er dels en viderefø-
ring av dagens § 4-15 fjerde ledd, men bestemmel-
sen er utvidet til å gjelde alle ungdommer som 
mottar tiltak fra barnevernet, og ikke bare de som 
mottar omsorgstiltak som er det dagens § 4-15 
fjerde ledd regulerer. Bestemmelsen fastsetter en 
plikt for barnevernstjenesten til å ta kontakt med 
ungdommen for å vurdere om tiltak skal viderefø-
res eller erstattes som ettervernstiltak. Kontakten 
skal skje i god tid før ungdommen fyller 18 år. Hva 
som er «god tid før» må vurderes konkret, og vil 
avhenge av hva slags tiltak det er aktuelt å videre-
føre, erstatte eller iverksette.  

Annet ledd annet punktum fastsetter at avgjø-
relser om at tiltak skal videreføres, erstattes eller 
opphøre, skal regnes som enkeltvedtak. Dette er 
en delvis videreføring av dagens § 1-3 annet ledd 
siste punktum, men den spesielle begrunnelses-
plikten nevnes ikke lenger særskilt, ettersom det 
presiseres i bestemmelsen at tiltak skal viderefø-
res dersom vilkårene er oppfylt. Det vises videre 
til § 12-5 som stiller krav om at det skal fremgå av 

vedtaket hva som er barnets mening og hvilken 
vekt barnets mening er tillagt. Det følger av § 3-6 
annet ledd annet punktum at disse kravene gjel-
der både der tiltak videreføres, erstattes eller opp-
hører.

Tredje ledd fastsetter at tiltak kan gis frem til 
ungdommen fyller 25 år. Den øvre aldersgrensen 
ble utvidet fra fylte 23 til 25 år med virkning fra 1. 
januar 2021. Det vises til nærmere omtale i Prop. 
84 L (2019–2020).

Til § 3-7 Vedtak om medisinsk undersøkelse og 
behandling

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-10, med 
enkelte språklige endringer.

Til § 3-8 Vedtak om behandling av barn som har 
særlige behandlings- og opplæringsbehov

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-11, med 
enkelte språklige endringer.

Kapittel 4 Akuttiltak

Til § 4-1 Akuttvedtak om hjelpetiltak dersom barn er 
uten omsorg

Bestemmelsen viderefører § 4-6 første ledd, men 
med enkelte språklige endringer. For å tydelig-
gjøre innholdet i bestemmelsen er det presisert i 
annet punktum at tiltak forutsetter at barn over 15 
år ikke motsetter seg tiltaket. 

Det fremgår av bestemmelsen at dersom et 
barn er uten omsorg, skal barnevernstjenesten 
straks vedta og sette i verk de hjelpetiltakene som 
er nødvendige. Bestemmelsen tar først og fremst 
sikte på tilfeller der ingen tar seg av barnet og er 
blant annet ment å omfatte tilfeller der foreldrene 
er uteblitt fra hjemmet uten varsel, eller der forel-
drene er ute av stand til å ta vare på barnet på 
grunn av akutt sykdom eller problematisk rusmid-
delbruk. Dersom foreldrene eller barnet ikke 
samtykker til tiltak, vil det ut fra de konkrete 
omstendighetene kunne være behov for å treffe 
vedtak etter § 4-2. 

Til § 4-2 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse

Bestemmelsen viderefører § 4-6 annet til fjerde 
ledd i dagens barnevernlov om akuttplassering av 
barn utenfor hjemmet uten samtykke. Bestem-
melsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende 
rett, men med enkelte presiseringer og språklige 
endringer.
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Det fremgår av første ledd at også stedfortre-
dende barnevernsleder har kompetanse til å treffe 
vedtak etter bestemmelsen. Dette er en presise-
ring av gjeldende rett.

Akuttplassering av barn utenfor hjemmet uten 
foreldrenes samtykke griper sterkt inn i barn og 
foreldres familieliv, og innebærer et unntak fra 
lovens hovedregel om at tvangstiltak skal forbere-
des av barnevernstjenesten og behandles av bar-
neverns- og helsenemnda. Hovedvilkåret for å 
treffe et akuttvedtak er at det er «fare for at barnet 
blir vesentlig skadelidende dersom vedtaket ikke 
gjennomføres straks». Vilkåret er en videreføring 
av gjeldende rett. Presiseringen av at akuttvedtak 
bare kan treffes dersom vedtaket ikke gjennom-
føres straks er ment å få frem det særskilte i de 
situasjonene som omfattes av akuttbestemmelsen.

Dagens henvisning i § 4-6 annet ledd om at 
vedtak kan treffes dersom barnet kan bli vesentlig 
skadelidende ved å «forbli i hjemmet» er tatt ut av 
bestemmelsen. Det avgjørende for vurderingen er 
barnets situasjon og behov for beskyttelse. 
Bestemmelsen er dermed anvendelig uavhengig 
av om barnet befinner seg i det hjemmet barnet 
har fast bosted, eller om barnet for eksempel er på 
samvær hos samværsforelder, på reise eller på et 
annet midlertidig oppholdssted. 

Det er presisert i bestemmelsen at et akuttved-
tak etter § 4-2 skal regnes som en omsorgs-
overtakelse. Dette innebærer blant annet at § 5-4 
om barnevernstjenestens ansvar for barnet etter 
en omsorgsovertakelse også gjelder når det er 
truffet vedtak etter § 4-2. 

Adgangen til å treffe akuttvedtak overfor 
nyfødte barn som ikke har flyttet hjem til forel-
drene sine er i dag nærmere regulert i barnevern-
loven § 4-9 første ledd, jf. § 4-8 annet ledd annet 
punktum. Dagens bestemmelser er praktisert slik 
at den også omfatter tilfeller der foreldre har hatt 
barnet hjemme i noen få dager. Ny § 4-2 erstatter 
§ 4-9 første ledd, jf. § 4-8 annet ledd annet punk-
tum i dagens barnevernlov. Bestemmelsen omfat-
ter også akuttvedtak om omsorgsovertakelse av 
nyfødte barn, etter samme vilkår som andre akutt-
vedtak om omsorgsovertakelser. Dette gjelder 
uavhengig av om barnet er født på et sykehus, 
men ikke er flyttet hjem til foreldrene, eller om 
barnet er hjemme med foreldrene sine. Akuttved-
tak om omsorgsovertakelse av nyfødte barn skil-
ler seg fra andre akuttvedtak ved at foreldrene i 
liten eller ingen grad har fått utøvet omsorgen for 
barnet. På bakgrunn av disse særlige forholdene 
er det i annet punktum presisert at det ved vurde-
ringen av om det skal treffes et akuttvedtak om 
omsorgsovertakelse av et nyfødt barn, skal legges 

særlig vekt på barnets behov for nærhet til forel-
drene umiddelbart etter fødselen.

Også påtalemyndigheten har kompetanse til å 
treffe vedtak etter denne bestemmelsen. Når det 
gjelder nyfødte barn innebærer dette en endring 
fra dagens lov. 

Bestemmelsens annet ledd viderefører dagens 
§ 4-6 tredje ledd med enkelte språklige endringer. 
Det fremgår av bestemmelsen at dersom det er 
truffet et akuttvedtak etter første ledd, kan det 
også treffes vedtak om samvær etter § 7-2 og 7-3. 

Tredje ledd erstatter § 4-6 fjerde ledd i dagens 
lov. Det fremgår av bestemmelsen at dersom det 
er behov for videre tiltak, skal barnevernstje-
nesten snarest følge opp akuttvedtaket med en 
begjæring til barneverns- og helsenemnda om til-
tak. I annet punktum er det presisert at dersom 
slik begjæring ikke foreligger innen seks uker fra 
vedtakstidspunktet, faller akuttvedtaket bort. 

I bestemmelsens fjerde ledd er det presisert at 
akuttvedtak for barn som har sitt vanlige bosted i 
en annen stat ikke faller bort før etter seks måne-
der dersom det enten er fremmet anmodning til 
bostedsstaten om å treffe nødvendige beskyttel-
sestiltak, jf. bokstav a), eller det er fattet vedtak 
om overføring av jurisdiksjon etter Haagkonven-
sjonen 1996, jf. bokstav b). Det vises til Prop. 169 
L (2016–2017).

I bestemmelsens femte ledd er det presisert at 
de plasseringsalternativene som fremgår av første 
ledd i § 5-3 om valg av plasseringssted etter en 
omsorgsovertakelse, også gjelder ved akuttvedtak 
om omsorgsovertakelse. Dette innebærer at bar-
net kan plasseres i et fosterhjem eller en barne-
vernsinstitusjon. Videre kan barnet plasseres i en 
opplærings- eller behandlingsinstitusjon dersom 
det er nødvendig fordi barnet har nedsatt funk-
sjonsevne. I særskilte tilfeller kan barnet plasse-
res i et omsorgssenter for enslige mindreårige 
asylsøkere. 

Barnevernstjenestens oppfølgingsansvar etter 
dagens § 4-6 sjette ledd, er flyttet til § 8-3.

Til § 4-3 Vedtak om midlertidig flytteforbud

Bestemmelsen gjelder vedtak om midlertidig flyt-
teforbud, og erstatter § 4-9 første ledd i dagens 
barnevernlov om foreløpig vedtak om flytteforbud 
og den generelle bestemmelsen om forbud mot 
flytting av barn i § 4-8 første ledd i dagens lov. Det 
er dermed én felles bestemmelse om flytteforbud. 

Første ledd regulerer kompetansen til å treffe 
vedtak om flytteforbud og vilkårene for å treffe et 
slikt vedtak. Det fremgår av bestemmelsen at det 
er barnevernstjenestens leder og lederens sted-
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fortreder som har kompetanse til å treffe vedtak 
om flytteforbud. Henvisningen i første punktum 
om at vedtak kan treffes der et barn bor utenfor 
hjemmet med foreldrenes samtykke innebærer at 
bestemmelsen både omfatter tilfeller der barnet 
er plassert utenfor hjemmet av foreldrene selv (og 
uten bistand fra barnevernstjenesten), og tilfeller 
der barnet er plassert utenfor hjemmet som et fri-
villig tiltak etter barnevernsloven. Vilkåret for å 
treffe vedtaket er at det er sannsynlig at flytting 
«vil være til skade for barnet». Vilkåret i dagens 
§ 4-8 første ledd om at det ikke er rimelig grunn 
for flyttingen videreføres ikke. Det samme gjelder 
vilkåret i dagens § 4-9 første ledd om «vesentlig 
skadelidende».

Det fremgår av bestemmelsens annet ledd at 
vedtak kan treffes for inntil tre måneder. I løpet av 
vedtaksperioden skal barnevernstjenesten legge 
forholdene til rette for at flyttingen kan skje med 
minst mulig ulempe for barnet. 

Dersom barnevernstjenesten vurderer det slik 
at flytting ikke bør skje, kan barnevernstjenesten i 
stedet fremme begjæring om omsorgsovertakelse 
eller annet tiltak for barneverns- og helsenemnda. 
Av hensyn til barnet og foreldrene er det viktig at 
barnevernstjenesten raskt finner ut om flytting 
kan finne sted eller ikke. Det fremgår derfor av 
tredje ledd at dersom barnevernstjenesten vurde-
rer at flytting ikke kan finne sted, skal barne-
vernstjenesten sende begjæring om omsorgs-
overtakelse eller annet tiltak i løpet av seks uker. 
Vedtaket om flytteforbud består til saken er 
behandlet av barneverns- og helsenemnda.

Til § 4-4 Akuttvedtak om plassering i atferdsinstitusjon

Bestemmelsen erstatter § 4-25 annet ledd annet 
punktum i dagens barnevernlov. Bestemmelsen 
viderefører innholdet i dagens bestemmelse, men 
med enkelte språklige og strukturelle endringer.

Første ledd regulerer vilkårene for å treffe 
akuttvedtak om plassering i atferdsinstitusjon. 
Barnevernstjenestens leder, lederens stedfortre-
der og påtalemyndigheten har kompetanse til åt 
treffe akuttvedtak om å plassere et barn i institu-
sjon dersom barnet har vist alvorlige atferds-
vansker som nevnt i § 6-2. Det er presisert at et 
slikt vedtak bare kan treffes dersom det er fare for 
at barnet ellers blir «vesentlig skadelidende».

Det fremgår av annet ledd at dersom det er 
behov for videre tiltak, skal barnevernstjenesten 
snarest følge opp akuttvedtaket med en begjæring 
til barneverns- og helsenemnda om plassering i 
atferdsinstitusjon etter § 6-2. Dersom slik begjæ-
ring ikke foreligger innen to uker fra vedtakstids-

punktet, faller akuttvedtaket bort. Annet ledd 
erstatter henvisningen til § 4-6 fjerde ledd i § 4-25 i 
dagens barnevernlov. 

Det er presisert i tredje ledd at § 4-2 fjerde ledd 
om vedtak som gjelder barn som har vanlig 
bosted i en annen stat gjelder tilsvarende. 

Til § 4-5 Akuttvedtak om plassering av barn i institu-
sjon når det er fare for menneskehandel

Bestemmelsen erstatter § 4-29 fjerde ledd i 
dagens barnevernlov. Bestemmelsen viderefører 
innholdet i dagens bestemmelse, men med 
enkelte språklige endringer.

Vilkårene for plassering er regulert i første 
ledd. Det fremgår av bestemmelsen at barne-
vernstjenestens leder, lederens stedfortreder eller 
påtalemyndigheten kan treffe akuttvedtak om å 
plassere et barn i institusjon dersom det er sann-
synlig at barnet utnyttes til menneskehandel, eller 
det er en nærliggende og alvorlig fare for at bar-
net kan bli utnyttet til menneskehandel. Det er 
videre presisert at akuttvedtak bare kan treffes 
bare når det er nødvendig for å beskytte barnet.

Det fremgår av annet ledd at dersom det er 
behov for videre tiltak, skal barnevernstjenesten 
snarest følge opp akuttvedtaket med en begjæring 
til barneverns- og helsenemnda om plassering i 
institusjon etter § 6-6. Dersom slik begjæring ikke 
foreligger innen to uker fra vedtakstidspunktet, 
faller akuttvedtaket bort.

Det fremgår av tredje ledd at § 6-6 annet ledd 
om beskyttelsestiltak, fjerde ledd om omsorgsan-
svaret og sjette ledd om alderspresumsjon gjelder 
tilsvarende. 

Kapittel 5 Omsorgsovertakelse, fratakelse av  
foreldreansvar og adopsjon

Til § 5-1 Vedtak om omsorgsovertakelse

Dagens § 4-8 annet og tredje ledd og § 4-12 er 
samlet i en ny felles bestemmelse om omsorgs-
overtakelse. Bestemmelsen er i hovedsak en vide-
reføring av gjeldende rett, men med enkelte 
språklige endringer. 

I første ledd er det inntatt at det er barneverns- 
og helsenemnda som har vedtakskompetanse. 
Dette fremgikk tidligere av § 4-12 tredje ledd. Vil-
kåret om at omsorgsovertakelse må være nødven-
dig ut fra barnets situasjon og at vedtak ikke kan 
treffes der det kan skapes tilfredsstillende forhold 
ved hjelpetiltak, er flyttet fra tidligere § 4-12 annet 
ledd. Nødvendighetskravet innebærer at det ved 
vurderingen av om det skal treffes vedtak om 
omsorgsovertakelse, må skje en balansert avvei-
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ning av hensynet til barnets behov for omsorg og 
beskyttelse opp mot hensynet til barnets og forel-
drenes rett til familieliv. Risikoen for barnet ved å 
bli værende i hjemmet må vurderes opp mot 
belastningen det er for barnet og foreldrene at 
barnet blir tatt ut av hjemmet. Det må vurderes 
om omsorgsovertakelse vil bedre barnets situa-
sjon. Det må foretas en reell avveining av de mot-
stridende interesser. Dersom tiltaket er nødven-
dig for å ivareta barnets beste, vil hensynet til bar-
net gå foran hensynet til foreldrene, jf. § 1-3 om 
barnets beste. At omsorgsovertakelsen er til bar-
nets beste er et vilkår for å treffe vedtaket. 

Inngrepskriteriene i bokstav a til d er en vide-
reføring av dagens § 4-12 første ledd bokstav a til 
d. Det er foretatt enkelte språklige endringer som 
ikke innebærer realitetsendringer. I bokstav a er 
begrepet «daglig» tatt ut av ordlyden. Bakgrun-
nen for endringen er at «daglig omsorg» ikke len-
ger benyttes i barneloven. Endringen er en språk-
lig tilpasning og innebærer ikke en endring i gjel-
dende rett. Bestemmelsen tar sikte på å fange opp 
alvorlige mangler ved den daglige praktiske 
omsorgen. Også alvorlige mangler i den emosjo-
nelle og psykiske kontakten mellom barn og for-
eldre omfattes av bestemmelsen. I gjeldende lov 
er mangler ved den daglige omsorgen og mangler 
ved den personlige kontakt og trygghet barnet får 
angitt som alternative vilkår. I § 5-1 bokstav a er 
dette endret slik at personlig kontakt og trygghet 
er angitt som en del av omsorgen. Dette inne-
bærer ikke en realitetsendring, men er en konse-
kvens av at begrepet «daglig» er tatt ut av lovtek-
sten, og at ordlyden dermed ikke lenger skiller 
mellom praktisk og emosjonell omsorg. End-
ringen tydeliggjør at også den emosjonelle omsor-
gen omfattes av begrepet «omsorg». Videre er det 
gjort tilpasninger i setningsoppbygningen for å få 
frem at både den praktiske og emosjonelle omsor-
gen barnet får må vurderes ut fra barnets indivi-
duelle behov, alder og utvikling. Dette innebærer 
heller ikke en realitetsendring. 

I bokstav d er ordlyden endret til «vil være», i 
stedet for «er» for å synliggjøre at det er omsorgs-
situasjonen i fremtiden som skal vurderes av 
nemda for barneverns- og helsesaker. Det inne-
bærer ingen realitetsendring.

Dagens § 4-8 annet og tredje ledd er inntatt i 
bokstav e til g. Bestemmelsen om omsorgs-
overtakelse av nyfødte følger av bokstav e, men 
ordlyden er endret. I praksis er det ikke mulig å 
legge frem en sak om omsorgsovertakelse for 
nemnda og få behandlet saken i løpet av barnets 
første levedager. I saker hvor det er nødvendig å 
plassere barnet utenfor hjemmet før foreldrene 

har fått prøvet seg som omsorgspersoner, vil det 
måtte treffes et akuttvedtak. Bestemmelsen er 
derfor endret slik at muligheten for å vedta 
omsorgsovertakelse av nyfødte er knyttet til situa-
sjoner der det i forkant av omsorgsovertakelsen 
er truffet akuttvedtak i løpet av barnets første 
levedager, jf. § 4-2. Dette gjelder akuttvedtak av 
nyfødte før barnet er flyttet hjem fra sykehus og 
fødestuer, men også der akuttvedtaket er truffet 
etter at foreldre har hatt det nyfødte barnet 
hjemme i noen få dager. Bestemmelsen får videre 
anvendelse der barnet er akuttplassert få dager 
etter en hjemmefødsel. I bokstav e innebærer 
beviskravet «overveiende sannsynlig» at det må 
være lite tvil om at foreldrene ikke vil kunne iva-
reta omsorgen for barnet. Typiske tilfeller er der 
foreldrene er belastede rusmiddelavhengige, har 
alvorlige psykiske lidelser eller er psykisk 
utviklingshemmet i en slik grad at dette gjør dem 
uegnet til å ha omsorgen for barnet, men også i 
andre situasjoner kan vilkårene være oppfylt. Hvis 
det foreligger tvil om foreldrenes omsorgsevne, 
må barnevernstjenesten uansett iverksette tiltak 
slik at barnets helse og utvikling sikres. 

Både bokstav e og bokstav f inneholder en 
språklig forenkling sammenlignet med dagens 
§ 4-8 annet ledd. Kravet om at flyttingen eller unn-
latt omsorgsovertakelse for nyfødte vil føre til en 
«risiko for barnet» er tatt ut av ordlyden. Dette 
innebærer ingen realitetsendring. Kravet om at 
flyttingen eller unnlatt omsorgsovertakelse for 
nyfødte «vil føre til en situasjon som nevnt i bok-
stav a, b, c eller d» vil innebære en risiko for bar-
net, og er derfor dekkende.

Til § 5-2 Iverksetting av vedtak om omsorgs-
overtakelse

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av 
dagens § 4-13, med enkelte språklige endringer 
og presiseringer. 

Det fremgår av første ledd at vedtak om 
omsorgsovertakelse skal iverksettes så snart som 
mulig og at det faller bort dersom det ikke er satt i 
verk innen seks uker fra vedtakstidspunktet. 
Nemndleder kan forlenge iverksettelsesfristen. 
Kompetansen til å treffe beslutning om å forlenge 
fristen for iverksettelse tilligger barneverns- og 
helsenemnda også når avgjørelsen om omsorgs-
overtakelse er truffet av domstolen.

Det presiseres i annet ledd at når et barn bort-
føres fra barnevernstjenesten til en annen stat 
etter at det er truffet vedtak om omsorgs-
overtakelse, består vedtaket i ett år dersom barne-
vernstjenesten har varslet politiet eller sendt en 
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søknad om å få barnet tilbakeført til Norge til sen-
tralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1980. I til-
legg fremgår det av annet ledd at vedtaket består i 
ett år også når det er sendt en anmodning om å få 
vedtaket anerkjent eller fullbyrdet til sentralmyn-
digheten for Haagkonvensjonen 1996. Ettårsfris-
ten gjelder fra vedtakstidspunktet. Å benytte 
Haagkonvensjonen 1996 ved å be staten der bar-
net oppholder seg om å anerkjenne og fullbyrde 
vedtaket for å sikre retur av barnet kan i noen 
saker være et alternativ til å sende en søknad om 
retur til sentralmyndigheten for Haagkonvensjo-
nen 1980.

Til § 5-3 Valg av plasseringssted etter vedtak om 
omsorgsovertakelse 

Regulering av plasseringsalternativer etter 
omsorgsovertakelse og plasseringssted for det 
enkelte barnet følger nå av samme bestemmelse. 
Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av 
dagens § 4-14 og § 4-15. 

I første ledd fremgår hvilke plasseringsalterna-
tiver som er aktuelle ved omsorgsovertakelse. 
Bestemmelsen tilsvarer dagens § 4-14. Det skal 
fremgå av vedtaket til barneverns- og helsenem-
nda om barnet skal plasseres i et fosterhjem eller 
en barnevernsinstitusjon. Dersom det er nødven-
dig fordi barnet har nedsatt funksjonsevne, kan 
nemnda bestemme at barnet skal plasseres i en 
opplærings- eller behandlingsinstitusjon. Det er 
presisert i bestemmelsen at nemnda kan 
bestemme at barnet i særlige tilfeller skal bo i et 
omsorgssenter for enslige mindreårige asylsø-
kere. Omsorgssenter er dermed ikke et generelt 
plasseringsalternativ ved omsorgsovertakelse. 
Dette alternativet vil imidlertid i noen tilfeller 
kunne være aktuelt i saker om omsorgs-
overtakelse der barnet bor sammen med foreldre 
eller andre slektninger i et mottak.

Annet ledd er en videreføring av dagens § 4-15 
annet ledd, med noen språklige endringer. En for-
utsetning for at barneverns- og helsenemnda skal 
kunne stille krav til plasseringsstedet, er at forhol-
dene rundt det konkrete fosterhjemmet eller insti-
tusjonen er tilstrekkelig belyst under forhand-
lingsmøtet. 

I tredje ledd fremgår hvilke hensyn som skal 
tillegges vekt i vurderingen av plasseringssted for 
barnet. Det er i hovedsak en videreføring av § 4-15 
første ledd, med noen endringer. Ved vurderingen 
av hvor lenge det er antatt at omsorgs-
overtakelsen skal vare, må det ses hen til den 
overordnede målsettingen om gjenforening av 
barn og foreldre. Vurderingen skal være konkret 

og foretas for hvert enkelt barn ved søskenplasse-
ringer. At det skal legges vekt på samvær og kon-
takt med søsken ved valg av plasseringssted inne-
bærer at barnevernstjenesten skal legge vekt på 
muligheten for å kunne plassere søsken sammen 
der det er til det enkelte barns beste. I bestemmel-
sen er det inntatt at det skal legges vekt på bar-
nets mening ved valg av plasseringssted. Videre 
er bestemmelsen oppdatert i tråd med ny regule-
ring av samvær og kontakt. I tredje ledd tredje 
punktum er det inntatt en henvisning til at barne-
vernstjenesten skal vurdere om noen i barnets 
eller familiens nettverk skal velges som foster-
hjem, jf. § 9-4.

Dagens § 4-15 tredje ledd om plan ved 
omsorgsovertakelse flyttes til § 8-3 fjerde ledd og 
dagens § 4-15 fjerde ledd om ettervern flyttes til 
§ 3-6 og § 8-5 annet ledd.

Til § 5-4 Ansvaret for barnet etter vedtak om omsorgs-
overtakelse 

Bestemmelsen viderefører gjeldende rett, med 
enkelte presiseringer. Bestemmelsen presiserer 
hva som hører til barnevernstjenestens omsorgs-
ansvar og hva som ligger til foreldrenes begren-
sede foreldreansvar etter en omsorgsovertakelse. 

Bestemmelsen angir ikke uttømmende hva 
som ligger til omsorgsansvaret eller det begren-
sede foreldreansvaret etter en omsorgs-
overtakelse, men tydeliggjør utgangspunktene. 
Det er sett hen til barnelovens regulering i utfor-
mingen av bestemmelsen. Begrepet «daglig 
omsorg» benyttes ikke lenger i barneloven, og 
begrepene «omsorgsansvar» og «omsorg» benyt-
tes derfor i bestemmelsen.

Første ledd presiserer at det er barnevernstje-
nesten som har omsorgsansvaret for barnet etter 
en omsorgsovertakelse og at det er barnevernstje-
nesten som har ansvaret for at omsorgen barnet 
får er forsvarlig. Dette tilsvarer dagens § 4-18 før-
ste ledd første punktum. Avgjørelser om barnets 
dagligliv, som blant annet spørsmålet om barnet 
skal være i barnehage, benytte seg av skolefritids-
ordning, delta på fritidsaktiviteter og andre større 
avgjørelser om dagliglivet hører til omsorgsansva-
ret. Til barnevernstjenestens omsorgsansvar 
hører også ansvar som er tillagt barnevernstje-
nesten etter andre lover, slik som for eksempel 
opplæringsloven og pasient- og brukerrettighets-
loven.

Annet ledd presiserer at fosterforeldrene eller 
institusjonen der barnet bor utøver omsorgen på 
vegne av barnevernstjenesten. Dette tilsvarer 
dagens § 4-18 første ledd annet og tredje punk-
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tum. Fosterforeldrene eller institusjonen skal 
utøve omsorgen innenfor de rammer barne-
vernstjenesten fastsetter. Denne formuleringen er 
ny, men er ikke ment å innebære en realitets-
endring. Barnevernstjenesten kan bestemme at 
fosterforeldrene eller institusjonen der barnet 
bor, også skal avgjøre andre spørsmål enn de 
spørsmål som gjelder den daglige oppfølgingen av 
barnet. Rammene som fastsettes må tilpasses det 
enkelte tilfellet. 

Tredje ledd presiserer at foreldrenes foreldre-
ansvar er begrenset til avgjørelser om barnets 
grunnleggende personlige forhold, som valg av 
type skole, endring av navn, samtykke til adopsjon 
og inn- og utmelding i tros- og livssynssamfunn. 
En omsorgsovertakelse innebærer en sterk 
begrensning i foreldreansvaret, da barnevernstje-
nesten overtar ansvaret for å ivareta omsorgen for 
barnet. 

Bestemmelsen gjelder også ved omsorgs-
overtakelse i akuttsituasjoner, jf. kapittel 10.4.3 og 
ny § 4-2. 

Til § 5-5 Barnevernstjenestens adgang til å flytte barnet 
etter vedtak om omsorgsovertakelse

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring 
dagens § 4-17. Barnevernstjenesten må arbeide 
for å unngå at barnet må flytte etter en omsorgs-
overtakelse. Dette innebærer blant annet at bar-
nevernstjenesten må foreta gode vurderinger av 
barnets behov før plasseringen og følge opp fos-
terfamilier etter en plassering. Flytting kan ofte 
være belastende for barnet, som ofte vil ha behov 
for stabilitet og kontinuitet. Det er derfor strenge 
kriterier for når det er adgang til å flytte et barn 
etter en omsorgsovertakelse. Når flytting er nød-
vendig eller til barnets beste, bør den være godt 
planlagt og gjennomført. Det er inntatt en rett for 
fosterforeldre til å uttale seg i saker om flytting i 
§ 9-8 første ledd. Sakens parter kan påklage et 
vedtak om flytting til barneverns- og helsenem-
nda. I tillegg kan fosterforeldre etter en konkret 
vurdering gis klagerett, jf. § 9-8 annet ledd.

Til § 5-6 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge

Bestemmelsen er en videreføring av dagens § 4-
31. Det vises til Prop. 143 L (2014–2015).

Til § 5-7 Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av 
dagens § 4-21, men med enkelte språklige 
endringer og presiseringer. At fosterforeldre har 

rett til å uttale seg før et vedtak om omsorgs-
overtakelse oppheves er tatt ut av bestemmelsen, 
da denne retten fremgår av § 9-8 første ledd. 

I annet ledd første punktum er det inntatt en 
presisering om at fristen på tolv måneder for å 
kreve ny sak om opphevelse av vedtak om 
omsorgsovertakelse behandlet, løper fra endelig 
eller rettskraftig avgjørelse foreligger. Dette inne-
bærer at ny sak ikke kan kreves behandlet før det 
har gått minst tolv måneder siden endelig eller 
rettskraftig avgjørelse i tidligere sak om opphe-
ving av omsorgsovertakelse. I utgangspunktet 
gjelder dette realitetsavgjørelser. Nemndas vedtak 
i en sak er å anse som endelig når ingen av par-
tene har krevet rettslig prøving av vedtaket innen 
fristen i § 14-25. En dom er rettskraftig når den 
ikke lenger kan angripes med ordinære rettsmid-
ler, jf. tvisteloven § 19-14 første ledd. Dersom pri-
vat part krever ny behandling for nemnda, men 
trekker saken før nemnda avsier vedtak, løper 
sperrefristen fra det tidspunktet saken heves. Der-
som privat part krever rettslig prøving av nemn-
das vedtak eller fremsetter anke over dom, men 
trekker saken før avgjørelse avsies, vil sperrefris-
ten løpe fra hevingskjennelsen er rettskraftig. 
Dette er en endring fra gjeldende rett og inne-
bærer en faktisk utvidelse av sperrefristen for de 
sakene som avsluttes ved heving. For de tilfeller 
hvor saken behandles ved samtaleprosess, vil 
sperrefristen regnes fra det tidspunktet det fore-
ligger et vedtak i saken, enten vedtaket treffes 
etter forenklet behandling etter samtykke fra par-
tene, eller etter ordinær behandling. Dersom 
saken trekkes i forbindelse med samtaleprosess, 
løper sperrefristen fra det tidspunktet saken 
heves. 

I annet ledd siste punktum fremgår det at vilkå-
ret for å kreve ny sak om omsorgsovertakelse i de 
tilfellene hvor et krav om oppheving av et vedtak 
om omsorgsovertakelse ikke er blitt tatt til følge 
på grunn av barnets tilknytning, jf. første ledd 
annet punktum, er at det må «foreligge opplysnin-
ger om vesentlige endringer i barnets situasjon». 
Dette er ikke en realitetsendring, men er ment 
som en tydeliggjøring av barnevernstjenestens 
plikt til å utrede saken også ved krav om tilbakefø-
ring.

Til § 5-8 Vedtak om fratakelse av foreldreansvar

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-20 første 
ledd om fratakelse av foreldreansvar. Dagens § 4-
20 annet til femte ledd om adopsjon videreføres i 
ny § 5-10.
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Vilkårene for fratakelse av foreldreansvar er 
presisert i første ledd. Det fremgår at barneverns- 
og helsenemnda kan vedta at foreldrene skal fra-
tas foreldreansvaret dersom det er truffet vedtak 
om omsorgsovertakelse og det foreligger særlige 
grunner som tilsier at fratakelse av foreldreansvar 
er nødvendig for å ivareta barnet. Særlige grunner 
kan for eksempel være der foreldrene ikke ønsker 
å utøve foreldreansvaret eller ikke er i stand til å 
ta nødvendige beslutninger om barnet. Videre 
kan det være nødvendig å frata foreldreansvaret 
hvis barnet ikke skal ha samvær med foreldrene 
og lever på sperret adresse, og det derfor er 
behov for navneendring. Vilkåret om særlige 
grunner innebærer en videreføring av gjeldende 
rett. 

I annet ledd fremgår at dersom barnet blir uten 
verge etter at foreldreansvaret er fratatt forel-
drene, skal barnevernstjenesten snarest infor-
mere statsforvalteren om at barnet har behov for 
ny verge. Dette er endring fra i dag, der ansvaret 
for å informere statsforvalteren er lagt til barne-
verns- og helsenemnda. 

Til § 5-9 Oppheving av vedtak om fratakelse av  
foreldreansvar

Bestemmelsen er ny og lovfester at det kan treffes 
vedtak om oppheving av vedtak om fratakelse av 
foreldreansvar. Dette følger i dag av rettspraksis.

I første ledd er det inntatt en hjemmel for bar-
neverns- og helsenemnda til å oppheve et vedtak 
om fratakelse av foreldreansvar. Vedtak om frata-
kelse av foreldreansvar skal oppheves dersom det 
ikke lenger foreligger særlige grunner som tilsier 
at fratakelse av foreldreansvar er nødvendig for å 
ivareta barnet jf. inngrepskriteriene i § 5-8. 

I annet ledd er sperrefristen for behandling av 
ny sak om oppheving av vedtak om fratakelse av 
foreldreansvar presisert. Som for oppheving av 
vedtak om omsorgsovertakelse, er det av hensyn 
til barnet en sperrefrist for å få behandlet en ny 
sak om oppheving av vedtak om fratakelse av for-
eldreansvar. Det fremgår av bestemmelsen at 
sakens parter ikke kan kreve at en sak om opphe-
ving av et vedtak om fratakelse av foreldreansvar 
behandles av barneverns- og helsenemnda de før-
ste tolv månedene etter at nemnda eller domsto-
len har avsagt endelig eller rettskraftig avgjørelse 
i saken. Det vises til merknaden til § 5-7 for nær-
mere om innholdet i fristberegningen. 

Til § 5-10 Vedtak om adopsjon

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av 
dagens § 4-20 annet til femte ledd, med enkelte 
språklige endringer og presiseringer. 

I første ledd bokstav b er det inntatt en presi-
sering om at fosterforeldrene også skal ha utøvd 
omsorgen for barnet på en god måte. 

I første ledd bokstav d er det presisert at det må 
foreligge særlig tungtveiende grunner som tilsier 
at adopsjon vil være til barnets beste. Dette er en 
lovfesting av gjeldende rett, slik denne fremgår av 
rettspraksis, se blant annet Rt. 2015 side 110 og 
HR-2018-1720-A. Vilkåret synliggjør kravet til 
adopsjon som følger av norsk rettspraksis og av 
EMDs praksis. 

I annet ledd videreføres at nemnda også kan 
treffe vedtak om adopsjon av et barn som barne-
vernstjenesten har overtatt omsorgen for, når for-
eldrene samtykker, såfremt vilkårene i første ledd 
bokstav a er oppfylt. Dette innebærer at kravet om 
særlig tungtveiende grunner også gjelder for ved-
tak om adopsjon når foreldrene samtykker.

Til § 5-11 Besøkskontakt etter adopsjon

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-20 a, med 
enkelte språklige endringer. Det vises til Prop. 7 L 
(2009–2010) for en nærmere omtale av innholdet.

Kapittel 6 Atferdstiltak m.m.

Til § 6-1 Vedtak om opphold i atferdsinstitusjon etter 
samtykke 

Bestemmelsen viderefører innholdet i dagens § 4-
26, men med enkelte språklige og strukturelle 
endringer. Siste ledd tilsvarer dagens § 4-27 første 
punktum for så vidt gjelder frivillige vedtak. 

Til § 6-2 Vedtak om plassering i atferdsinstitusjon uten 
samtykke 

Bestemmelsen viderefører innholdet i dagens § 4-
24, men med enkelte begrepsmessige og språk-
lige endringer og presiseringer. 

Første ledd viderefører grunnvilkåret for plas-
sering av barn i atferdsinstitusjon, at barnet har 
vist «alvorlige atferdsvansker». I saker om plasse-
ring av barn på grunnlag av barnets atferd er det 
viktig med en helhetlig tilnærming, med vekt på 
hva som er de bakenforliggende årsakene til bar-
nets atferd. 

I tillegg til grunnvilkåret følger det av første 
ledd at barnet har utvist alvorlige atferdsvansker 
på minst en av måtene som er listet opp i bokstav 
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a til c: ved «å begå alvorlige eller gjentatte lov-
brudd», «vedvarende problematisk bruk av rus-
midler» eller «annen form for utpreget normløs 
atferd». Vilkårene stod tidligere oppstilt i en 
punktliste, men er nå inntatt i en bokstavliste. 

Endringen i bokstav a fra «alvorlig eller gjen-
tatt kriminalitet» til «alvorlige eller gjentatte lov-
brudd» innebærer ingen materiell endring. Krite-
riet «alvorlige lovbrudd» omfatter blant annet 
volds- og seksuallovbrudd av alvorlig karakter, 
mens «gjentatte lovbrudd» blant annet omfatter 
serier av tyverier, ran og hærverk.

Endringen i bokstav b fra «vedvarende mis-
bruk av rusmidler» til «vedvarende problematisk 
bruk av rusmidler», er ikke ment å endre vilkårets 
innhold eller anvendelsesområde, men å bringe 
ordlyden i tråd med gjeldende begrepsbruk på 
området. 

Det må foretas en konkret og skjønnsmessig 
vurdering av flere forhold ved vurderingen av om 
rusvilkåret er oppfylt. Enhver form for rusmiddel-
bruk vil ikke omfattes, det kreves en relativt 
omfattende bruk både i tid og omfang. Rusmiddel-
bruken må blant annet vurderes i lys av hvor 
lenge barnet har brukt rusmidler, hvor ofte barnet 
bruker rusmidler og hva slags type rusmidler bar-
net bruker, samt barnets alder. Videre vil også for-
hold som om bruken er eskalerende og ukritisk, 
og barnets tilknytning til rusmiljøer kunne ha 
betydning. Bestemmelsen omfatter både bruk av 
legale og illegale rusmidler, som alkohol, legemid-
ler og narkotika.

Endringen i bokstav c fra dagens «på annen 
måte» til «annen form for utpreget normløs 
atferd», er ment som en presisering og tydeliggjø-
ring av innholdet i bestemmelsen, og endrer ikke 
anvendelsesområdet for bestemmelsen. Tilleggs-
vilkåret omfatter blant annet tilfeller der barnet 
har sammensatte livsutfordringer som kan gi seg 
utslag i en kombinasjon av bruk av rusmidler, lov-
brudd, at barnet unndrar seg omsorg eller vaga-
bonderer, tar tilhold i uheldige miljøer, har ugyl-
dig skolefravær eller utagerer i grensesettings-
situasjoner. Oppfyllelse av et av disse atferdsmøn-
strene kvalifiserer ikke nødvendigvis alene til 
plassering av et barn i atferdsinstitusjon. Det må 
foretas en konkret helhetsvurdering av barnets 
atferd. 

Det er en forutsetning for samtlige av tilleggs-
vilkårene at grunnvilkåret for plassering er oppfylt 
og at behandling i barnevernsinstitusjon anses 
nødvendig og til det enkelte barns beste, jf. § 1-3. 
Tilleggsvilkårene kan anvendes sammen, slik at 
plassering av barn etter denne bestemmelsen kan 

skje med grunnlag i flere vilkår. Dette er en end-
ring fra gjeldende rett. 

Annet ledd viderefører siste del av dagens § 4-
24 første ledd vedrørende plassering av barnet for 
«observasjon, undersøkelse og korttidsbehand-
ling» i inntil fire uker, med mulighet for forlen-
gelse med inntil fire nye uker. 

Dagens tredje ledd om at tiltak etter første 
ledd som er satt i verk før barnet fyller 18 år, kan 
gjennomføres selv om barnet fyller 18 år i løpet av 
plasseringstiden, videreføres ikke. Det betyr at 
eventuelle tiltak som er iverksatt før barnet fyller 
18 år, opphører den dagen barnet blir myndig. 
Dersom den unge ønsker videreføring av tiltak, 
kan den unge samtykke til fortsatt behandling i 
institusjon. Tiltaket vil kunne videreføres med 
hjemmel i § 3-6 om hjelpetiltak til ungdom over 18 
år (ettervern). Det vises til kapittel 9 i proposisjo-
nen. 

Nytt tredje ledd første til tredje punktum videre-
fører annet ledd i dagens § 4-24, med enkelte 
språklige endringer. Fjerde punktum tilsvarer 
dagens § 4-25 annet ledd fjerde punktum.

Fjerde ledd første punktum viderefører dagens 
§ 4-24 fjerde ledd, med enkelte språklige 
endringer. For å kunne treffe vedtak etter denne 
bestemmelsen må barneverns- og helsenemnda 
vurdere den aktuelle institusjonen konkret i for-
hold til det enkelte barns behov. Nemndas vedtak 
må gå ut på plassering i en navngitt institusjon. 

Fjerde ledd annet punktum tilsvarer dagens § 4-
27 første punktum hva gjelder plasseringer uten 
samtykke. 

Femte ledd tilsvarer dagens § 4-25 første ledd 
første punktum med enkelte språklige endringer. 

Sjette ledd viderefører dagens § 4-25 tredje 
ledd, med enkelte språklige endringer.

Til § 6-3 Plassering i fosterhjem med særlige forutset-
ninger eller i institusjoner med hjem

Første ledd viderefører dagens § 4-27 annet punk-
tum. Slike fosterhjem kan benyttes som alternativ 
til institusjon. I forarbeidene fremgår det at slike 
fosterhjem anses som institusjon med hensyn til 
tilsyn. Fosterhjemmene omfattes imidlertid ikke 
av andre regler som gjelder for institusjoner, som 
bestemmelsene om rettigheter og bruk av tvang 
og krav til kvalitet og godkjenning. I henhold til 
første ledd annet punktum skal Bufetat utpeke 
slike hjem. Dette innebærer at Bufetat må foreta 
den nødvendige kvalitetssikringen av disse hjem-
mene. Det er barneverns- og helsenemnda som 
beslutter den enkelte plasseringen.
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Det fremgår av annet ledd at barn også kan 
plasseres i institusjoner med hjem, jf. § 10-22. Til-
taket følger reglene for institusjon etter kapittel 
10. Dette innebærer at tiltaket skal være kvalitets-
sikret og godkjent, og reglene om rettigheter og 
bruk av tvang kommer til anvendelse. 

Til § 6-4 Vedtak om informasjon til fornærmede eller 
etterlatte utsatt for et alvorlig lovbrudd

Bestemmelsen er ny. 
I første ledd fremgår det at barneverns- og 

helsenemnda i forbindelse med behandling av en 
sak om plassering i institusjon uten samtykke 
etter § 6-2, også kan vedta at fornærmede eller 
etterlatte skal informeres om plasseringen der-
som nærmere bestemte vilkår er oppfylt. Bestem-
melsen kommer ikke til anvendelse ved frivillige 
plasseringer etter § 6-1. 

Det første vilkåret, jf. bokstav a, er at plasserin-
gen er begrunnet med at barnet har begått et 
alvorlig lovbrudd. Det betyr at barnet må være 
plassert med hjemmel i § 6-2 første ledd bokstav a 
«ved alvorlige eller gjentatte lovbrudd». 

Det andre vilkåret, jf. bokstav b, er at barnet 
ikke hadde fylt 15 år da det alvorlige lovbruddet 
ble begått. 

Det tredje vilkåret, jf. bokstav c, er at det antas 
å ha betydning for fornærmede eller etterlatte å få 
informasjon om plasseringen. Det må vurderes 
konkret om saken er av en slik karakter at det 
antas å være av betydning. Sakens alvorlighets-
grad inngår som en del av denne vurderingen. Det 
skal legges stor vekt på lovbruddets art og alvor-
lighet, og varsling vil være mest nærliggende i de 
aller mest alvorlige sakene som drap, drapsforsøk, 
og alvorlige volds- eller overgrepssaker. Det ute-
lukker ikke at det også kan være aktuelt ved 
andre typer lovbrudd. Kjernen i vurderingen vil 
være om handlingen objektivt sett kan ha påført 
fornærmede eller etterlatte store traumer som 
kan gi dem et behov for informasjon om hva som 
skjer med gjerningspersonen. Det må også legges 
vekt på fornærmede eller etterlattes antatte behov 
for informasjon. I vurderingen skal det blant annet 
ses hen til relasjonen mellom ungdommen og for-
nærmede eller etterlatte. Dersom det er kjent at 
fornærmede eller etterlatte ikke ønsker varsel, er 
ikke vilkåret oppfylt. Der fornærmede eller etter-
latte er under 18 år, skal varsling vurderes særlig 
nøye, da disse kan ha et særlig behov for informa-
sjon. Det bør da også vurderes om det er behov 
for varsling også ved mindre alvorlige lovbrudd.

Vilkårene i bokstav a, b og c må være oppfylt 
samtidig. 

Av annet ledd fremgår det at selv om vilkårene 
er oppfylt, skal det likevel ikke gis informasjon til 
fornærmede eller etterlatte dersom dette kan 
medføre fare for barnets sikkerhet.

Av tredje ledd fremgår det at nemnda kan treffe 
vedtak etter første ledd i de tilfeller barnet alle-
rede er plassert etter § 6-2 når det alvorlige lov-
bruddet begås. Barnevernstjenesten må i slike til-
feller bringe spørsmålet om varsling inn for nem-
nda i en særskilt begjæring. For å ivareta barnets 
rettssikkerhet, må nemnda foreta en fullstendig 
vurdering av om vilkårene for plassering i institu-
sjon med hjemmel i § 6-2 første ledd bokstav a er 
oppfylt, i tillegg til en vurdering av vilkårene i før-
ste ledd bokstav a til c.

Til § 6-5 Informasjon til fornærmede eller etterlatte 

Bestemmelsen er ny. 
I første ledd fremgår det at institusjonen skal gi 

informasjon til fornærmede eller etterlatte om 
plasseringen, når nemnda har truffet vedtak om 
det etter § 6-4. Dersom den fornærmede eller 
etterlatte er under 18 år, skal institusjonen gi infor-
masjonen til barnets foreldre. 

Bestemmelsen angir hvilken informasjon som 
kan gis: Informasjon om plasseringen og vedtatt 
varighet for den, institusjonens beliggenhet og 
annen nødvendig informasjon om institusjonsopp-
holdet. Når det gjelder informasjon om hvor insti-
tusjonen ligger, må det foretas en konkret vurde-
ring med hensyn til hvilken informasjon som skal 
gis. Det skal ikke oppgis navn eller adresse på 
institusjonen. Dersom institusjonen ligger i en 
liten by eller tettsted vil det kunne være enkelt å 
lokalisere institusjonen. I disse tilfellene må det 
vurderes om det oppfyller hensikten med vars-
lingsreglene å oppgi hvilken kommune eller fylke 
institusjonen ligger i. Dersom fornærmede eller 
etterlatte bor i samme nærområde som institusjo-
nen, må det informeres om at barnet er plassert i 
slik nærhet at barnet kan påtreffes i lokalmiljøet.

Med annen nødvendig informasjon menes for 
eksempel generell informasjon om barnets hver-
dag ved institusjonen, herunder muligheter for 
skolegang, fritidsaktiviteter og andre typer fravær 
fra den aktuelle institusjonen. Informasjonen skal 
gi fornærmede eller etterlatte mulighet til å iva-
reta sine interesser, for eksempel ved å tilpasse 
sin hverdag slik at de ikke behøver å uforvarende 
møte på barnet. Hva slags informasjon som gis må 
tilpasses hvor fornærmede eller etterlatte bor og 
hvor barnet er plassert. Dersom det er stor geo-
grafisk avstand mellom fornærmede eller etterlat-
tes bopel og institusjonen, tilsier hensynet til bar-
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nets personvern at informasjonen begrenses til et 
minimum. Det bør også gis informasjon om at 
plasseringens varighet kan endres underveis, jf. 6-
2 annet og tredje ledd.

I annet ledd fremgår det at institusjonen skal 
informere fornærmede eller etterlatte som er gitt 
informasjon etter § 6-5 første ledd om barnets fra-
vær fra institusjonen. Informasjon om fravær skal 
kun gis dersom vilkårene i bokstav a og b er opp-
fylt. 

Det første vilkåret, jf. bokstav a, er at det vil 
være sannsynlig at barnet og fornærmede eller 
etterlate vil kunne møte hverandre. Varsling skal 
vurderes konkret fra gang til gang. Sannsynlighe-
ten vil blant annet avhenge av geografiske avstan-
der mellom de involverte, tidsperspektiv og for-
målet med fraværet. I tilfeller der institusjonen 
befinner seg i nærheten av fornærmede eller 
etterlattes bosted, kan det likevel ikke gis varsel 
ved hvert enkelt fravær fra institusjonen, selv om 
det vil være sannsynlig at personene kan treffe 
hverandre. 

Det andre vilkåret, jf. bokstav b, er at det antas 
å ha betydning for fornærmede eller etterlatte å få 
informasjon om fraværet. I vurderingen skal det 
blant annet ses hen til relasjonen mellom barnet 
og fornærmede eller etterlatte. Dersom det er 
kjent at fornærmede eller etterlatte ikke ønsker 
varsel, er ikke vilkåret oppfylt. Dersom fornær-
mede eller etterlatte er under 18 år, skal varsling 
vurderes særlig nøye, da disse kan ha et særlig 
behov for informasjon. 

I vurderingen av om det skal gis varsel, har det 
ikke betydning om institusjonspersonalet følger 
barnet eller ikke. Det skal gis informasjon om 
tidspunkt og antatt varighet for fraværet. Det skal 
gis tilstrekkelig informasjon om hvor ungdom-
men vil oppholde seg, og at det er vurdert som 
sannsynlig at ungdommen kan påtreffes i perio-
den, slik at fornærmede eller etterlatte kan ivareta 
sine interesser. Det skal ikke gis informasjon om 
helsemessige forhold eller om ungdommens rela-
sjon til andre personer.

I tredje ledd fremgår det at fravær fra institusjo-
nen i forbindelse med skolegang, fritidsaktiviteter 
og lignende ikke regnes som fravær etter annet 
ledd. Annen type fravær fra institusjonen, som for 
eksempel samvær utenfor institusjonen, ferie og 
rømming, er fravær som kan medføre varsling av 
fornærmede eller etterlatte hvis vilkårene i bok-
stav a og b er oppfylt. Barnet skal kunne leve et 
normalt liv ved institusjonen uten at dagligdagse 
aktiviteter skal utløse varslingsplikt. 

Av fjerde ledd fremgår at det skal gis informa-
sjon til fornærmede eller etterlatte når barnets 

opphold på institusjonen avsluttes dersom vilkå-
rene i annet ledd er oppfylt. Hensikten med 
bestemmelsen er å gi fornærmede eller etterlatte 
informasjon om at barnet ikke lenger vil bo på 
institusjonen og at eventuelle varsler ved fravær 
vil opphøre. Dette gir fornærmede eller etterlatte 
mulighet til å forberede seg på at barnet kan 
påtreffes uten forvarsel. 

I femte ledd første punktum fremgår det at insti-
tusjonens leder eller dennes stedfortreder treffer 
beslutninger om varsling etter denne bestem-
melse. I annet punktum fremgår det at informasjo-
nen til fornærmede eller etterlatte skal gis så 
snart som mulig, slik at de kan innrette seg etter 
den. Det skal likevel ikke gis informasjon til for-
nærmede eller etterlatte dersom det er fare for 
barnets sikkerhet. 

I sjette ledd fremgår det at barnet og foreldrene 
kan påklage beslutninger om varsling til statsfor-
valteren innen én uke. Institusjonen skal bistå ved 
behov. Varsel til fornærmede eller etterlatte skal 
skje før barnet forlater institusjonen for å gjennom-
føre fraværet, og i så god tid som mulig slik at for-
nærmede eller etterlatte kan innrette seg etter 
informasjonen, jf. femte ledd. Institusjonen skal gi 
informasjon til fornærmede eller etterlatte selv om 
barnet eller forelderen har klaget på beslutningen. 

Barnet eller de som har foreldreansvar kan i 
forbindelse med klagen be om at varsel skal utset-
tes inntil klagebehandlingen er gjennomført. I et 
slikt tilfelle kan ikke barnets fravær fra institusjo-
nen gjennomføres før statsforvalteren har 
behandlet klagen. 

Av syvende ledd fremgår det at lovbestemt taus-
hetsplikt ikke er til hinder for at institusjonen gir 
informasjon til fornærmede og etterlatte. Av 
bestemmelsens annet punktum fremgår det at for-
nærmede eller etterlatte bare kan bruke informa-
sjon de har fått ved varsling i den utstrekning det 
er nødvendig for å ivareta egne interesser. Med «å 
ivareta egne interesser» menes at informasjonen 
ikke kan deles offentlig eller med utenforstående. 
Begrensningen er likevel ikke til hinder for at de 
kan dele informasjonen med andre som er fornær-
mede eller etterlatte i samme sak, eller med sine 
nærmeste, for å kunne innrette seg etter informa-
sjonen. Etter tredje punktum må institusjonen 
gjøre fornærmede eller etterlatte oppmerksomme 
på begrensningene i bruk av informasjonen. Over-
tredelse av taushetsplikt er straffbart etter straffe-
loven § 209 når vedkommende er gjort kjent med 
straffeansvaret. 

I åttende ledd fremgår at lovbestemt taushets-
plikt ikke er til hinder for at institusjonen, barne-
vernstjenesten, politi og påtalemyndigheten 
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utveksler nødvendige opplysninger for å gjennom-
føre varsling etter denne bestemmelsen. Informa-
sjonsutveksling vil eksemelvis kunne være nød-
vendig for å avklare hvem fornærmet og etterlatte 
er, om det er fare for barnets sikkerhet og lig-
nende. 

Til § 6-6 Vedtak om plassering i institusjon når det er 
fare for at barnet kan utnyttes til menneskehandel 

Bestemmelsen viderefører innholdet i § 4-29 og 
§ 4-30 første og annet ledd i dagens lov. Disse 
bestemmelsene ble vedtatt ved Prop. 43 L (2011–
2012) og det vises til denne for en nærmere rede-
gjørelse av innholdet.

Sammenlignet med dagens bestemmelser er 
det gjort enkelte strukturelle og språklige 
endringer. Samtidig er adgangen til å fatte midler-
tidige akuttvedtak, jf. fjerde ledd i dagens § 4-29 
flyttet til en egen bestemmelse i kapitlet om akut-
tiltak, jf. § 4-5 i ny lov. 

Vilkårene for plassering er nærmere regulert i 
bestemmelsens første ledd. Det stilles ikke lenger 
et eksplisitt krav om at politiet må ha funnet at vil-
kårene for plassering er oppfylt (bokstav a i 
dagens bestemmelse), og at også nemnda, basert 
på politiets vurdering og øvrige opplysninger, må 
finne at de samme vilkårene er oppfylt (bokstav b i 
dagens bestemmelse). Samtidig er det presisert i 
bestemmelsen at nemnda kan treffe vedtak om 
plassering i institusjon dersom nemnda – på bak-
grunn at av politiets vurdering og de øvrige opp-
lysningene i saken – finner at det er en nærlig-
gende og alvorlig fare for at barnet utnyttes eller 
kan bli utnyttet til menneskehandel og at plasse-
ring er nødvendig for å ivareta barnets umiddel-
bare behov for beskyttelse og omsorg. Dette inne-
bærer at det i de ordinære sakene fremdeles vil 
måtte foreligge en trusselvurdering fra politiets 
side. Denne vil inngå som en sentral del av nemn-
das beslutningsgrunnlag. 

Det er presisert i annet ledd at det kan fastsettes 
beskyttelsestiltak dersom dette er nødvendig for å 
hindre at barnet får kontakt med personer som det 
er fare for kan utnytte barnet til menneskehandel. 
Det fremgår av bestemmelsen at beskyttelsestilta-
kene kan innskrenke barnets adgang til å motta 
besøk, kommunisere gjennom post, telefon eller 
annet kommunikasjonsutstyr og bevege seg fritt 
utenfor institusjonens område. Det fremgår videre 
at det også kan fastsettes begrensninger for hvem 
som kan få vite hvor barnet er, ved at barnet skal 
plasseres på skjult adresse. Barnet har uansett rett 
til å ha kontakt med oppnevnt verge, advokat, bar-
nevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell, 

konsulær representant, prest, annen religiøs leder 
eller lignende. Retten til kontakt med konsulær 
representant er nytt. Det kan ikke fastsettes beskyt-
telsestiltak som begrenser barnets rett til kontakt 
med disse. Det er også presisert at beskyttelses-
tiltakene ikke skal være mer omfattende enn nød-
vendig. 

Tredje ledd viderefører gjeldende § 4-29 tredje 
ledd første, tredje og fjerde punktum, med enkelte 
språklige endringer. 

Fjerde ledd viderefører gjeldende § 4-30 annet 
ledd, med enkelte språklige endringer. 

Femte ledd viderefører gjeldende § 4-29 sjette 
ledd, med enkelte språklige endringer. 

Sjette ledd viderefører gjeldende § 4-29 
syvende ledd, med enkelte språklige endringer. 

Syvende ledd viderefører adgangen til å fast-
sette forskrift i gjeldende § 5-9 femte ledd siste 
punktum.

Presiseringen i dagens § 4-29 annet ledd om at 
nemnda bare kan fatte vedtak dersom den etter en 
helhetsvurdering finner at plassering er den beste 
løsningen for barnet, er ikke videreført. Denne 
forutsetningen fanges opp av de øvrige vilkårene i 
bestemmelsen og av det grunnleggende kravet i 
§ 1-3 om barnets beste.

Kapittel 7 Samvær og kontakt etter omsorgs-
overtakelse

Til § 7-1 Rett til samvær og kontakt

Bestemmelsen regulerer barn og foreldres rett til 
samvær og kontakt med hverandre. 

Bestemmelsen er en videreføring av dagens 
§ 4-19 første ledd. Ordet kontakt er tatt inn i lovbe-
stemmelsen. Med samvær menes fysiske møter, 
mens begrepet kontakt omfatter andre typer 
møter og kontakt per telefon, digitale plattformer, 
sosiale medier, post, eller liknende.  

Til § 7-2 Vedtak om samvær og kontakt med foreldre 

Bestemmelsen regulerer kompetansen til barne-
verns- og helsenemnda i saker om samvær og 
kontakt.

Første ledd første punktum er en videreføring 
av deler av dagens § 4-19 annet ledd første punk-
tum. Annet punktum er nytt, men er kun en presi-
sering i lovteksten av nemndas kompetanse som 
også følger av gjeldende rett. Nemnda kan sette 
vilkår for samværet, for eksempel i form av et krav 
om tilsyn. Dersom nemnda beslutter at det skal 
føres tilsyn under samvær, må dette utredes grun-
dig i forkant og begrunnes konkret i den enkelte 
sak.
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Annet ledd er en ny bestemmelse. Her angis 
utgangspunktet for fastsettelse av samvær, som er 
at nemnda skal gjøre en konkret vurdering i den 
enkelte sak. Det skal ikke utmåles samvær etter 
en normert standard. I sin vurdering skal nemnda 
blant annet vurdere barnets behov for beskyt-
telse, barnets utvikling, samt barnets og foreldre-
nes mulighet for å opprettholde og styrke bån-
dene mellom seg. Det skal ses hen til bestemmel-
sen i § 1-5 om retten til familieliv. Samvær skal 
være til barnets beste, jf. også § 1-3 og merknader 
til denne. Barnet har rett til å medvirke i avgjørel-
sen ved utmålingen om samvær, jf. § 1-4. Det vises 
til kapittel 13.4.1.3 for en nærmere beskrivelse av 
forslagets innhold. Se også § 14-20 om krav til 
begrunnelse for nemndas vedtak. Barnevernstje-
nesten kan innvilge mer samvær mellom foreldre 
og barn enn hva nemnda har fastsatt, hvis det ikke 
er i strid med forutsetningene i nemndas vedtak, 
jf. § 7-6 annet ledd. Barnevernstjenesten skal også 
jevnlig undersøke om omstendighetene har 
endret seg, og vurdere om det er behov for å 
endre samværet.

Tredje ledd er i hovedsak en presisering og vide-
reføring av dagens § 4-19 annet ledd. For å fastsette 
at samvær skal begrenses sterkt eller falle helt 
bort, må det foreligge sterke og spesielle grunner. 
Dette følger i dag av gjeldende rett, men er ikke 
uttrykt direkte i loven. Også vedtak om skjult 
adresse må begrunnes i sterke og spesielle grun-
ner. Barnevernstjenesten har plikt til å melde inn til 
politiet vedtak om skjult adresse, se § 13-5. Jf også 
folkeregisterloven § 10-4. 

Fjerde ledd er nytt. Her er adgangen nemnda 
har til å sette begrensninger i kontakt mellom for-
eldre og barn lovfestet. Begrensninger settes på 
de samme vilkår som for samvær, og de samme 
type begrensninger kan gis. Se merknad til § 7-1 
om definisjonen av kontakt.

Femte ledd er en presisering i loven av at det 
ikke kan gis samvær i strid med kontaktforbud 
eller besøksforbud som er ilagt av domstolen eller 
påtalemyndigheten. Det kan likevel gis samvær 
dersom kontakt- eller besøksforbudet er begren-
set, og gir uttrykkelig rett til samvær på nærmere 
bestemte vilkår. Dette er en ny bestemmelse, og 
tilsvarer formuleringen i barnelova § 43 b. 

Til § 7-3 Vedtak om samvær og kontakt med andre enn 
foreldrene

Dette er en videreføring av gjeldende rett. 
Første ledd er en videreføring av dagens § 4-19 

tredje ledd. Bestemmelsen omfatter personer som 
har ivaretatt omsorgen for barnet forut for 

omsorgsovertakelsen samtidig med foreldrene, 
eller i stedet for foreldrene, som for eksempel 
besteforeldre eller steforeldre. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 4-19 fjerde ledd 
med mindre språklige tilpasninger. Dette medfø-
rer ingen materielle endringer. 

Til § 7-4 Begjæring om ny vurdering fra barneverns- og 
helsenemnda 

Bestemmelsen tilsvarer dagens § 4-19 femte ledd, 
men med en innstramming i vilkårene for å ta opp 
en samværssak. Adgangen til å kreve at en sak om 
samvær skal behandles på nytt er endret fra 12 
måneder til 18 måneder, se første punktum. 

Det fremgår av annet punktum at sperrefristen 
løper fra endelig eller rettskraftig avgjørelse fore-
ligger. Det vises til merknaden til § 5-7 for nær-
mere om innholdet i fristberegningen.

Det følger av tredje punktum at private parter 
likevel kan kreve spørsmålet behandlet tidligere, 
dersom det foreligger opplysninger om vesentlige 
endringer i barnets situasjon som kan ha betyd-
ning for samværsspørsmålet. 

Til § 7-5 Samvær og kontakt med søsken og andre 
nærstående

Bestemmelsen er ny. Barnevernstjenesten skal 
sørge for at barnet kan opprettholde og styrke 
bånd til både søsken og andre nærstående, gjen-
nom samvær og kontakt. For begge disse grup-
pene er det to vilkår som må oppfylles. De må 
både ha hatt et etablert familieliv med barnet, og 
nære personlige bånd til barnet. Begrepet søsken 
omfatter hel-, halv- adoptiv- og stesøsken. Hvor-
vidt søsknene eller andre nærstående har hatt et 
etablert familieliv må vurderes konkret, eksem-
pelvis ut fra om de har bodd sammen med barnet, 
hvor lenge de har bodd sammen, og om de har en 
nær tilknytning til barnet. Se nærmere om dette i 
kapittel 13.4.3 og 13.4.4. Samvær skal være til bar-
nets beste, jf. § 1-3. Samværet som fastsettes etter 
denne bestemmelsen skal tas inn barnevernstje-
nestens plan for samvær og kontakt, jf. § 7-6.

Til § 7-6 Barnevernstjenestens plan for gjennomføring 
av samvær og kontakt 

Bestemmelsen er ny og beskriver barnevernstje-
nestens plikt til å utarbeide en egen plan over bar-
nets samvær og kontakt med foreldre, søsken og 
nærstående. Det vil kun være en plikt til å ta inn i 
planen foreldre eller andre som er innvilget sam-
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vær fra barneverns- og helsenemnda, jf. § 7-2 og 
§ 7-3, samt de som oppfyller vilkårene i § 7-5. 

Første ledd beskriver når barnevernstjenesten 
skal opprette en plan for samvær og kontakt, og 
hva den skal inneholde. Barnevernstjenesten har 
plikt til å utarbeide en plan for gjennomføring av 
samværene. Planen kan gi en oversikt over hvilke 
dager samværet skal skje, hvor det skal skje, og 
hvem som eventuelt skal delta under samværet. 
Barnet har rett til å medvirke i utformingen av pla-
nen, ut fra sin alder og modenhet, jf. § 1-4. Barne-
vernstjenestens samværsplan og vurdering av 
hvem som skal få mulighet til å ha samvær med 
barnet, kan ikke påklages. Et vedtak om rett til 
samvær som fattes av nemnda etter § 7-2 vil deri-
mot kunne bringes inn til domstolene for rettslig 
prøving på ordinær måte. 

Annet ledd gir barnevernstjenesten adgang til 
å utvide samværet som er fastsatt av nemnda. 
Dette er ingen endring av gjeldende rett, men en 
presisering i lovteksten av adgangen barne-
vernstjenesten har også i dag. Dette er også en 
presisering av at samvær som ikke er besluttet av 
nemnda, må skje i forståelse med barnevernstje-
nesten. Bestemmelsen innebærer at foreldre som 
har fått fastsatt samvær etter § 7-2, eller andre 
nærstående som nemnda har gitt samvær etter § 
7-3, kan få innvilget mer samvær av barnevernstje-
nesten. Forutsetningene for at barnevernstje-
nesten kan innvilge slikt samvær, er at det ikke 
strider med forutsetningene i nemndas vedtak, et 
besøksforbud eller annen restriksjon. Barnets 
mening må tillegges stor vekt, og samværet må 
være til barnets beste, jf. §§ 1-3 og 1-4. Alt samvær 
skal reguleres i barnevernstjenestens plan, og 
den totale samværsbelastningen for barnet må ses 
under ett når barnevernstjenesten åpner for utvi-
det samvær. Dette betyr at alt samvær, både hver 
for seg og sammenlagt, må være til barnets beste. 
Vurderingen av om samværet er til barnets beste 
kan endre seg over tid. Situasjoner kan oppstå 
som gjør at barnet i perioder ikke lenger bør ha 
samvær med enkelte som er oppført i planen. 
Slike vurderinger av hva som utgjør et godt og 
hensiktsmessig samvær for barnet må gjøres fort-
løpende av barnevernstjenesten, og justeres i takt 
med barnets vekst, utvikling og behov, og i samar-
beid med dem det gjelder. Dersom barnevernstje-
nesten mener at samværet som er satt av nemnda 
ikke lenger er til barnets beste, må det fremmes 
ny sak for nemnda for å justere samværet. 

Kapittel 8 Oppfølging av barn og foreldre 

Til § 8-1 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak 
om hjelpetiltak

Bestemmelsens første ledd er en videreføring av 
dagens § 4-5 om oppfølging av barn og foreldre, 
med noen språklige endringer. Det er presisert i 
bestemmelsen at barnevernstjenesten systema-
tisk og regelmessig skal vurdere om hjelpen fun-
gerer eller om det er behov for nye tiltak. Hvor 
ofte det må foretas en vurdering av tiltaket som er 
iverksatt, må vurderes konkret i den enkelte sak, 
basert på hvilke hjelpetiltak som er satt inn samt 
barnets og foreldrenes behov. Videre er det presi-
sert at barnevernstjenesten, som en del av oppføl-
gingen, skal formidle kontakt med øvrige hjelpein-
stanser dersom foreldrene ønsker det. 

Bestemmelsens annet ledd viderefører den 
delen av dagens § 4-5 som gjelder plan ved hjelpe-
tiltak. Begrepet «tiltaksplan» er erstattet med 
«plan». Bestemmelsen regulerer formålet med og 
innholdet i planen. Det er presisert i bestemmel-
sen at planen skal beskrive hva som er målet med 
hjelpetiltakene, innholdet i tiltakene, og hvor 
lenge tiltakene er ment å vare. Planen er et viktig 
verktøy for barnevernstjenesten til å vurdere om 
hjelpetiltakene er egnet til å møte barnets særlige 
behov og bidra til å forebygge videre problemut-
vikling hos barnet eller i familien. Det er presisert 
at planen skal endres dersom barnets behov til-
sier det. Barnets behov må her forstås vidt, slik at 
barnevernstjenestens vurdering av om planen 
skal endres, også må omfatte vurderinger av 
behovet til foreldrene, se § 3-1 om hjelpetiltak. Pla-
nene bør omfatte en beskrivelse av hvordan vur-
dering skal skje. Den første evalueringen bør skje 
innen kort tid, slik at hjelpen kan tilpasses ut fra 
barnevernstjenestens og familiens erfaringer med 
tiltakene. Barnevernstjenesten skal utarbeide pla-
nen i samarbeid med barnet og foreldrene, jf. § 1-4 
og § 1-9.

Til § 8-2 Oppfølging av barn og foreldre etter akutt-
vedtak

Bestemmelsens første og annet ledd viderefører i 
hovedsak dagens § 4-6 sjette ledd og § 4-9 femte 
ledd, med noen språklige endringer. Det vises til 
Prop. 169 L (2016–2017) for en nærmere omtale 
av innholdet.

Bestemmelsens tredje ledd er ny. Planen vil 
være et sentralt verktøy for barnevernstjenestens 
oppfølging av barnet og foreldrene, og for vurde-
ringen av tiltaket. Det fremgår av bestemmelsen 
at barnevernstjenesten skal utarbeide en plan for 
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videre undersøkelser, barnets omsorgssituasjon 
og oppfølgingen av barnet og foreldrene når det 
er iverksatt akuttvedtak. Planen er et viktig verk-
tøy for å arbeide systematisk med blant annet å 
gjennomføre undersøkelser, vurdere behovet for 
andre tiltak rettet mot barnet eller foreldrene, til-
rettelegge for samvær og kontakt med foreldre og 
andre nære personer og oppfølging av barnet i det 
daglige. Planen må også omfatte oppfølging av for-
eldrene, herunder om foreldrene skal ta imot vei-
ledning fra barnevernstjenesten og bistand fra 
andre tjenester. Det nærmere innholdet og omfan-
get av planen må vurderes konkret og tilpasses ut 
fra forholdene i den enkelte sak. Barnevernstje-
nesten skal utarbeide planen i samarbeid med bar-
net og foreldrene, jf. § 1-4 og § 1-9.

Det er inntatt i bestemmelsen at planen skal 
endres dersom barnets behov tilsier det. 

Til § 8-3 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak 
om omsorgsovertakelse

Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens 
§ 4-16, med enkelte presiseringer og språklige 
endringer. Første ledd gjelder oppfølging av bar-
net, mens annet ledd gjelder oppfølging av forel-
drene. 

I tredje ledd første punktum videreføres at der-
som hensynet til barnet ikke taler mot det, skal 
barnevernstjenesten legge til rette for at forel-
drene kan få tilbake omsorgen for barnet. For å 
tydeliggjøre gjenforeningsmålsetningen er det 
presisert i tredje ledd annet punktum at barne-
vernstjenesten systematisk og regelmessig skal 
vurdere ikke bare om det er nødvendig å endre til-
taket, men også om vedtaket om omsorgs-
overtakelse kan oppheves. Dette er en presisering 
av gjeldende rett. Hvor ofte det må foretas en eva-
luering av tiltaket, må vurderes konkret i den 
enkelte sak. At barnevernstjenesten skal vurdere 
ytterligere tiltak for barnet, er tatt ut av bestem-
melsen, uten at dette innebærer en realitets-
endring. Arbeidet med tilbakeføring kan ikke gå 
på bekostning av barnets behov for beskyttelse. 
Avveiningen mellom hensynet til gjenforening og 
hensynet til barnets behov for beskyttelse må 
foretas ut fra de retningslinjer som er gitt av EMD 
og Høyesterett.

Dagens tredje punktum i § 4-16 om barne-
vernstjenestens ansvar for å legge til rette for sam-
vær med søsken er tatt ut av bestemmelsen, og 
erstattet med nye regler om samvær med søsken, 
se ny § 7-5 og § 7-6. Det vises til Prop. 169 L 
(2016–2017) for en nærmere omtale av innholdet i 
oppfølgingsplikten.

I bestemmelsens fjerde ledd fremgår dagens 
§ 4-15 tredje ledd første punktum om at barne-
vernstjenesten skal utarbeide en plan for barnets 
omsorgssituasjon. Det er presisert i bestemmel-
sen at planen skal gjelde oppfølgingen av både 
barnet og foreldrene. Videre er det inntatt i 
bestemmelsen at planen blant annet skal beskrive 
barnets behov og eventuell oppfølging som kan 
legge til rette for en tilbakeføring. Dagens § 4-15 
tredje ledd annet punktum videreføres ikke. Det 
er i stedet inntatt at planen skal endres dersom 
barnets behov tilsier det. Barnets behov må her 
forstås vidt, slik at barneverntjenestens vurdering 
av om planen skal endres, også må omfatte vurde-
ringer av foreldrenes omsorgsevne. Det er bar-
nets behov som må være styrende for innholdet i 
planen. Barnevernstjenesten skal utarbeide pla-
nen i samarbeid med barnet og foreldrene, jf. § 1-4 
og § 1-9.

Til § 8-4 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak 
om opphold i atferdsinstitusjon

Bestemmelsen viderefører i første og annet ledd i 
hovedsak dagens § 4-28 første ledd og § 4-24 
annet ledd siste punktum, med noen språklige 
endringer. Det er presisert i bestemmelsen at bar-
nevernstjenesten systematisk og regelmessig skal 
vurdere om det er nødvendig å endre tiltaket eller 
om det er nødvendig med ytterligere tiltak for bar-
net. Hvor ofte det må foretas en evaluering av tilta-
ket, må vurderes konkret i den enkelte sak. Bar-
nevernstjenestens oppfølgingsplikt innebærer 
også at barneverntjenesten skal planlegge og 
sette i verk de hjelpetiltak som er nødvendig som 
oppfølging av institusjonsoppholdet. Det vises til 
Prop. 169 L (2016–2017) for en nærmere omtale 
av innholdet i bestemmelsen.

Bestemmelsen viderefører i tredje til femte ledd
i hovedsak § 4-28 annet, tredje og fjerde ledd, med 
noen språklige og strukturelle endringer. Begre-
pet «tiltaksplan» er erstattet med «plan». Barne-
vernstjenesten skal utarbeide planen i samarbeid 
med barnet og foreldrene, jf. § 1-4 og § 1-9.

Dagens § 4-28 femte ledd om at departementet 
kan gi retningslinjer om planens innhold er ikke 
nødvendig å lovregulere og videreføres derfor 
ikke i ny lov.

Til § 8-5 Oppfølging etter vedtak om hjelpetiltak til 
ungdom over 18 år

Bestemmelsen er ny. Bestemmelsen presiserer i 
første ledd barnevernstjenesten oppfølgingsplikt 
overfor ungdom som mottar ettevernstiltak, som i 
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dag er innfortolket i § 4-5 om oppfølging av hjelpe-
tiltak. Det fremgår av bestemmelsen at barne-
vernstjenesten systematisk og regelmessig skal 
vurdere om hjelpen fungerer etter hensikten, om 
det er behov for nye tiltak eller om tiltaket bør 
opphøre. Hvor ofte det må foretas en evaluering 
av tiltaket, må vurderes konkret i den enkelte sak. 
Dersom ungdommen ønsker det, skal barne-
vernstjenesten som en del av oppfølgingen for-
midle kontakt med øvrige hjelpeinstanser. Dette 
vil ofte være en sentral del av både tiltaket og opp-
følgingen av ungdommen i en overgangsfase til 
voksenlivet.

Bestemmelsens annet ledd presiser barne-
vernstjenestens plikt til å utarbeide plan når en 
ungdom mottar ettervernstiltak, og erstatter 
dagens § 4-15 fjerde ledd andre og tredje punk-
tum. Bestemmelsen gjelder for all ungdom som 
mottar ettervernstiltak, ikke bare de som har hatt 
et omsorgstiltak før fylte 18 år. Barnevernstje-
nesten skal utarbeide planen i samarbeid med bar-
net, jf. § 1-4 og § 1-9.

Til § 8-6 Oppfølging etter vedtak om opphold i 
institusjon når det er fare for menneskehandel 

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-30 tredje 
ledd, med enkelte språklige endringer. Presiserin-
gen i annet punktum i dagens bestemmelse om at 
politiet skal informeres og gis anledning til å 
uttale seg før plassering opphører videreføres 
ikke. Presiseringen er unødvendig fordi det følger 
av første punktum at vurderingen av om plasserin-
gen er nødvendig skal skje i samarbeid med poli-
tiet. 

Kapittel 9 Fosterhjem

Til § 9-1 Definisjon av fosterhjem 

Bestemmelsen definerer hva som er et foster-
hjem, og viderefører innholdet i dagens § 4-22 før-
ste ledd bokstav a. Det er gjort noen språklige 
endringer. Ordlyden «tar imot barn til opp-
fostring» er erstattet med «private hjem som ivare-
tar omsorgen for barn». Begrepet oppfostring pas-
ser ikke godt for beredskapshjem som i utgangs-
punktet skal ta imot barn for en kortere periode, 
og det er i tillegg et gammelmodig begrep. Forsla-
get innebærer ingen materielle endringer. 

Dagens § 4-22 første ledd bokstav b om at pri-
vate hjem som skal godkjennes etter dagens § 4-7 
videreføres ikke, da gjeldende § 4-7 er foreslått 
opphevet. 

Til § 9-2 Barns rettigheter under opphold i fosterhjem

Bestemmelsen er ny, og presiserer at barn skal få 
forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og selv skal 
kunne bestemme i personlige spørsmål så langt 
det er mulig ut fra formålet med plasseringen og 
fosterforeldrenes ansvar for å gi barnet forsvarlig 
omsorg. Barnets alder og modenhet skal tillegges 
vekt. Bestemmelsen har sammenheng med lig-
nende bestemmelse om barns rettigheter under 
opphold på barnevernsinstitusjon. Bestemmelsen 
innebærer ingen materiell endring av barns rettig-
heter under opphold i fosterhjem, men presiserer 
og tydeliggjør barnets rettigheter, samt utdyper 
kravet om at fosterforeldre må ha særlig evne til å 
gi barn et trygt og godt hjem.

Det vises til kapittel 15.4.3 for nærmere 
omtale. 

Til § 9-3 Krav til fosterforeldre

Første ledd viderefører deler av dagens § 4-22 
annet ledd første punktum, og hovedinnholdet i 
dagens fosterhjemsforskrift § 3. Bestemmelsen 
regulerer generelle krav som gjelder alle fosterfo-
reldre uavhengig av det enkelte barn som skal 
plasseres. Kravene som stilles til personer som 
ønsker å bli fosterforeldre må ikke bare avspeile 
hva som kan være godt for ett barn, men hva som 
er godt for barn generelt. Første ledd bestemmer 
at fosterforeldre skal ha særlig evne, tid og over-
skudd til å gi barn et trygt og godt hjem. 

For å ha særlig evne til å gi barn et trygt og 
godt hjem må fosterforelderen ha evne til å se bar-
nets forskjellige behov og gi barnet den oppmerk-
somhet og kontakt som det trenger. Fosterforeldre 
må ha tid og overskudd til å ta seg av et barn. 

Annet ledd viderefører i all hovedsak dagens 
§ 4-22 annet ledd annet punktum, men med språk-
lige endringer. Fosterforeldre må kunne gi barn 
god omsorg, og ivareta barnet i samsvar med de 
forutsetningene som ligger til grunn for opphol-
det, slik som varighet m.m. Forutsetningene for 
oppholdet følger av barnevernstjenestens vedtak 
for frivillige plasseringer etter § 3-2. For vedtak 
om omsorgsovertakelse vises det til § 5-3 om valg 
av plasseringssted etter vedtak om omsorgs-
overtakelse. 

Til § 9-4 Fosterhjem i barnets slekt og nære nettverk

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-22 tredje 
ledd, med enkelte språklige endringer. Forslaget 
innebærer ingen materielle endringer. Det vises til 
Prop. 169 L (2016–2017) og Prop. 73 L (2016–2017). 
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Til § 9-5 Valg og godkjenning av fosterhjem 

Første ledd viderefører innholdet i § 4-22 tredje 
ledd første og tredje punktum etter endringer fast-
satt ved lov 16. juni 2017 nr. 46 om endringer i bar-
nevernloven (barnevernsreform). Bestemmelsen 
innebærer at ansvaret for valg og godkjenning av 
fosterhjem skal ligge til barnevernstjenesten i 
omsorgskommunen. Bestemmelsen innebærer 
også at barnevernstjenesten bare kan godkjenne 
fosterhjemmet dersom fosterforeldrene oppfyller 
kravene i § 9-3. Med omsorgskommune menes 
den kommunen som har ansvaret etter § 15-4 eller 
§ 15-5. Det vises til nærmere omtale i Prop. 73 L 
(2016–2017). 

Annet ledd er nytt og lovfester at barne-
vernstjenestene i omsorgskommunen og kommu-
nen der fosterhjemmet ligger (fosterhjemskom-
munen) kan avtale at barnevernstjenesten i foster-
hjemskommunen skal godkjenne fosterhjemmet. 
Dette er en videreføring av innholdet i dagens fos-
terhjemsforskrift § 5 annet ledd annet punktum, 
men med endret ansvarssubjekt fra fosterhjems-
kommune til omsorgskommune. 

Ved plassering i beredskapshjem og i spesiali-
serte fosterhjem tilbudt av Bufetat, må fosterforel-
drene i tillegg til avtalen med kommunen, inngå 
avtale med Bufetat. 

Til § 9-6 Oppfølging av barn i fosterhjem og oppfølging 
av fosterfamilien

Bestemmelsen viderefører innholdet i § 4-22 
fjerde ledd etter endringer fastsatt ved lov 16. juni 
2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven (bar-
nevernsreform). Endringsloven har ikke trådt i 
kraft. Det er gjort noen språklige og redaksjonelle 
endringer.

Første ledd regulerer barnevernstjenestens 
ansvar for å følge opp barnet i fosterhjemmet og 
tilsvarer deler av første punktum i endringslovens 
§ 4-22 fjerde ledd. Denne plikten følger i dag av 
fosterhjemsforskriften § 7 første ledd. Bestemmel-
sen innebærer at barnevernstjenesten skal følge 
opp hvert enkelt barns situasjon i fosterhjemmet. 
Det vises til Prop. 73 L (2016–17) for nærmere 
omtale. Ansvaret gjelder uavhengig av hva som er 
grunnlaget for plasseringen. Henvisningen til 
lovens kapittel 8 om oppfølging av barn og for-
eldre er ny, men innebærer ikke en materiell end-
ring. Innholdet i oppfølgingsansvaret utdypes sær-
lig i § 8-1 om ansvar for oppfølging etter vedtak 
om hjelpetiltak, og § 8-3 om ansvar for oppfølging 
etter vedtak om omsorgsovertakelse.

Annet ledd første punktum tilsvarer den delen 
av endringsloven § 4-22 fjerde ledd første punk-
tum som gjelder oppfølgingen av fosterhjemmet. 
Bestemmelsen er endret slik at det fremgår at bar-
nevernstjenesten skal følge opp «fosterfamilien» 
og ikke «fosterhjemmet». Dette innebærer ingen 
realitetsendring, men er ment å tydeliggjøre at 
hele fosterfamilien skal følges opp, herunder fos-
terforeldrenes egne barn. Siste punktum i annet 
ledd viderefører innholdet i endringsloven § 4-22 
fjerde ledd tredje punktum som gir Bufetat ansva-
ret for oppfølging av fosterhjem som etaten tilbyr, 
jf. § 16-3 annet ledd bokstav a og c. Det vises til 
Prop. 73 L (2016–2017) for nærmere omtale. Det 
er uansett barnevernstjenesten som har ansvaret 
for å følge opp barnet, jf. første ledd. 

Til § 9-7 Fosterhjemsavtale

Bestemmelsen er ny i loven, men viderefører inn-
holdet i dagens fosterhjemsforskrift § 6 første 
ledd, første punktum om at barnevernstjenesten i 
omsorgskommunen har ansvar for at det inngås 
en skriftlig avtale med fosterforeldrene om barne-
vernstjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser. 
Bestemmelsen tydeliggjør barnevernstjenestens 
plikt til å sørge for at det inngås en skriftlig avtale 
mellom fosterforeldre og barnevernstjenesten 
ved plassering av barn i fosterhjem. Bestemmel-
sen gjelder uavhengig av hva som er grunnlaget 
for plasseringen.

Ved plassering i beredskapshjem og i spesiali-
serte fosterhjem tilbudt av Bufetat, må fosterforel-
drene i tillegg til avtalen med kommunen, inngå 
avtale med Bufetat. Kommunen har imidlertid all-
tid ansvaret for å følge opp barnet. Dette fremgår 
av § 9-6 første ledd. 

Nærmere om når avtalen skal benyttes og 
gjennomgang av avtalen vil fortsatt fremgå av for-
skrift. 

Til § 9-8 Fosterforeldres rett til å uttale seg og adgang 
til å klage

I første ledd fremgår at fosterforeldre har rett til å 
uttale seg før et vedtak om omsorgsovertakelse 
oppheves etter § 5-7. Dette er en videreføring av 
dagens § 4-21 første ledd siste punktum. Det er 
også tatt inn en rett for fosterforeldre til å uttale 
seg før det treffes vedtak om flytting etter § 5-5.

Annet ledd presiserer at barneverns- og helse-
nemnda kan gi fosterforeldre adgang til å klage på 
vedtak om flytting etter § 5-5. Bestemmelsen lov-
fester dagens praksis.
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Til § 9-9 Formidling av fosterhjem 

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-23, med 
noen språklige endringer. 

Til § 9-10 Tilsyn med barn i fosterhjem 

Bestemmelsen viderefører innholdet i § 4-22 
femte ledd etter endringer fastsatt ved lov 16. juni 
2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven (bar-
nevernsreform). Det vises til Prop. 73 L (2016–
2017) for nærmere omtale. Endringsloven har 
ikke trådt i kraft. Bestemmelsen tilsvarer dagens 
§ 4-22 femte, sjette og syvende ledd som gjelder 
fosterhjemskommunens ansvar for tilsyn med 
barn i fosterhjem og opplæring av tilsynspersoner. 
Det er gjort noen språklige endringer i bestem-
melsen, blant annet er «grunnleggende opplæ-
ring» endret til «nødvendig opplæring» i fjerde 
punktum. Dette er ikke ment å innebære noen 
realitetsendring.

Til § 9-11 Forskrift om fosterhjem 

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende 
§ 4-22 fjerde ledd, med enkelte språklige 
endringer. Bestemmelsen erstatter innholdet i § 4-
22 sjette ledd etter endringer fastsatt ved lov 16. 
juni 2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven 
(barnevernsreform).

Kapittel 10 Barnevernsinstitusjoner m.m. 

Til § 10-1 Barnevernsinstitusjonens ansvar for 
forsvarlig omsorg og behandling

Bestemmelsen er ny i loven. Det fremgår av første 
ledd første punktum at barnevernsinstitusjonen 
skal gi barn som oppholder seg på institusjonen 
forsvarlig omsorg og behandling. Dette er videre-
føring av ansvaret som i dag følger av rettighets-
forskriften § 1 første ledd, og som også kan utle-
des av forsvarlighetskravet i § 1-7. 

At institusjonen skal gi forsvarlig omsorg inne-
bærer blant annet å gi barn vern og beskyttelse, 
samt tydelige rammer for å sikre trygghet og god 
utvikling. Barnet skal følges opp med skole eller 
annen opplæring og fritidsaktiviteter. Barnet skal 
få stabil og god voksenkontakt, hvor de voksne 
skal gi barnet en opplevelse av å bli sett og hørt. 
Forsvarlig omsorg omhandler også å hindre at 
barnet får kontakt med negative miljøer og hindre 
at barnet skader seg selv eller andre. Omsorgen 
må tilpasses det enkelte barns behov, og vil 
avhenge av barnets alder og modenhet. Også for-
målet med institusjonsoppholdet vil ha betydning 

for hva slags støtte og oppfølging barnet kan ha 
behov for i det daglige. Barnets beste skal ligge til 
grunn for utøvelsen av omsorgen, jf. § 1-3. At insti-
tusjonen skal gi barnet forsvarlig behandling gjel-
der for barn i atferdsinstitusjoner. Det innebærer 
blant annet at institusjonen i sin barnevernsfag-
lige behandling kun skal anvende metoder som er 
faglig og etisk forsvarlige og tilpasset institusjo-
nens målgrupper og målene for institusjonens 
virksomhet, jf. § 10-15.

Det fremgår av første ledd annet punktum at 
institusjonen skal møte barn hensynsfullt og med 
respekt for deres personlige integritet, og ivareta 
rettssikkerheten til barnet. Dette er en viderefø-
ring av rettighetsforskriften § 1 annet ledd, med 
språklige justeringer. Dette innebærer blant annet 
at institusjonen skal behandle barna med sensitivi-
tet og omtanke. Barna skal involveres i avgjørel-
ser som tas, skal lyttes til og behandles på en ver-
dig måte. Dette gjelder både i den daglige omsor-
gen og når det foretas begrensninger eller inn-
grep i barnets rettigheter etter lovens kapittel 10. 
Institusjonen har også et generelt ansvar for å iva-
reta rettssikkerheten til barn når de oppholder 
seg på institusjonen, herunder at barnets rett til 
medvirkning og klagemuligheter blir ivaretatt.

Det fremgår av annet ledd at departementet 
kan gi forskrift om det nærmere innholdet i insti-
tusjonens ansvar overfor det enkelte barn. 

Til § 10-2 Barns rettigheter i barnevernsinstitusjon

Bestemmelsen er ny i loven og er en videreføring 
av dagens § 5-9 første og annet ledd, samt dagens 
rettighetsforskrift kapittel 2, med språklige foren-
klinger og presiseringer. 

Det følger av første ledd at barn skal kunne 
bestemme i personlige spørsmål, bevege seg fritt 
innenfor og utenfor institusjonens område, fritt 
kommunisere med andre, herunder bruke elek-
troniske kommunikasjonsmidler og motta besøk. 
Barn har imidlertid ikke full selvbestemmelse. 

Det følger av annet ledd første punktum at 
institusjonen kan begrense barnets rettigheter 
etter første ledd når det er nødvendig for å gi bar-
net forsvarlig omsorg. Hva som er forsvarlig 
omsorg må vurderes konkret for det enkelte 
barn, og det er presisert i bestemmelsen at det 
må vurderes ut fra barnets alder og modenhet. 
Det kan bare fastsettes begrensninger som for-
eldre ellers kan beslutte ut fra omsorgsansvaret 
etter barneloven. Begrensningene må være 
innenfor det som er allment akseptert i opp-
dragelsen av barn, og være nødvendig og for-
holdsmessig i det enkelte tilfellet. 
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Institusjonen kan etter en konkret vurdering 
fastsette innetider eller begrense hvilke steder 
barnet kan, eller ikke kan, oppholde seg fordi det 
kan være utrygt for barnet. Slike begrensninger 
må være i samsvar med barnets alder og moden-
het og kan vare for en lengre periode. I situasjo-
ner der barnet har et ekstra behov for beskyttelse 
kan det være nødvendig ut fra omsorgsansvaret å 
begrense barnets bevegelsesfrihet med mer 
omfattende virkemidler, for eksempel ved at bar-
net for en kort avgrenset periode ikke får forlate 
institusjonen eller må ha følge av institusjonsan-
satte utenfor institusjonen. Institusjonen kan også 
etter en konkret vurdering begrense barnets bruk 
av elektroniske kommunikasjonsmidler for 
eksempel for at barnet skal få gjennomført lekser 
eller få tilstrekkelig søvn. Videre kan det være 
nødvendig å begrense bruk, for å hindre at barnet 
utsetter seg selv for fare eller skade eller for å 
beskytte andre mot fare eller skade og for å iva-
reta andres personvern. Institusjonen skal alltid 
forsøke å veilede barnet og benytte faglige, miljø-
terapeutiske metoder for å få barnet til å samar-
beide. Institusjonen kan inngå avtale med barnet 
om innlevering av elektroniske kommunikasjons-
midler. Dersom barnet likevel ikke vil samar-
beide, kan institusjonen etter en konkret vurde-
ring bestemme at barnet skal levere fra seg for 
eksempel en mobiltelefon for en avgrenset peri-
ode dersom det anses nødvendig. Videre kan bar-
nets rett til å ha besøk begrenses etter en konkret 
vurdering, for eksempel hvis besøkende er ruset 
eller det er fare for eller mistanke om overgrep 
eller liknende. Besøk kan også begrenses ved at 
en ansatt er til stede under besøket, for eksempel 
hvis det anses nødvendig for å beskytte barnet. 
Institusjonen kan ikke etter denne bestemmelsen 
begrense samvær som følger av vedtak etter 
barnevernsloven. 

Etter annet ledd annet punktum kan institusjo-
nen begrense barnets rettigheter etter første ledd 
når det er nødvendig for å ivareta trygghet og triv-
sel for alle på institusjonen. Institusjonen har 
ansvar for en forsvarlig drift av institusjonen og at 
den fungerer som et sosialt fellesskap der alle kan 
trives og er trygge, både barn, ansatte og besø-
kende. Det kan fastsettes generelle husordens-
regler, for eksempel om ro i institusjonen på 
kvelds- og nattestid, telefonbruk på fellesområder, 
tid for måltider og generelle krav til besøkende. 
Videre kan institusjonen etter en konket vurde-
ring begrense et barns rettigheter for å ivareta 
trygghet og trivsel på institusjonen. Det vil ofte 
være et sammenfall mellom ivaretakelse av trygg-
het og trivsel og omsorgsansvaret for den enkelte. 

Begrensningene må være nødvendige og for-
holdsmessige. Det skal tilstrebes en løsning som 
ivaretar alle de berørte. Se kapittel 16.1.4.4 for 
nærmere omtale av institusjonens adgang til å 
begrense barns rettigheter.

Det følger av tredje ledd første punktum at insti-
tusjonen ikke kan føre kontroll med barnets kor-
respondanse, herunder elektronisk korrespon-
danse. Det er kun gitt en særskilt hjemmel til å 
undersøke barnets post og pakker i § 10-8 ved 
begrunnet mistanke om farlige gjenstander mv. 
Etter tredje ledd annet punktum har barnet rett til 
kontakt med oppnevnt verge, advokat, barne-
vernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell, 
konsulær representant, prest eller annen religiøs 
leder eller lignende. Retten til kontakt med konsu-
lær representant er nytt i loven. Helsepersonell 
kan eksempelvis være barnets psykolog eller 
lege. Formuleringen oppnevnt verge gjelder i 
hovedsak for saker hvor barnet er plassert på 
institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse 
til menneskehandel. Retten til å treffe verge vil 
dermed ikke gjelde for foreldre med foreldrean-
svar som etter vergemålsloven § 16 automatisk er 
verge for sitt barn.

Etter fjerde ledd kan departementet gi forskrift 
om det nærmere innholdet i barns rettigheter og 
om gjennomføring av begrensninger etter annet 
ledd.

Barnet eller foreldrene kan påklage til statsfor-
valteren om de mener begrensninger etter 
bestemmelsen medførte et brudd på barnets ret-
tigheter etter loven, jf. § 10-14. 

Til § 10-3 Milde former for fysisk makt ut fra omsorgs-
ansvaret og trygghet og trivsel 

Bestemmelsen er ny i loven og viderefører dagens 
rettighetsforskrift § 13 annet ledd, med enkelte 
presiseringer.

Det fremgår av første ledd første punktum at 
institusjonen kan benytte milde former for fysisk 
makt som å holde barnet kortvarig fast eller lede 
barnet hvis det er nødvendig for å gi barnet for-
svarlig omsorg. Bestemmelsen oppstiller ytter-
rammene for hva slags makt som kan benyttes ut 
fra omsorgsansvaret. Maktbruken går ikke lenger 
enn det ansvarlige foreldre kan ta i bruk ut fra 
omsorgsansvaret etter barneloven § 30. 

«Bortvisning fra fellesrom» er erstattet med å 
«lede barnet» for å tydeliggjøre den fysiske makt-
bruk som er innfortolket i dagens bestemmelse. 
Fysisk leding innebærer å ta barnet for eksempel i 
hånden, på skulderen eller ryggen og forsøke å 
lede barnet bort fra en situasjon. Mer inngripende 
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makt for å overvinne barnets motstand, kan kun 
benyttes dersom det er strengt nødvendig i en 
akuttsituasjon, jf. § 10-7. Andre lignende former 
for mild maktbruk som kan benyttes er å stille seg 
fysisk i veien for et barn for å markere en grense. 

Vilkåret «åpenbart nødvendig» er erstattet 
med «nødvendig», slik at det samsvarer med vilkå-
ret for tvang og andre inngrep i § 10-6. Forslaget 
innebærer ikke at terskelen for å benytte makt 
etter bestemmelsen er lagt lavere enn i dag. 
Fysisk maktbruk skal kun benyttes som siste 
utvei og må være nødvendig og forholdsmessig i 
situasjonen ut fra en konkret vurdering. 

Etter første ledd annet punktum kan tiltak som 
nevnt i første punktum også benyttes dersom det 
er nødvendig for å ivareta trygghet og trivsel for 
alle på institusjonen. Det vil som regel være et 
sammenfall mellom hensynet til alles trygghet og 
trivsel og omsorgsansvaret for den enkelte. For-
deler og ulemper for de berørte må veies mot 
hverandre når det vurderes om maktbruken er 
nødvendig og forholdsmessig i den enkelte situa-
sjon. 

Barnet eller foreldrene kan påklage til statsfor-
valteren om de mener maktbruk etter denne 
bestemmelsen medførte et brudd på barnets ret-
tigheter etter loven, jf. § 10-14. 

Det fremgår av annet ledd at departementet 
kan gi forskrift om gjennomføring av milde former 
for fysisk makt etter bestemmelsen. 

Til § 10-4 Forebygging av tvangsbruk og andre inngrep 
i personlig integritet 

Bestemmelsen er ny i loven. Bestemmelsen vide-
refører deler av rettighetsforskriften § 12, i tillegg 
presiseres ansvaret for forebygging ytterligere i 
ny lov i denne bestemmelsen og i § 10-6.

Ansatte på barnevernsinstitusjoner skal 
benytte seg av virksomme faglige metoder, for så 
langt som mulig å unngå bruk av tvang. Det frem-
går av første ledd at institusjonen skal arbeide sys-
tematisk for å forebygge tvang og andre inngrep i 
barns personlige integritet. Bestemmelsen inne-
bærer at institusjonen har plikt til å arbeide syste-
matisk med forebygging og håndtering av kon-
fliktsituasjoner både på system- og individnivå. Å 
arbeide systematisk med forebygging innebærer 
blant annet gjennomgang og analyse av bruk av 
tvang og andre inngrep og at institusjonen må ha 
systemer og rutiner for at personalet til enhver tid 
har nødvendig kompetanse om forebygging og 
om gjennomføring av tiltak etter loven.

Det er viktig at barn får god oppfølging i etter-
kant av at tvang eller andre inngrep er benyttet. 

Det er inntatt i annet ledd at institusjonen skal 
gjennomgå bruk av tvang og andre inngrep 
sammen med barnet så snart som mulig etter at 
tiltaket er avsluttet. Det bør foretas en systematisk 
gjennomgang av hendelsen med personalet, og 
barnet skal gis tilbud om en samtale. Hensikten 
med en slik gjennomgang er å bidra til økt forstå-
else for begge parter, bearbeidelse av hendelsen 
for barnet og økt kunnskap om hvordan liknende 
hendelser kan forebygges i fremtiden. Barnet må 
blant annet få en nærmere forklaring på hvorfor 
det ble benyttet tvang eller andre inngrep, hvor-
dan barnets mening ble vektlagt og eventuelt 
hvorfor barnets mening ikke ble fulgt. 

Tredje ledd gir departementet hjemmel til å gi 
nærmere regler om systematisk forebygging av 
tvang og andre inngrep i forskrift. 

Til § 10-5 Forbud mot fysisk og psykisk tvang og makt

Bestemmelsen viderefører dagens § 5-9 tredje 
ledd bokstav a og b, samt dagens rettighetsfor-
skrift § 13 første punktum, med enkelte språklige 
endringer. 

Det fremgår av første punktum at det ikke er til-
latt å tvangsmedisinere, isolere, bruke mekaniske 
tvangsmidler eller annen psykisk eller fysisk 
tvang eller makt for å straffe barn eller for å gi bar-
net omsorg eller behandling. Begrepet «omsorg» 
er benyttet fremfor «oppdragelsesøyemed», uten 
at det innebærer en realitetsendring. Fysisk ref-
sing er tatt ut av ordlyden, fordi det anses omfattet 
av forbudet mot å benytte fysisk tvang og makt. 
Det er nytt at det er presisert i ordlyden at det 
gjelder et forbud mot psykisk tvang og makt, slik 
som i barneloven § 30 tredje ledd. Barn i institu-
sjon skal ikke utsettes for vold eller på annen måte 
bli behandlet slik at deres fysiske eller psykiske 
helse blir utsatt for skade eller fare for eksempel 
ved å ydmyke eller på andre måter krenke barnet 
uten bruk av fysisk makt.

Forbudet mot isolasjon videreføres i bestem-
melsen. Dette innebærer blant annet at det ikke er 
lov å holde barnet i et rom alene med låst eller 
stengt dør for å straffe barnet eller som et behand-
lings- eller omsorgstiltak. Begrensninger eller inn-
grep som besluttes for å gi barnet forsvarlig 
omsorg eller behandling kan heller ikke praktise-
res på en måte som utgjør isolasjon. At barnet i en 
periode oppholder seg i en egen godkjent enhet, 
for eksempel et hus, en leilighet eller lignende, 
innenfor institusjonens område, adskilt fra de 
andre barna, er ikke i seg selv forbudt isolasjon. 
Det må vurderes konkret om forholdene rundt 
barnet samlet sett anses som isolasjon, der det 
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blant annet må ses hen til tiltakets varighet, hvilke 
bevegelsesbegrensninger og begrensninger i kon-
takt som gjelder for barnet, herunder om barnet 
kan benytte fellesarealer og omgås andre barn og 
ansatte på institusjonen som ikke er en del av opp-
følgingen av barnet. Institusjonen skal så langt det 
er forsvarlig legge til rette for at barnet har kon-
takt med andre, gjennom for eksempel skole, fri-
tidsaktiviteter og besøk. Bruk av egne godkjente 
enheter for barn   krever en grundig faglig 
begrunnelse og må være til barnets beste.

Fysisk tvang kan benyttes etter § 10-7 når det 
er strengt nødvendig i en akuttsituasjon, og her 
gis det også en snever adgang til å benytte isola-
sjon som nærmere definert i bestemmelsen. 
Videre kan institusjonen benytte milde former for 
fysisk makt ut fra omsorgsansvaret og for å iva-
reta trygghet og trivsel på institusjonen, jf. § 10-3. 
Disse unntakene er presisert i annet punktum.

Til § 10-6 Generelle vilkår for tvang og andre inngrep i 
barns personlige integritet 

Bestemmelsen er ny i loven. Det er en overordnet 
bestemmelse om vilkår for tvang og andre inn-
grep i barns personlige integritet som i hovedsak 
viderefører dagens rettighetsforskrift § 12, men 
med enkelte presiseringer. Vilkårene i bestem-
melsen kommer i tillegg til de spesielle vilkårene 
som fremgår av de ulike inngrepshjemlene i 
lovens kapittel 10.

Første ledd tydeliggjør de menneskerettslige 
krav til bruk av tvang og andre inngrep. Inngrep i 
barnets personlige integritet og privatliv må ha 
hjemmel i lov og anses nødvendig og forholds-
messig, jf. blant annet Grunnloven § 102 og § 104 
og EMK artikkel 8 nr. 2. Det fremgår av første ledd
første punktum at barn ikke skal utsettes for tvang 
eller andre inngrep i deres personlige integritet 
med mindre det etter en helhetsvurdering er nød-
vendig i situasjonen. Kravet til nødvendighet, her-
under forholdsmessighet, er utdypet i bestemmel-
sen. Det fremgår av annet punktum at andre min-
dre inngripende tiltak skal være forsøkt eller vur-
dert som utilstrekkelige. Tvang og andre inngrep 
skal alltid være siste utvei. Institusjonen skal 
benytte faglige, miljøterapeutiske metoder og for-
søke å løse konflikter og utfordringer med andre 
mer tillitsskapende tiltak, i samarbeid med barnet.

Det fremgår av tredje punktum at det skal fore-
tas en forholdsmessighetsvurdering ved at tiltaket 
må være egnet til å oppnå formålet og stå i rimelig 
forhold til de interessene som skal ivaretas. Det 
må foreligge en rimelig avveining mellom hensy-
net til barnet og formålet som begrunner inngre-

pet. Interesseavveiningen kan innebære å veie 
barnets ulike rettigheter og interesser mot hver-
andre eller veie barnets rettigheter og interesser 
opp mot felleskapets eller andres rettigheter og 
interesser. Jo mer inngripende tiltak, desto stren-
gere krav stilles til tiltakets nødvendighet og for-
holdsmessighet. Hvor inngripende et tiltak er, 
beror blant annet på tiltakets art, herunder tilta-
kets omfang og varighet og hvordan tiltaket ram-
mer i det konkrete tilfellet. Det videreføres et 
skjerpet nødvendighetskrav ved bruk av tvang i 
akutte faresituasjoner, se merknad til § 10-7. 
Hvilke formål som kan utløse et inngrep er presi-
sert i de enkelte inngrepshjemlene.

Annet ledd viderefører at tiltaket skal gjennom-
føres på en så skånsom måte som mulig og ikke 
opprettholdes lenger enn nødvendig. Dette inne-
bærer blant annet at inngrep skal gjennomføres 
på en så trygg og omsorgsfull måte som mulig 
som ivaretar barnets integritet, barnets med-
virkning og barnets beste. Det vises også til 
merknad til § 10-4 annet ledd om krav til å gjen-
nomgå bruk av tvang og andre inngrep sammen 
med barnet.

Til § 10-7 Bruk av tvang i akutte faresituasjoner 

Bestemmelsen er ny i loven og er en videreføring 
av dagens rettighetsforskrift § 14 om adgang til å 
benytte tvang i nødrett- eller nødvergesituasjoner, 
jf. straffeloven §§ 17 og 18. Nødrett og nødverge 
har til felles at en nødsituasjon gjør det berettiget 
å foreta handlinger som ellers ville vært ulovlige. 

Det er presisert i første ledd første punktum at 
faren må være «akutt» og at skade kan gjelde 
skade på barnet selv eller på andre personers liv 
eller helse eller vesentlig skade på eiendom. 
Bestemmelsen omfatter fysisk skade på barnet 
selv og andre. Det omfatter blant annet å angripe 
fysisk med spark og slag. Vesentlig skade på eien-
dom omfatter skade på bygninger, inventar og 
andre ting. Ikke enhver mulighet for skade er 
omfattet av bestemmelsen. Det må foreligge en 
konkret og reell fare for at skade vil oppstå. 

Fysiske inngrep overfor barnet er alvorlige 
inngrep i barnets integritet og kan kun benyttes 
dersom det er «strengt nødvendig», for å avverge 
skaden etter straffeloven §§ 17 og 18 om nødrett 
og nødverge. Vilkåret «uomgjengelig» nødvendig 
i rettighetsforskriften er erstattet med «strengt» 
nødvendig, uten at det innebærer en realitets-
endring. Den generelle bestemmelsen i § 10-6 om 
vilkår for inngrep gjelder også i akutte faresitua-
sjoner, men med et skjerpet krav til nødvendighet. 
Nødvendighetskravet innebærer også at maktbru-
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ken må være forholdsmessig i situasjonen. Andre 
muligheter, som overtalelse av barnet og sikring 
av gjenstander eller personer det er fare for at kan 
bli påført skade, må være forsøkt eller vurdert 
som utilstrekkelige. Jo mer omfattende tvang som 
benyttes, desto strengere krav stilles til inngre-
pets nødvendighet. Institusjonen kan frata barn 
gjenstander, holde barnet fast, legge barnet ned, 
eller fysisk forflytte barnet dersom det etter en 
konkret vurdering er strengt nødvendig for å 
avverge skade. Det kan benyttes mer inngripende 
tiltak ved akutt fare for liv eller vesentlig helse-
skade, enn ved mindre inngripende fysisk skade 
eller skade på gjenstander. Fysisk nedleggelse av 
barnet og isolasjon som beskrevet nedenfor, kan 
benyttes hvis det er strengt nødvendig for å 
avverge at barnet vesentlig skader seg selv eller 
andre, eller utsetter eget eller andres liv for fare. 
Det er ikke tillatt å slå barn, bruke tvangsmedisi-
nering eller mekaniske tvangsmidler som for 
eksempel remmer i en akuttsituasjon.

Tvangsbruken skal være så kortvarig som 
mulig. Det presiseres i første ledd annet punktum
at tvangstiltaket skal opphøre straks skaden eller 
faren er avverget. Det følger av § 10-6 annet ledd 
at tvangstiltak skal gjennomføres på en så skån-
som måte som mulig og av § 10-4 annet ledd at 
institusjonen skal gjennomgå bruk av tvang og 
andre inngrep sammen med barnet, så snart som 
mulig etter at tiltaket er avsluttet. Dette gjelder 
også i akuttsituasjoner. Barns rett til medvirkning 
skal ivaretas både før, under og etter en tvangs-
hendelse, selv om tidsmomentet og skadepotensi-
alet kan sette begrensninger for involveringen i 
forkant av en akuttsituasjon. 

Annet ledd viderefører krav til å benytte isola-
sjon når det er strengt nødvendig i en akutt fare-
situasjon etter første ledd. Minst en i personalet skal 
være til stede i rommet eller i naborom med ulåst 
dør. Det innebærer at en ansatt alltid skal være til 
stede. Barnet skal til enhver tid ha forsvarlig tilsyn 
og kunne kontakte personell. Isolasjon er bare tillatt 
i rom med vindu og med minst 8 m² gulvflate. Isola-
sjon kan bare besluttes av institusjonens leder eller 
den lederen gir fullmakt. Det er en videreføring av 
rettighetsforskriften § 14 tredje ledd.

Det følger av tredje ledd at departementet kan 
gi forskrift om gjennomføring av tvang i akutte 
faresituasjoner. 

Tvang i akutte faresituasjoner er å regne som 
enkeltvedtak. Det skal gis en skriftlig etterføl-
gende begrunnelse, hendelsen skal protokollføres 
og forlegges statsforvalteren. Både barnet selv og 
foreldre kan klage på vedtaket til statsforvalteren 

som kan prøve alle sider av saken. Se mer om 
saksbehandling og klage i merknad til § 10-14. 

Straffrihetsreglene ved nødrett og nødverge 
etter straffeloven og de ulovfestede reglene om 
forvaltningsrettslig nødrett gjelder i tillegg til 
denne bestemmelsen. Det innebærer for eksem-
pel at handlinger for å ivareta sikkerheten til 
ansatte eller andre barn på institusjonen som 
ellers ville være straffbare, vil kunne være 
straffrie i en nødrett- eller nødvergesituasjon etter 
straffeloven, selv om det ikke er regulert i barne-
vernsloven. 

Til § 10-8 Kroppsvisitasjon og undersøkelse av barnets 
rom, eiendeler, brev og pakker

Bestemmelsen er ny i loven og viderefører i hoved-
sak dagens rettighetsforskrift §§ 15, 16 og 18. 
Bestemmelsen gjelder kroppsvisitasjon, under-
søkelse av barnets rom og eiendeler og post. 
Begrepet «ransaking» og «kontroll» er byttet ut 
med «undersøkelse» og begrepet «post» er byttet 
ut med «brev og pakker» uten at det innebærer 
realitetsendringer. 

Det følger av første ledd første punktum at bar-
net kan kroppsvisiteres eller barnets rom og eien-
deler undersøkes hvis det foreligger begrunnet 
mistanke om at barnet besitter tyvegods, farlige 
gjenstander, rusmidler eller skadelige medika-
menter samt brukerutstyr. Dette er videreføring 
av gjeldende rett og bestemmelsen kan benyttes 
for barn uavhengig av barnets plasseringsgrunn-
lag. Det fremgår av annet punktum at institusjo-
nen også kan undersøke brev og pakker ved 
begrunnet mistanke om de nevnte gjenstander. At 
brev og pakker som kommer inn til institusjonen 
også kan undersøkes ved begrunnet mistanke om 
tyvegods, skadelige medikamenter eller brukerut-
styr, er nytt sammenliknet med gjeldende rett. Ut 
over dette er det ikke tillatt å føre kontroll med 
eller sensurere barnets korrespondanse, jf. § 10-2 
tredje ledd. 

Verken kroppsvisitasjon eller undersøkelse 
kan foretas rutinemessig. Beviskravet «begrunnet 
mistanke» innebærer at det må foreligge objektive 
holdepunkter som kan begrunne mistanken i det 
enkelte tilfellet. Det kan for eksempel være et kon-
kret tips om at barnet på institusjonen har med 
seg en farlig gjenstand, eller at den oppbevares på 
barnets rom. Beruselse eller ruspåvirkning hos 
barnet i form av observasjoner som for eksempel 
lukt eller endring i atferd kan gi begrunnet mis-
tanke om besittelse av rusmidler. Et eksempel på 
skadelige medikamenter kan være narkotiske 
eller prestasjonsfremmende stoffer. Farlige gjen-
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stander kan omfatte både gjenstander som er far-
lige i seg selv og gjenstander som kan brukes på 
en farlig måte, for eksempel kniv, barberblad og 
ulike typer verktøy.

Første ledd tredje punktum er nytt og tydelig-
gjør menneskerettslige krav til at tiltak etter første 
og annet punktum må være nødvendig og ha et 
legitimt formål for å kunne iverksettes. Formålet 
kan være å gi barnet forsvarlig omsorg og 
behandling eller for å ivareta trygghet og trivsel 
for alle på institusjonen. Formålet vil ofte være å 
hindre skade eller fare, for barnet og/eller andre, 
men der skade eller farepotensialet ikke er like 
nært forestående som i en akuttsituasjon, jf. § 10-
7. Tiltaket kan ikke ha som formål å straffe barnet 
eller avdekke eller oppklare kriminelle handlinger 
på vegne av samfunnet. Kravet til nødvendighet 
og forholdsmessighet som er utdypet i § 10-6 gjel-
der for tiltak etter § 10-8, se merknad til § 10-6. 

I annet ledd videreføres at kroppsvisitasjoner 
bare kan omfatte kroppens overflater, munnhulen 
samt gjennomsøkning av klær. Kroppsvisitasjon 
av kroppens overflater og munnhule er særlig inn-
gripende og stiller særlig strenge krav til tiltakets 
nødvendighet og forholdsmessighet. 

Det følger også av § 10-6 annet ledd at under-
søkelser og kroppsvisitasjoner skal gjennomføres 
så skånsomt som mulig og ivareta barns integri-
tet. Kroppsvisitasjon må gjennomføres med særlig 
varsomhet.

Tredje ledd viderefører at bare institusjonens 
leder eller den lederen gir fullmakt, kan beslutte 
tiltak etter første ledd. I fjerde ledd er departemen-
tet gitt hjemmel til å gi forskrift om gjennomføring 
av kroppsvisitasjon og undersøkelser etter 
bestemmelsen.

Institusjonen kan i utgangspunktet ikke 
benytte fysisk makt for å gjennomføre tiltak etter 
bestemmelsen. Institusjonen kan imidlertid etter 
§ 10-3 benytte milde former for makt hvis det er 
nødvendig ut fra omsorgsansvaret eller for å iva-
reta trygghet og trivsel for alle på institusjonen. 
Det innebærer for eksempel at institusjonen etter 
en konkret vurdering kan forsøke å lede barnet 
bort fra rommet hvis barnet hindrer en undersø-
kelse eller holde barnet i armen og ta en pakke 
som skal undersøkes. Mer inngripende maktbruk 
kan kun benyttes når det er strengt nødvendig i 
en akuttsituasjon, jf. § 10-7. 

Vedtak om undersøkelse og kroppsvisitasjon 
er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, se nær-
mere om saksbehandling og klage i § 10-14 og 
merknad til bestemmelsen.

Til § 10-9 Innskrenkninger i bevegelsesfrihet mv. for 
barn i atferdsinstitusjoner 

Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens § 5-9 
annet ledd og rettighetsforskriften §§ 21-24. Begre-
pet «begrensninger» er erstattet med «inn-
skrenkninger» for å tydeliggjøre at bestemmelsen 
hjemler inngrep i barnets integritet som krever 
hjemmel i lov og som kan være mer vidtgående 
enn de begrensninger som kan fastsettes ut fra 
omsorgsansvaret og trygghet og trivsel, jf. § 10-2. 
Innskrenkningen kan komme i tillegg til begrens-
ninger som kan fastsettes etter § 10-2.

Det er presisert i første ledd at innskrenknin-
gene kun gjelder ved opphold i atferdsinstitusjon 
etter §§ 4-4, 6-1 eller 6-2. Innskrenkninger kan kun 
vedtas dersom det er nødvendig ut fra formålet 
med institusjonsoppholdet. Innskrenkninger må 
knyttes til barnets særlige utfordringer som ligger 
til grunn for behandlingen barnet skal få i institu-
sjonen. Formålet med oppholdet vil omfatte å 
beskytte barnet, behandle, forebygge ytterligere 
problemutvikling og bidra til positiv endring. Det 
må foretas konkrete og individuelle vurderinger 
av om tiltaket er egnet for å oppnå formålet og om 
det er nødvendig og forholdsmessig i det enkelte 
tilfellet. De generelle vilkårene i § 10-6 må være 
oppfylt for å anvende bestemmelsen. Det henvises 
til denne bestemmelsen for nærmere omtale av 
nødvendighets- og forholdsmessighetsvurderin-
gen.

Bokstav a er en videreføring av dagens rettig-
hetsforskrift § 22 og gjelder innskrenkninger i 
bevegelsesfriheten. Det er presisert at barnets 
bevegelsesfrihet innenfor og utenfor institusjo-
nens område kan innskrenkes eller nektes. Det 
kan for eksempel gjelde ved fare for kjøp eller 
bruk av rusmidler eller kontakt med kriminelle 
miljøer. Det foreslås en ny bokstav b som presise-
rer at institusjonen kan låse døren til institusjonen 
for barnet, eller kreve at barnet har følge av insti-
tusjonsansatte utenfor institusjonens område for å 
gjennomføre innskrenkninger i bevegelsesfrihe-
ten etter bokstav a. Dette er en kodifisering av 
gjeldende rett og kan for eksempel være aktuelt 
for å forhindre at barnet ruser seg. Bevegelses-
innskrenkninger innenfor institusjonens område 
kan for eksempel innebære et barn ikke får være 
alene på rommet med et annet barn som sliter 
med rus og det er fare for negativ påvirkning eller 
opphold i en egen enhet på institusjonens område 
som et individuelt behandlingstiltak. Det vises til 
merknad til § 10-5 om forbudet mot isolasjon.

Bokstav c viderefører rettighetsforskriften § 23 
om å innskrenke, herunder nekte, barnet å ha 
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besøk i institusjonen, for eksempel av personer fra 
miljøer som vil kunne ha negativ påvirkning på 
barnet og barnets behandlingsopplegg. Institusjo-
nen kan også dersom det anses nødvendig for å 
beskytte barnet, stille som vilkår at en ansatt må 
være til stede under besøket. Det vises til § 10-2 
tredje ledd og at barnet uansett ikke kan nektes å 
ha besøk av advokat, barnevernstjenesten, tilsyns-
myndighet mv. 

Bokstav d og e viderefører rettighetsforskriften 
§ 24 om at barnets rett til å bruke elektroniske 
kommunikasjonsmidler kan innskrenkes, her-
under nektes, og at institusjonen kan inndra kom-
munikasjonsmidler dersom barnet ikke retter seg 
etter institusjonens avgjørelse om å nekte bruk. 
Dette kan typisk gjelde mobiltelefon, iPad, data-
maskin/laptop og liknende. 

Å bli helt eller delvis fratatt muligheten til å 
kommunisere med omverden via elektroniske 
kommunikasjonsmidler er et svært inngripende 
tiltak og kan være aktuelt for eksempel for å hin-
dre at et barn tar kontakt med rusmiljøet og avta-
ler kjøp av narkotika eller hindre planlegging av 
nye lovbrudd. At institusjonen kan inndra kommu-
nikasjonsmidler innebærer at institusjonen kan 
kreve at barnet skal levere fra seg for eksempel en 
mobiltelefon. Institusjonen kan også fjerne bar-
nets nettilgang for den vedtatte perioden hvis det 
er et tilstrekkelig tiltak. 

Formålet med innskrenkningene kan ikke 
være å verne samfunnet mot lovbrudd, men for gi 
barnet hjelp. Det stilles strenge krav til at inn-
skrenkningene og varigheten er nødvendig og for-
holdsmessig i det enkelte tilfellet. Barnets syns-
punkter er et sentralt moment i vurderingen. 

Institusjonen kan i utgangspunktet ikke 
benytte fysisk makt for å gjennomføre inn-
skrenkninger, men har anledning til å benytte 
milde former for fysisk makt, jf. § 10-3, dersom det 
er nødvendig i situasjonen. Det kan for eksempel 
innebære å benytte mild fysisk makt ved å holde 
barnet kortvarig i armen og ta for eksempel en 
mobiltelefon som er vedtatt at skal inndras. Moti-
vasjon og oppmuntring skal ha vært forsøkt først. 
Institusjonen kan ikke benytte mer makt enn det 
som er tillatt ut fra omsorgsansvaret, med mindre 
det er strengt nødvendig i en akuttsituasjon, jf. 
§ 10-7.

Annet ledd er en videreføring av kravene i 
rettighetsforskriften §§ 22-24 om varigheten av 
innskrenkninger etter bestemmelsen. Det frem-
går av annet ledd første punktum at innskrenknin-
ger i bevegelsesfrihet og besøk etter første ledd 
kan vedtas for inntil 14 dager om gangen. Det føl-
ger av annet punktum at vedtak om å innskrenke 

eller inndra elektroniske kommunikasjonsmidler 
kan vedtas for inntil fire uker fra barnet ankom-
mer institusjonen, og deretter for maksimum 14 
dager om gangen. Varigheten av innskrenknin-
gene må vurderes konkret ut fra barnets behov og 
omstendighetene i den enkelte sak. 

Et vedtak om innskrenkninger skal ikke opp-
rettholdes lenger enn nødvendig og det følger av 
annet ledd tredje punktum at institusjonen fortlø-
pende må vurdere om vedtaket skal oppretthol-
des. Dersom det ved vedtaksperiodens utløp er 
nødvendig å fortsette med innskrenkningen, må 
det treffes nytt vedtak etter en konkret og indivi-
duell vurdering. Nye vedtak kan ikke vedtas ruti-
nemessig. Ved langvarige og gjentatte inn-
skrenkninger i barns rettigheter, stilles det 
strenge krav til nødvendighetsvurderingen og til 
institusjonens og barnevernstjenestens oppføl-
ging og faglige vurderinger av barnets situasjon 
og grunnlaget for institusjonsoppholdet, jf. også 
§ 6-2 tredje ledd. Den samlede bruken av tvang og 
andre inngrep overfor barnet må inngå i helhets-
vurderingen etter § 6-2 tredje ledd. 

I tredje ledd er departementet gitt hjemmel til å 
gi forskrift om gjennomføring av vedtak etter 
bestemmelsen.

Vedtak om innskrenkninger etter denne 
bestemmelsen er enkeltvedtak etter forvaltnings-
loven, se mer om saksbehandling og klage i § 10-14 
og merknad til bestemmelsen. 

Til § 10-10 Rusmiddeltesting 

Bestemmelsen er ny i loven og viderefører rettig-
hetsforskriften § 19 og § 25 om adgangen til rus-
middeltesting, men det er foretatt enkelte språk-
lige justeringer og presiseringer av bestemmel-
sens innhold. Adgangen til rusmiddeltesting er 
også utvidet fra kun å gjelde urinprøver til testing 
av biologisk materiale, for eksempel også hår- og 
spyttprøver. Dette innebærer at det også kan bru-
kes andre former for teknologi enn for testing av 
urin.

Det fremgår av første ledd første punktum at 
barn kan samtykke til at det tas prøver av biolo-
gisk materiale under oppholdet for å fastslå om 
det er brukt rusmidler. Bestemmelsen gjelder 
uavhengig av plasseringsgrunnlag. Institusjonen 
kan ikke kreve at barnet tester seg. Et samtykke 
må være skriftlig, barnet skal ikke føle seg presset 
til å samtykke. Før barnet kan gi et samtykke, må 
barnet ha fått grundig informasjon om blant annet 
hvordan testing foregår og formålet med testin-
gen. Rusmiddeltesting er inngripende, og det er 
inntatt i første ledd første punktum at testing kun 
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kan skje dersom det er nødvendig for å gi barnet 
forsvarlig omsorg og behandling. Dette er presise-
ringer av gjeldende rett. Rusmiddeltesting kan 
ikke benyttes som straff eller pressmiddel. Rus-
middeltesting kan brukes for å motivere barnet til 
å avstå fra å bruke ulovlige rusmidler eller støtte 
barnet i å si nei til tilbud om rusmidler under hen-
visning til at dette vil bli oppdaget ved testing. Om 
en avtale om rusmiddeltesting er nødvendig må 
vurderes konkret, og samtykke til rusmiddelte-
sting kan ikke innhentes rutinemessig.

I første ledd annet punktum er det presisert at 
for barn med vedtak om opphold i atferdsinstitu-
sjon, jf. §§ 6-1, 6-2 og 4-4, kan det samtykkes til 
rusmiddeltesting også ved inntak. For andre plas-
seringsgrunnlag kan samtykke kun gis under opp-
holdet, jf. første punktum. Dette er en viderefø-
ring av gjeldende rett.

I annet ledd fremgår at dersom barnet er 
under 15 år, må også de med foreldreansvar eller 
barnevernstjenesten, hvis barnet er under 
omsorg, samtykke til rusmiddeltesting. Hvis det 
gjelder en enslig mindreårig asylsøker i omsorgs-
senter, skal barne-, ungdoms- og familieetaten 
samtykke i tillegg til barnet. Samtykke fra barnet 
og andre personer kan når som helst trekkes til-
bake.

Det følger av tredje ledd at institusjonen kan 
kreve avlagt rusmiddeltesting av biologisk materi-
ale uten barnets samtykke dersom det følger av 
barneverns- og helsenemndas vedtak om plasse-
ring i atferdsinstitusjon etter § 6-2. Dersom det 
ikke fremgår noe av vedtaket hvordan rusmiddel-
testingen skal gjennomføres vil det være opp til 
institusjonen å vurdere når rusmiddeltesting er 
nødvendig og forholdsmessig. Testing skal bare 
kreves så langt det er behov for det, sett i sam-
menheng med nemndas vedtak. 

Det fremgår av fjerde ledd at departementet 
kan gi forskrift om gjennomføring av rusmiddelte-
sting. Institusjonen må ha nærmere regler og ruti-
ner for prøvetaking ved rusmiddeltesting, her-
under om informasjon til barnet, at prøver av bio-
logisk materiale skal håndteres i samsvar med 
Helsedirektoratets retningslinjer, samt bruk av 
hurtigtesting. 

Avgjørelser om rusmiddeltesting, både med 
og uten barnets samtykke skal protokollføres og 
begrunnes. Protokollen skal sendes barne-
vernstjenesten og forelegges statsforvalteren, se 
§ 10-14 og merknad til bestemmelsen. 

Til § 10-11 Inndragning av farlige gjenstander m.m. 

Bestemmelsen er ny i loven og innebærer en vide-
reføring av dagens rettighetsforskrift § 17 med 
språklige tilpasninger. Begrepet «inndragning» 
benyttes fremfor «beslag» uten at det innebærer 
en realitetsendring. Begrepet anses mer dek-
kende for institusjonens håndtering av funn.

I første ledd første punktum videreføres at insti-
tusjonen kan inndra tyvegods, farlige gjenstander, 
rusmidler, skadelige medikamenter og tilhørende 
brukerutstyr, som institusjonen finner. Inndrag-
ning kan skje ved inntak til institusjonen eller 
under oppholdet. Av annet punktum fremgår at 
institusjonen skal overlevere ulovlige gjenstander, 
rusmidler eller medikamenter som er inndratt til 
politiet og at tyvegods skal overleveres til politiet 
eller eieren. Dersom institusjonen er kjent med at 
et barn har stjålet for eksempel en mobiltelefon 
eller en pc fra et annet barn, kan institusjonen 
levere denne gjenstanden tilbake til eieren. Øvrig 
gjenstander som inndras kan tilintetgjøres, oppbe-
vares eller overleveres politiet, dette følger av 
tredje punktum. 

Hva som er å anse som farlige gjenstander må 
avgjøres i det enkelte tilfellet. Gjenstander som 
etter en konkret vurdering anses som farlige, selv 
om de ikke er ulovlige, for eksempel en 
speiderkniv, kan og bør inndras. Slike gjenstander 
skal som hovedregel ikke tilintetgjøres, men opp-
bevares og utleveres til barnet ved institusjons-
oppholdets slutt. Rusmidler som ikke i seg selv er 
ulovlig, for eksempel øl, vin eller sprit, kan helles 
ut. 

Når en institusjon skal levere ulovlige gjen-
stander, rusmidler eller medikamenter til politiet, 
skal opplysninger om barnet bare gis til politiet så 
langt det ikke er i strid med lovbestemt taushets-
plikt, jf. § 13-1. Gjenstander kan leveres anonymt. 
Formålet med å kontakte politiet er å ivareta 
omsorgen for barnet og trygghet og trivsel for alle 
på institusjonen, ikke å avdekke eller oppklare 
straffbare forhold. 

Det fremgår av annet ledd at departementet i 
forskrift kan gi nærmere regler om gjennom-
føring av inndragning og håndtering av gjenstan-
der, herunder om overlevering til politiet.

Det følger av § 10-14 at inndragning av gjen-
stander er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, se 
nærmere om saksbehandling og klage i merknad 
til § 10-14.
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Til § 10-12 Tilbakeføring ved rømming 

Bestemmelsen er ny i loven og viderefører rettig-
hetsforskriften § 20 om tilbakeføring til institusjon 
ved rømming. Det fremgår av første ledd første 
punktum at hvis barnet forlater institusjonen uten 
tillatelse eller unnlater å komme tilbake til institu-
sjonen etter fravær, skal institusjonen prøve å 
bringe barnet frivillig tilbake til institusjonen. 
Dette skal om mulig skje i samarbeid med for-
eldre og barnevernstjenesten, jf. annet punktum, 
og eventuelt også Barne-, ungdoms- og familieeta-
ten hvis det gjelder en enslig mindreårig asylsø-
ker i et omsorgssenter. 

Det følger av annet ledd at dersom vedtaket 
som ligger til grunn for institusjonsoppholdet gir 
adgang til tilbakeholdelse og tilbakeføring ved 
rømming, kan barnevernstjenestens leder, der-
som det er nødvendig, kreve bistand fra politiet til 
å bringe barnet tilbake til institusjonen mot bar-
nets vilje, jf. § 12-10. Dette omfatter tvangsplasse-
ringer etter §§ 4-2, 4-4, 4-5, 5-1, 6-2 og 6-6. Tilbake-
føring skal skje så skånsomt som mulig og på en 
måte som ivaretar barnets integritet. 

Det fremgår av tredje ledd at departementet 
kan gi forskrift om varsling av barnevernstjeneste 
og politi, og om samarbeid mellom berørte instan-
ser ved rømming og tilbakeføring.

Regler om dokumentasjon, protokollføring og 
begrunnelse og oversendelse av protokoller til 
barnevernstjenesten og statsforvalteren, er regu-
lert i § 10-14 annet ledd, se merknad til bestem-
melsen.

Til § 10-13 Beskyttelsestiltak for barn som er utsatt eller 
i fare for menneskehandel 

Bestemmelsen er en videreføring av dagens § 5-9 
femte ledd. Det følger av bestemmelsen at institu-
sjonen har ansvar for å iverksette de beskyttelses-
tiltak som barneverns- og helsenemnda har ved-
tatt for barnet ved fare for menneskehandel, jf. 
§ 6-6. Det fremgår av § 6-6 annet ledd hvilke 
beskyttelsestiltak nemnda kan vedtak for å hindre 
at barnet får kontakt med personer som kan 
utnytte barnet til menneskehandel.

Det følger av § 6-6 annet ledd og § 10-2 tredje 
ledd at verken nemnda eller institusjonen kan 
begrense barnets rett til kontakt med oppnevnt 
verge, advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyn-
dighet, helsepersonell, konsulær representant, 
prest, annen religiøs leder eller lignende.

Til § 10-14 Saksbehandling og klage 

Bestemmelsen er ny i loven og viderefører dagens 
rettighetsforskrift §§ 26 og 27 om særskilte regler 
for saksbehandling og klage ved institusjonsopp-
hold. 

Det følger av første ledd første punktum at tvang 
og andre inngrep etter §§ 10-7, 10-8, 10-9 og 10-11 
er enkeltvedtak. Dette gjelder avgjørelser om 
bruk av tvang i akutte faresituasjoner, kroppsvisi-
tasjon, undersøkelse av rom og eiendeler, brev og 
pakker, innskrenkninger i bevegelsesfrihet mv. 
for barn i atferdsinstitusjoner og inndragning av 
farlige gjenstander m.m. Forvaltningslovens 
regler om saksbehandling og klage i kapittel fire 
til seks kommer til anvendelse med de særregler 
som er gitt i barnevernsloven. Dette innebærer 
blant annet at institusjonen skal sørge for at saken 
er godt opplyst før vedtak treffes. Vedtaket skal 
som hovedregel være skriftlig og skal begrunnes. 
Det skal fremgå hvilke faktiske forhold og faglige 
vurderinger som begrunner beslutningen. Kravet 
til begrunnelse må tilpasses vedtakets inngri-
pende karakter og alvorlighetsgrad. Barn bør 
involveres så tidlig som mulig i prosessen og skal 
gis anledning til å uttale seg og bli hørt, jf. § 1-4. 
Det må fremgå av vedtaket hva som var barnets 
mening og hvilken vekt den ble tillagt samt hvor-
dan hensynet til barnets beste er vurdert. Barn 
må underrettes om vedtaket. 

Det er inntatt i første ledd annet punktum at 
avgjørelsene etter første punktum i tillegg skal 
protokollføres, sendes barnevernstjenesten og 
forelegges statsforvalteren. Det er nytt at avgjørel-
sene skal sendes barnevernstjenesten. Det er vik-
tig at tjenesten får informasjon om hvordan barnet 
har det på institusjonen for å ivareta sitt oppføl-
gingsansvar.

Det fremgår av annet ledd første og annet punk-
tum at avgjørelser om rusmiddeltesting etter § 10-
10 skal protokollføres, begrunnes, sendes barne-
vernstjenesten og forelegges statsforvalteren. 
Dette gjelder både avgjørelser om rusmiddelte-
sting som skjer med barnets samtykke og som føl-
ger av nemndas vedtak. Det er nytt i loven at ved-
takene også skal sendes barnevernstjenesten. Det 
fremgår av annet ledd tredje punktum at tilbakefø-
ring etter § 10-12 første ledd skal dokumenteres. 
Tilbakeføring mot barnets vilje, jf. § 10-12 annet 
ledd skal i tillegg protokollføres og begrunnes, jf. 
fjerde punktum. Protokollen skal sendes barne-
vernstjenesten og forelegges statsforvalteren, jf. 
femte punktum. 

Det vises til at § 10-4 annet ledd stiller krav om 
at institusjonen skal gjennomgå bruk av tvang og 
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andre inngrep sammen med barnet så snart som 
mulig etter at tiltaket er avsluttet, se merknad til 
§ 10-4. 

Det fremgår av tredje ledd første punktum at 
barn og foreldre kan klage direkte til statsforvalte-
ren over enkeltvedtak og om brudd på lovens 
bestemmelser i kapittel 10 om rettigheter og bruk 
tvang og andre inngrep på institusjon. Brudd på 
bestemmelser som ikke er å anse som enkeltved-
tak kan for eksempel omhandle at institusjonens 
begrensninger eller maktbruk ut fra omsorgsan-
svaret ikke er i samsvar med § 10-2 eller 10-3 eller 
om manglende samtykke ved rusmiddeltesting 
etter § 10-10 første ledd. At det kan klages direkte 
til statsforvalteren er et unntak fra forvaltnings-
loven § 33 som videreføres i ny lov. 

Det følger av tredje ledd annet punktum at 
statsforvalteren også skal behandle andre munt-
lige og skriftlige henvendelser fra barnet og forel-
drene om andre forhold som gjelder oppholdet på 
institusjonen. 

Av fjerde ledd fremgår at klager etter tredje 
ledd første punktum behandles etter reglene i 
forvaltningsloven og at statsforvaltere kan prøve 
alle sider av saken. Institusjonen har også ansvar 
for å informere barn og foreldre om klageadgan-
gen og bistå barnet med utforming og oversen-
ding av klage til statsforvalteren, dersom barnet 
ønsker det. 

Etter femte ledd kan departementet i forskrift 
gi nærmere regler om saksbehandling og klage-
behandling.

Til § 10-15 Generelle krav til barnevernsinstitusjoner 

Bestemmelsen fastslår generelle og overordnede 
krav til barnevernsinstitusjoner. Kravene er flyttet 
fra forskrift til lov. 

Det fremgår av første ledd at enhver barnevern-
sinstitusjon skal være godkjent av Barne-, ung-
doms- og familieetaten. Dette innebærer at det er 
en forutsetning for at barn kan plasseres i institu-
sjonen etter barnevernsloven at institusjonen er 
godkjent. Kravet gjelder både statlige, private og 
kommunale barnevernsinstitusjoner, jf. § 10-17. 

I annet ledd første punktum fremgår at institu-
sjonen skal ha en definert målgruppe og et formu-
lert mål for sin faglige virksomhet. En institusjon 
kan bestå av flere avdelinger med ulike målgrup-
per. Bestemmelsen tar ikke sikte på å definere hva 
som utgjør en målgruppe eller i hvilken grad tilbu-
det skal differensieres. Dette avgjøres etter en 
faglig vurdering på bakgrunn av oppdatert kunn-
skap og erfaring. Videre fremgår av annet ledd 
annet punktum at institusjonen skal anvende 

metoder som er faglig og etisk forsvarlige og til-
passet institusjonens målgrupper og målene for 
institusjonens virksomhet. At institusjonen skal 
anvende metoder som er faglig og etisk forsvar-
lige, innebærer at metodene må være forankret i 
allment anerkjent fagteori. Metoder som med-
fører at barnets psykiske eller fysiske helse blir 
utsatt for skade eller fare, vil aldri anses som fag-
lig og etisk forsvarlige. Kravene i annet ledd følger 
i dag av kvalitetsforskriften § 2.

I tredje ledd fremgår at institusjonen skal ha en 
skriftlig plan for sin virksomhet. Videre fremgår 
det at institusjonen skal føre internkontroll for å 
sikre forsvarlig drift. Dette er krav som følger av 
henholdvis § 1 og § 10 i dagens kvalitetsforskrift. 

I fjerde ledd er det gitt hjemmel for departe-
mentet til å gi nærmere bestemmelser i forskrift 
om internkontroll og krav til kvalitet, bemanning 
og komptanse i institusjonene. Dette er en videre-
føring av dagens forskriftshjemmel som følger av 
§ 5-10. 

Til § 10-16 Krav til bemanning og  kompetanse  
i barnevernsinstitusjon

Bestemmelsen er ny og regulerer krav til beman-
ning og kompetanse i barnevernsinstitusjoner. 
Bestemmelsen er en kombinasjon av krav som i 
dag følger av § 5 i kvalitetsforskriften, og nye 
krav til kompetanse i barnevernsinstitusjoner.

Første ledd første punktum lovfester at barne-
vernsinstitusjonen til enhver tid skal ha forsvar-
lig bemanning og kompetanse. Dette er krav som 
kan utledes av det generelle forsvarlighetskravet 
i lovens § 1-7 og av kvalitetsforskriften § 5. Annet 
og tredje punktum lovfester de kravene til beman-
ning og kompetanse i barnevernsinstitusjoner 
som i dag følger av kvalitetsforskriften. Det frem-
går av bestemmelsen at den enkelte institusjo-
nen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig 
forsvarlig drift. Videre fremgår det av bestem-
melsen at institusjonen skal ha ansatt personell 
med tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen 
ut fra institusjonens målgruppe og målsetting. 

Annet ledd første punktum presiserer at den 
enkelte institusjonen skal ha en arbeidstidsord-
ning som sikrer kontinuitet og stabilitet for bebo-
erne, og er flyttet inn i loven fra kvalitetsforskrif-
ten § 5. 

Annet ledd annet punktum regulerer krav til 
utdanning for fagpersonell som ansettes i en barne-
vernsinstitusjon. Det fremgår av annet punktum at 
faglig personell som ansettes i en institusjon minst 
skal ha relevant bachelorutdanning. Bestemmelsen 
regulerer ikke nærmere hvilke utdanninger som 
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kan regnes som relevante. Dette må vurderes kon-
kret av Bufdir som fagdirektorat. Direktoratets vur-
deringer av hvilke utdanninger som er relevante vil 
også danne grunnlaget for godkjenning av barne-
vernsinstitusjoner, samt for den løpende kvalitets-
sikringen og oppfølgningen av statlige, kommunale 
og private institusjoner. Vurderingene er også 
førende for tilsynsmyndighetenes vurdering av om 
den enkelte institusjonen oppfyller kravene til kom-
petanse og bemanning.

Kravet om relevant bachelorutdanning omfat-
ter ikke personell som er ansatt i en barnevernsin-
stitusjon før ikrafttredelse av bestemmelsen. 
Dette gjelder også dersom personellet skifter 
arbeidssted tilknyttet samme arbeidsgiver etter at 
kompetansekravet har trådt i kraft. Ansatte i stat-
lige institusjoner kan uavhengig av kravet skifte 
arbeidsplass fra én statlig institusjon eller institu-
sjonsavdeling til en annen. Også ansatte i en privat 
institusjon kan bytte mellom institusjoner og 
avdelinger, forutsatt at de har samme arbeidsgi-
ver. Dette inkluderer ansatte som får ny arbeidsgi-
ver på grunn av endringer i selskapsstruktur som 
oppkjøp og sammenslåinger.

Det fremgår av annet ledd tredje punktum at 
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) i sær-
lige tilfeller kan gi unntak fra kravet. Dette må sær-
lig ses i sammenheng med Bufetats ansvar for god-
kjenning av institusjoner, og etatens ansvar for 
oppfølgning og løpende kvalitetssikring både av 
private og statlige institusjoner. Bestemmelsen er 
blant annet aktuell overfor personell som ikke skal 
drive miljøterapeutisk endringsarbeid, men som 
skal bidra ved ulike former for aktivitetstilbud. 

Den enkelte institusjon eller institusjonseier 
kan i enkelttilfeller søke Bufetats regionsnivå om 
unntak fra kravet om bachelorgrad. Institusjonen 
eller institusjonseier må begrunne hvorfor søkna-
den bør innvilges.

Innvilgelse av søknaden forutsetter at institu-
sjonen oppfyller de generelle kravene til faglig for-
svarlig bemanning og kompetanse etter første 
ledd, samt at innvilgelse heller ikke går på bekost-
ning institusjonens mulighet til å oppfylle andre 
krav i lov og forskrift. Bufetats faglige vurdering 
av søknaden må dokumenteres.

Tredje ledd første punktum lovfester at institu-
sjonen skal ha en leder og en stedfortreder for 
lederen. Kravet er flyttet inn i bestemmelsen fra 
kvalitetsforskriften § 5 annet ledd. 

Tredje ledd annet og tredje punktum regulerer 
utdanningskrav for leder og stedfortredende leder 
av barneverninstitusjonene. Bestemmelsen inne-
bærer at kompetansekravet kan oppfylles på to 
måter.

Det fremgår av annet punktum at kompetanse-
kravet er oppfylt for ledere og stedfortredende 
ledere som innen 1. januar 2031 har barneverns-
faglig mastergrad eller annen relevant utdanning 
på tilsvarende nivå.

Videre fremgår det av tredje punktum at kom-
petansekravet også er oppfylt for ledere og sted-
fortredende leder med relevant bachelor som 
innen 1. januar 2031 har gjennomført relevant 
videreutdanning med minst 30 studiepoeng. 

Dette innebærer at kravet i perioden frem til 
2031 også kan oppfylles gjennom en kombinasjon 
av bachelorgrad og relevant videreutdanning. 
Ledere og stedfortredere som innen 2031 oppfyl-
ler disse kravene vil ha oppfylt kompetansekravet, 
også i tilfeller der ledere senere skifter arbeidsted.

Fjerde ledd lovfester at den enkelte barnevern-
sinstitusjon skal sørge for at de ansatte får nød-
vendig faglig veiledning og opplæring. Bestem-
melsen er flyttet fra kvalitetsforskriften § 5 tredje 
ledd.

Til § 10-17 Godkjenning av barnevernsinstitusjoner 

Bestemmelsen tilsvarer dagens § 5-8 med enkelte 
endringer.

Første ledd legger, i samsvar med dagens § 5-8 
første ledd første punktum, ansvaret for å god-
kjenne barnevernsinstitusjoner til regionalt nivå i 
Bufetat. Ansvaret er utvidet til også å gjelde stat-
lige institusjoner. 

Annet ledd første punktum gjelder vilkårene for 
godkjenning og viderefører dagens § 5-8 første 
ledd annet punktum med enkelte språklige 
endringer. I annet punktum er det tatt inn at god-
kjenningen skal gjelde for bestemte målgrupper 
og dette tydeliggjør gjeldende rett. Bestemmelsen 
omfatter også Bufetats plikt til å utpeke hvilke 
institusjoner som kan ta imot barn med alvorlige 
atferdsvansker, jf. dagens § 4-27 første punktum. 
Det vises for øvrig til §§ 6-1 og 6-2.

Tredje ledd er nytt og tilsvarer dagens godkjen-
ningsforskrift § 2 tredje punktum der det fremgår 
at selvstendige institusjonsenheter skal ha egen 
godkjenning. 

Fjerde ledd er nytt og tilsvarer bestemmelsen i 
dagens godkjenningsforskrift § 8 første ledd før-
ste punktum.

Femte ledd viderefører dagens § 5-8 første ledd 
tredje punktum med enkelte språklige endringer. 
Med avgjørelser om godkjenning menes også ved-
tak om bortfall av godkjenning. Henvisningen til 
at avgjørelser om godkjenning er enkeltvedtak, er 
tatt ut av lovteksten. Reglene om enkeltvedtak føl-
ger av forvaltningsloven. Avgjørelse om godkjen-
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ning av private og kommunale institusjoner er å 
anse som enkeltvedtak. Nærmere regler for saks-
behandlingen fastsettes i forskrift, jf. sjette ledd. 
Det vil måtte gjøres enkelte tilpasninger som gjel-
der avgjørelser om godkjenningen av statlige 
institusjoner. Blant annet er det ikke naturlig å ha 
en formell klageadgang for vedtak om godkjen-
ning av statlige institusjoner siden vedtaksmyn-
dighet og klager er det samme forvaltningsorga-
net. 

Sjette ledd tilsvarer dagens § 5-8 første ledd 
siste punktum og § 5-8 annet ledd med enkelte 
språklige forenklinger. 

Til § 10-18 Kartlegging under opphold på barneverns-
institusjon 

Bestemmelsen er ny og tydeliggjør barneverns-
institusjonens hjemmel til å kartlegge barnets 
behov under opphold på institusjonen. Kartleggin-
gen skal ha som formål å tilrettelegge tilbudet for 
det enkelte barn, og kan foretas på ulike tidspunk-
ter i et institusjonsforløp. Det kan være aktuelt å 
benytte kartlegging både i innflyttingsfasen, 
under oppholdet og før utskriving. Institusjonene 
må benytte seg av standardiserte anerkjente kart-
leggingsverktøy, og kartleggingen må være tilret-
telagt for barnet slik at den kan gjennomføres på 
en god og trygg måte. Barns rett til medvirkning 
må ivaretas ved kartleggingen. Institusjonens 
kartlegging skal ikke erstatte kommunens under-
søkelse og oppfølging av det enkelte barn. Kart-
leggingen kan imidlertid gi nyttig informasjon til 
kommunen i deres oppfølging av barnet og til 
planleggingen av overgangen tilbake til eller til ny 
omsorgsbase.

Til § 10-19 Barnevernstjenestens plikt til å følge opp 
barn på barnevernsinstitusjon

Bestemmelsen er ny, og i første punktum tydelig-
gjøres at barnevernstjenesten har ansvar for å 
følge opp barn på barnevernsinstitusjon, jf. lovens 
kapittel 8. En sentral del av oppfølgingsansvaret er 
å følge med på barnets omsorgssituasjon og utvik-
ling gjennom hele institusjonsoppholdet, og å vur-
dere hvorvidt barnet får hjelp i henhold til hva 
som er målsettingen med oppholdet, eller om det 
er behov for endringer i tilbudet. Dette forutsetter 
at barnevernstjenesten opprettholder sin relasjon 
med barnet gjennom hele institusjonsoppholdet, 
og at barnevernstjenesten og institusjonen samar-
beider tett. Det vises til lovens kapittel 8 for nær-
mere beskrivelser av innholdet i oppfølgingsan-
svaret. I annet punktum er departementet gitt 

hjemmel til å utarbeide forskrift om oppfølging av 
barn på institusjon.

Til § 10-20 Rettigheter og plikter under opphold i sentre 
for foreldre og barn 

Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av 
gjeldende rett som i dag følger av lovens § 5-9a og 
av forskrift om sentre for foreldre og barn. 

Første ledd lovfester innholdet i §§ 2 og 17 i for-
skrift om sentre for foreldre og barn. Det presise-
res i ordlyden at sentrene skal behandle familien 
hensynsfullt. 

Annet ledd synliggjør de overordnede rettighe-
tene og pliktene som i dag følger av lovens § 5-9a 
og av kapittel 4 i forskriften. 

Tredje ledd viderefører dagens forskrifts-
hjemmel.

Til § 10-21 Godkjenning av og krav til kvalitet, beman-
ning og kompetanse i sentre for foreldre og barn

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende 
rett om krav til kvalitet til sentre for foreldre og 
barn og regler om godkjenning av sentrene, jf. 
dagens § 5-8 og § 5-10. Bestemmelsen inneholder 
videre krav som er flyttet fra § 13 i dagens for-
skrift om sentre for foreldre og barn, og krav til 
kompetanse i de tilfeller der senteret bistår barne-
vernstjenesten i utredning av barnets omsorgs-
situasjon. 

Det fremgår av første ledd at sentre for foreldre 
og barn som tilbyr heldøgnstjenester, skal være 
kvalitetssikret og godkjent av barne- ungdoms- og 
familieetaten etter §§ 10-15 og 10-17. Endringen i 
§ 10-17 om at også statlige institusjoner skal god-
kjennes, gjelder tilsvarende for statlige sentre for 
foreldre og barn. 

Annet ledd første punktum lovfester at senteret 
til enhver tid skal ha forsvarlig bemanning og 
kompetanse. Kravet kan utledes av det generelle 
forsvarlighetskravet i lovens § 1-7 og av § 13 i 
dagens forskrift om sentre for foreldre og barn. 
Videre følger det av annet punktum at senteret 
skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig for-
svarlig drift. Senteret skal ha tilsatt personell med 
tilstrekkelig kompetanse ut fra senterets mål-
gruppe og målsetting. Dette er krav som er flyttet 
fra § 13 første ledd i dagens forskrift om sentre for 
foreldre og barn. 

Tredje ledd gjelder krav til senterets leder og 
stedfortredende ledere. De kravene som følger av 
bestemmelsen er flyttet fra dagens forskrift § 13 
annet ledd. Bestemmelsen lovfester at institusjo-
nen skal ha en leder og en stedfortreder for lede-
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ren. Videre fremgår det av bestemmelsen at leder 
eller stedfortreder skal minst ha treårig høyskole-
utdanning i sosialfag eller annen relevant utdan-
ning på tilsvarende nivå, samt tilleggsutdanning i 
administrasjon og ledelse.

Fjerde ledd lovfester at personell i senteret 
som skal bistå barnevernstjenesten med utred-
ning av barnets omsorgssituasjon, jf. § 16-3 fjerde 
ledd bokstav a omfattes av kompetansekravet i 
§ 15-6. 

Femte ledd gir en egen forskriftshjemmel for 
sentrene om internkontroll, krav til kvalitet, god-
kjenning, regnskapsføring og offentlige myndig-
heters innsyn i regnskapene. Endringen inne-
bærer ingen realitetsendring, men viderefører 
dagens forskriftshjemmel i §§ 5-8 og 5-10.

Til § 10-22  Institusjoner med hjem

Bestemmelsen viderefører § 5-8 a som ble vedtatt 
ved Stortingets behandling av Prop. 106 L (2012–
2013).

Kapittel 11 Omsorgssentre for enslige mindre-
årige asylsøkere

Til § 11-1 Opphold på omsorgssenter for enslige 
mindreårige asylsøkere 

Bestemmelsen viderefører dagens § 5A-1 med 
mindre språklige endringer. Begrepene «søkt 
asyl» er byttet ut med «søker om beskyttelse etter 
utlendingsloven» for å samsvare med begrepsbru-
ken i utlendingsloven. Dette medfører ingen reali-
tetsendring. 

Til § 11-2 Omsorgsansvar for barnet

Bestemmelsen er en videreføring av dagens § 5A-
2. Det er foretatt mindre språklige justeringer 
som ikke medfører realitetsendringer. Bufetat er 
ansvarlig for at omsorgen for barna som bor i 
omsorgssenter er av god kvalitet, og at den tilsva-
rer den omsorgen barn på ordinære barnevern-
sinstitusjoner får. Hva det innebærer å ha 
omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsø-
kere i omsorgssenter, beskrives nærmere i kapit-
tel 17.4.4.

Til § 11-3 Utredning og oppfølging av barnet 

Bestemmelsen viderefører innholdet i dagens 
§§ 5A-3, 5A-4 og 5A-5. Disse bestemmelsene er 
samlet til en overordnet bestemmelse. Den nye 
bestemmelsen innebærer ingen realitets-
endringer, men er kun en språklig forenkling. 

Første ledd viderefører dagens § 5A-3 første 
ledd og § 5A-4. Første ledd første punktum slår fast 
at omsorgssenteret har plikt til å foreta en indivi-
duell utredning av barnets situasjon og behov, jf. 
dagens § 5A-3 første ledd. Barnet har rett til å 
medvirke i utarbeidelsen av utredningen, jf. 
lovens § 1-4. Bestemmelsen omfatter også plikten 
til å fatte oppfølgingsvedtak, jf. dagens § 5A-4 før-
ste ledd første punktum. Første ledd annet punk-
tum viderefører plikten for omsorgssenteret i 
dagens § 5A-4 første ledd annet punktum til å 
oversende et forslag til oppfølgingsvedtak til Buf-
etat senest tre uker etter at barnet har ankommet 
senteret. Første ledd tredje punktum viderefører 
bestemmelsen i dagens § 5A-4 første ledd tredje 
punktum om at Bufetat har plikt til å treffe vedtak 
om oppfølging av barnet senest seks uker etter at 
barnet ankom senteret. Formuleringen i dagens 
§ 5A-4 annet ledd om at oppfølgingsvedtaket skal 
ligge til grunn for den videre oppfølgingen av bar-
net, er tatt ut av loven da dette uansett følger av 
omsorgsansvaret og synes overflødig i lovteksten, 
se en nærmere beskrivelse i kapittel 17.4.4. 

Annet ledd viderefører dagens § 5A-5 første 
ledd med enkelte språklige endringer. Bestem-
melsen slår fast at barnet skal følges opp under 
hele oppholdet. Ved vesentlige endringer i bar-
nets behov, skal det om nødvendig treffes nytt 
oppfølgingsvedtak. 

Omsorgssentrets plikt til å kontakte barne-
vernstjenesten dersom barnets behov ikke kan 
ivaretas på tilfredsstillende måte som er beskrevet 
i dagens § 5A-3 annet ledd og § 5A-5 annet ledd, er 
fjernet ettersom formuleringen er ansett å være 
overflødig. Dette er nærmere beskrevet i kapittel 
17.4.4.

Til § 11-4 Kartlegging som grunnlag for bosetting

Bestemmelsen er en videreføring av dagens 
§ 5A-6 med språklige tilpasninger. Det er foretatt 
en realitetsendring ved at kravet om barnets 
samtykke for oversendelse av informasjon er fjer-
net for å harmonisere barnevernsloven med 
integreringslovens krav. Dette er nærmere 
omtalt i kapittel 17.4.3. Endringen medfører at 
kartleggingen av barnet kan oversendes til aktu-
elle myndigheter uten barnets samtykke. Aktu-
elle myndigheter vil være offentlige organer som 
har ansvaret for å bosette barnet, eller som utfø-
rer ulike oppgaver i tilknytning til bosetting. 
Kartleggingen skal imidlertid utarbeides i sam-
arbeid med barnet, se den generelle bestemmel-
sen om samarbeid i § 1-9, og barnets rett til med-
virkning i § 1-4.
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Til § 11-5 Rettigheter for barnet og krav til omsorgs-
senteret

Bestemmelsen er endret med et nytt krav til 
bemanning og kompetanse i omsorgssentrene 
som likestiller sentrene med kravene som følger 
til barnevernsinstitusjoner. For øvrig viderefører 
bestemmelsen innholdet i dagens § 5A-7, med 
visse språklige justeringer. 

Første punktum er en henvisning til bestem-
melsene i lovens kapittel 10 som regulerer barne-
vernsinstitusjonens ansvar, barns rettigheter 
under opphold i institusjon, bruk av tvang og 
andre inngrep, saksbehandlingsregler, og kra-
vene som følger av bestemmelser i dagens rettig-
hetsforskrift. 

Annet punktum henviser til kravene som følger 
av § 10-15 og kvalitetsforskriften, samt § 10-17 og 
godkjenningsforskriften. Nytt i denne bestemmel-
sen er at det også vises til nye krav til bemanning 
og ansattes kompetanse, jf § 10-16. Dette forslaget 
er nærmere beskrevet i kapittel 16.2. 

Til § 11-6 Ansvar for etablering, drift og oppholds-
utgifter 

Bestemmelsen viderefører dagens § 5A-8 om 
ansvar for etablering og drift og § 5A-9 om økono-
misk ansvar i en samlet bestemmelse om Bufetats 
ansvar. Dette medfører ingen realitetsendringer. 

Til § 11-7 Vedtak om plassering i omsorgssenter

Bestemmelsen viderefører dagens § 5A-10 med 
språklige justeringer og gjelder når et barn opp-
holder seg i omsorgssenter som følge av vedtak 
om frivillig hjelpetiltak etter § 3-2, akuttvedtak 
etter § 4-2 eller vedtak om omsorgsovertakelse 
etter § 5-1. I slike tilfeller gjelder reglene i § 16-5 
om utgiftsfordeling tilsvarende som ved opphold 
på institusjon. Den tidligere henvisningen til 
omsorgsansvaret etter dagens § 4-18 er tatt ut, da 
henvisningen anses som overflødig. Lovens 
alminnelige regler om når barnevernstjenesten 
overtar omsorgsansvar i foreldrenes sted, vil uan-
sett gjelde i disse situasjonene.

Til § 11-8 Bolig for enslige mindreårige flyktninger og 
asylsøkere 

Bestemmelsen viderefører dagens § 3-4 første 
ledd med enkelte språklige endringer. Begrepet 
botiltak er erstattet med bolig for å unngå sam-
menblanding med kommunale botiltak som er 
hjelpetiltak etter barnevernloven.

Bestemmelsen i dagens § 3-4 annet ledd med 
henvisning om varsling av barnevernstjenesten er 
fjernet, ettersom denne anses som overflødig. Det 
følger uansett av lovens øvrige bestemmelser at 
barnevernstjenesten skal fatte vedtak dersom 
lovens vilkår er oppfylt. Kommunalt ansatte er 
omfattet av opplysningsplikten til barnevernet. 

Kapittel 12 Saksbehandlingsregler

Til 12-1 Anvendelse av forvaltningsloven 

Bestemmelsen viderefører bestemmelser i gjel-
dende §§ 6-1 og 6-2. 

Bestemmelsens første ledd første punktum til-
svarer dagens § 6-1 første ledd. Det er foretatt en 
presisering av at forvaltningsloven gjelder med de 
særregler som er fastsatt i barnevernsloven eller i 
medhold av barnevernsloven for å understreke at 
særregler også kan fremgå av forskrift til loven. 
Første ledd annet punktum er en videreføring av 
gjeldende § 6-2. 

Gjeldende § 6-1 annet ledd videreføres ikke 
fordi bestemmelsen anses overflødig. Det følger 
klart av forvaltningslovens definisjon av enkelt-
vedtak i § 2 bokstav b at vedtak om tiltak etter 
barnevernsloven er å regne som enkeltvedtak. 
Vedtak om tiltak, avslag på søknad om tiltak og 
avgjørelse om å avslutte et tiltak, er å regne som 
enkeltvedtak. Avgjørelser om tildeling av et kon-
kret fosterhjem eller institusjonsplass regnes 
imidlertid ikke som enkeltvedtak. Det er presisert 
i § 2-1 at henleggelse av melding skal begrunnes, 
og i § 2-5 at henleggelse av saken etter en under-
søkelse er et enkeltvedtak. Videre er det presisert 
i § 3-6 om tiltak til ungdom over 18 år at avgjørel-
ser om at tiltak skal videreføres, erstattes eller 
opphøre, skal regnes som enkeltvedtak. 

Gjeldende § 6-1 tredje ledd videreføres ikke 
fordi bestemmelsen anses overflødig. 

Bestemmelsens annet ledd viderefører for-
skriftshjemmelen som følger av dagens § 6-1 
fjerde ledd. 

Til § 12-2 Foreldres partsrettigheter og barneverns-
tjenestens plikt til å gi informasjon om vedtak  

Bestemmelsen er ny og understreker at det er 
forvaltningsloven § 2 bokstav e som regulerer når 
foreldre er part i saken. Det er inntatt i bestem-
melsens første ledd at barnevernstjenesten har en 
plikt til å vurdere om foreldre er å regne som part 
i saken og det er presisert at dette også gjelder 
når foreldrene ikke bor sammen. Dette er i sam-
svar med gjeldende rett. Barnevernstjenesten har 
en plikt til å undersøke barnets totale omsorgssi-
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tuasjon og må vurdere om samværsforeldre eller 
foreldre uten del i foreldreansvaret er å anse som 
part i saken. Om foreldre er part i saken må vur-
deres konkret ut fra forholdene i den enkelte sak. 
Sentralt i vurderingen er hvilken tilknytning forel-
deren har til barnet og hvordan saken berører 
dem. 

Barnevernstjenesten må vurdere hvem som er 
å anse som parter når det åpnes undersøkelses-
sak. Videre må barnevernstjenesten vurdere om 
partskonstellasjonene endres på senere stadier av 
en sak for eksempel ved tilbud om hjelpetiltak til 
en eller begge av foreldrene eller ved en begjæ-
ring om tiltak for nemnda.

I annet ledd første punktum innføres en ny plikt 
for barnevernstjenesten til å informere foreldre 
som har del i foreldreansvaret om alle vedtak som 
treffes som gjelder barnet. Vedkommende forel-
der vil ikke ha rett til innsyn i vedtak og begrun-
nelser for vedtak, med mindre vedkommende er 
part i saken. Forelderen skal imidlertid få infor-
masjon om hva slags type vedtak som er truffet og 
når vedtak ble truffet. En slik rett til informasjon 
skal sette foreldre som ikke er part i saken, men 
som har del i barnets liv, bedre i stand til å ivareta 
barnet. Videre kan en slik informasjonsplikt for 
barnevernet fungere som en sikkerhetsventil der-
som foreldre ikke tidligere har vært involvert i 
barnevernssaken og ønsker å få spørsmål om 
samvær, bosted eller foreldreansvar vurdert etter 
barneloven. I annet ledd annet punktum fremgår 
det at barnevernstjenesten kan gi slik informasjon 
uten hinder av taushetsplikt.

I annet ledd tredje og fjerde punktum innføres 
det unntak fra barnevernstjenestens plikt til å gi 
informasjon om vedtak. I tredje punktum oppstilles 
unntak dersom det kan utsette barnet eller andre 
personer for fare eller skade, dersom informasjon 
om vedtak gis. Eksempelvis kan det gjøres unntak 
i saker der en forelder med foreldreansvar har 
utsatt barnet og/eller den andre forelderen for 
grov vold eller overgrep, og hvor det anses sann-
synlig at kunnskap om et barnevernsvedtak kan 
medføre risiko for ytterligere vold eller grove trus-
ler mot barnet eller forelderen. I fjerde punktum
innføres det unntak dersom en forelder med forel-
dreansvar er utilgjengelig. Det forutsettes at bar-
nevernstjenesten tidlig i saken forsøker å avdekke 
hvor vedkommende befinner seg. Det skal gjøres 
forsøk på å komme i kontakt med vedkommende. I 
noen tilfeller har ikke forelder med foreldreansvar 
vært kjent for barnet og har ikke hatt noen rolle i 
barnets liv. Barnevernstjenesten skal forsøke å 
komme i kontakt med også disse foreldrene. Inn-
satsen må likevel stå i forhold til de ressurser det 

krever å lokalisere forelderen med foreldreansvar. 
I saker der forelderen eksempelvis er utenlands 
uten kjent oppholdssted, bør barnevernstjenesten 
be om bistand for å komme i kontakt med vedkom-
mende. Dersom forelderen befinner seg i utlandet, 
kan barnevernstjenesten henvende seg til Sentral-
myndigheten for Haagkonvensjonen 1996 i Bufdir, 
som vil bistå med veiledning både der forelderen 
befinner seg i et land som er tilsluttet konvensjo-
nen, og der forelderen befinner seg i et land uten-
for konvensjonssamarbeidet. Hvis ikke det er 
mulig å oppnå kontakt med vedkommende, kan 
det gjøres unntak fra informasjonsplikten. Begge 
unntaksregler skal anvendes strengt. Bestemmel-
sen påvirker ikke retten til innsyn som foreldre 
med foreldreansvar har etter barnelova. 

Til § 12-3 Barns partsrettigheter 

Bestemmelsens første ledd viderefører hovedrege-
len om barns partsrettigheter i gjeldende § 6-3 
annet ledd. I annet ledd fremgår det at barne-
verns- og helsenemnda kan innvilge barn under 
15 år partsrettigheter dersom hensynet til barnet 
tilsier det. Dette er en materiell endring som inne-
bærer at barn i noe større utstrekning enn i dag 
kan innvilges partsrettigheter. Vilkåret for å inn-
vilge partsrettigheter er at hensynet til barnet til-
sier det. Dette vil bero på en konkret vurdering. 
Barnets ønske er et sentralt moment i vurderin-
gen. Videre må nemnda mene at partsrettigheter 
vil være i barnets interesse og ikke medføre en 
urimelig belastning for barnet.

Barns rett til medvirkning, herunder å uttale 
seg før det tas rettslige og administrative avgjørel-
ser, følger av § 1-4. Gjeldende § 6-3 første ledd 
anses overflødig og videreføres ikke. Det inne-
bærer også at det ikke lenger gis en anvisning i 
loven om at barn fra fylte syv år skal gis anledning 
til å uttale seg. Det er inntatt en egen bestem-
melse om høring av barn i nemndssaker i § 14-13.

Til § 12-4 Barnevernets journalplikt

Bestemmelsen er ny. 
I første ledd fremgår at barnevernet skal føre 

en journal for hvert enkelt barn. Journalplikten 
gjelder i alle ledd av barnevernets saksbehandling 
og gjelder for både barnevernstjenesten og Buf-
etat. Dette inkluderer også private, statlige og 
kommunale institusjoner. 

Journalen skal inneholde alle vesentlige fak-
tiske opplysninger, herunder nødvendig informa-
sjon om barnet og barnets omsorgssituasjon, 
hvordan barnevernstjenesten har handlet i saken, 
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møtereferater, hvordan barnet har fått medvirke, 
hva som er barnets mening, vedtak som er fattet 
og lignende. Journalen skal også inneholde 
beskrivelser av de barnevernsfaglige vurderinger 
og avveininger som er gjort. Dette omfatter saks-
relevante drøftinger og faglige analyser, evalue-
ring av tiltak, hvilken vekt barnets mening og hen-
synet til familiebånd er tillagt i vurderingene, og 
lignende. Det er også av betydning å dokumen-
tere vurderinger som gjøres selv om det ikke blir 
gjort endringer for barnet eller familien.

Alle opplysninger og vurderinger som danner 
grunnlag for barnevernets beslutninger og ved-
tak, skal føres i journalen. Det vises til § 12-5 om 
krav til begrunnelse av vedtak for en redegjørelse 
av hvilke krav som stilles til vedtakets innhold. 

I annet ledd fremgår at departementet kan gi 
forskrift om nærmere krav til journalplikten og 
innholdet i journalen. 

Til § 12-5 Krav til begrunnelse av vedtak 

Første punktum er ny. Bestemmelsen trer ikke i 
stedet for forvaltningsloven § 25, men tydeliggjør 
hvilke krav som stilles til begrunnelse av barne-
vernets vedtak. Bestemmelsen gjelder for både 
det kommunale og statlige barnevernet. 

De faktiske opplysninger og barnevernsfag-
lige vurderinger som er lagt til grunn for, eller har 
hatt betydning for avgjørelsen, må fremkomme av 
vedtak. Alle tungtveiende momenter må være 
trukket frem og vurdert, og motstridende argu-
menter må være veid mot hverandre på en balan-
sert måte. 

Annet og tredje punktum viderefører i all 
hovedsak dagens § 6-3 a hvor det står at det skal 
fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, 
og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvor-
dan barnets beste er vurdert skal også fremgå av 
vedtaket. Det nærmere innholdet i bestemmelsen 
er beskrevet i Prop. 169 L (2016–2017) kapittel 
10.4. En tilsvarende bestemmelse videreføres 
også for barneverns- og helsenemnda sine vedtak, 
se § 14-20.

Nytt i tredje punktum er at det av barnevernets 
vedtak skal fremgå hvordan hensynet til familie-
bånd er vurdert. Hensynet til familiebånd omfatter 
både barnets og foreldrenes familiebånd. I barne-
vernets vedtak må det fremgå at det er foretatt en 
reell avveining av de motstridende interesser, og 
hvilken vekt hensynet til familiebånd, for både 
barn og foreldre, er tillagt i vurderingene. Dersom 
tiltaket er nødvendig for å ivareta barnets beste, 
vil hensynet til barnet gå foran hensynet til forel-
drene, jf. § 1-3 om barnets beste. 

Til § 12-6 Partenes rett til dokumentinnsyn og unntak 
fra innsyn for å beskytte barnet 

Bestemmelsen er ny og er inntatt for å tydelig-
gjøre når det kan gjøres unntak fra partsinnsyn i 
barnevernssaker.

I første ledd fremgår det at partene har rett til å 
gjøre seg kjent med sakens dokumenter etter 
reglene i forvaltningsloven (fvl.) §§ 18 til 19, og at 
partene har rett til å bli forelagt opplysninger, jf. 
fvl. § 17. Retten til innsyn gjelder også etter at det 
er truffet vedtak i saken.

I annet ledd første punktum er det presisert at 
partene kan nektes innsyn i sakens dokumenter 
dersom innsyn kan utsette barnet eller andre per-
soner for fare eller skade. Dette kan utledes av fvl. 
§ 19 første ledd bokstav d, men tydeliggjøres i 
barnevernsloven for å understreke når opplysnin-
ger kan unntas fra sakens parter for å beskytte 
barnet. Risikoen for skade eller fare må være 
reell. Reell risiko for skade innebærer at innsyn 
faktisk kan påføre barnet psykisk eller fysisk 
skade, for eksempel ved trusler, vold eller over-
grep. Reell risiko for fare innebærer typisk at bar-
net vil bli utsatt for en farefull situasjon eller nega-
tiv atferd, som for eksempel avvisning eller unn-
dragelse av barnevernsvedtak ved å flytte. I begge 
tilfeller må det foretas en konkret vurdering av 
opplysningenes innhold og forholdene i den 
enkelte sak. Informasjon fra barnet vil ofte være 
en viktig kilde i barnevernets vurdering. Andre 
momenter i vurderingen er blant annet opplysnin-
gens karakter, foreldrenes tidligere og antatte 
atferd, opplysninger fra andre personer eller 
instanser, herunder sakkyndige. Vedtak om unn-
tak fra partsinnsyn kan påklages til statsforvalte-
ren. Dersom opplysningene oversendes nemnda, 
vil parten ha innsyn i sakens dokumenter etter 
§ 14-6.

Av annet ledd annet punktum fremgår at opp-
lysninger som er holdt tilbake, på anmodning skal 
gjøres kjent for en representant for parten når 
ikke særlige grunner taler mot det, jf. fvl. § 19 før-
ste ledd bokast d. 

I tredje ledd er det presisert at partene kan 
nektes innsyn i sakens dokumenter dersom inn-
syn kan hindre at barnevernstjenesten kan få 
gjennomført en undersøkelse etter barneverns-
loven § 2-2. Innsyn kan dermed unntas dersom 
innsyn kan hindre at barnevernstjenesten får 
undersøkt barnets helhetlige omsorgssituasjon og 
behovet for å iverksette tiltak. Bestemmelsen til-
svarer fvl. § 20 første ledd annet punktum, men 
ordlyden er særlig tilpasset barnevernssaker. Det 
stilles ikke krav om sikker viten, det er tilstrekke-
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lig at det er en reell mulighet for at innsyn kan 
hindre eller vanskeliggjøre undersøkelsen, for 
eksempel at partens forklaring kan endres eller at 
parten vil forsøke å unndra seg et barnevernsved-
tak ved å flytte. Bestemmelsen kan komme til 
anvendelse dersom barnet ikke vil formidle infor-
masjon hvis foreldrene får kjennskap til hva bar-
net har sagt. En avgjørelse om å nekte innsyn på 
undersøkelsesstadiet er en avgjørelse om utsatt 
innsyn og ikke et endelig avslag på krav om part-
sinnsyn. Parten har som hovedregel rett til innsyn 
når undersøkelsessaken avsluttes. Det er derfor 
viktig at barnet gis god informasjon om hvordan 
barnevernet vil behandle opplysningene, her-
under hva som skal til for at foreldrene kan få inn-
syn på et senere stadium av en sak. En avgjørelse 
om utsatt innsyn kan påklages av partene etter fvl. 
§ 21.

Til § 12-7 Bruk av sakkyndige 

Bestemmelsen viderefører dagens § 4-3 fjerde 
ledd med enkelte endringer og tilføyelser. 

Første ledd første punktum viderefører i hoved-
sak gjeldende § 4-3 fjerde ledd første punktum. 
Bestemmelsen er tatt inn i det generelle kapittelet 
om saksbehandling, og gjelder for alle stadier i 
barnevernssaken. For å tydeliggjøre innsendel-
sesplikten til kommisjonen presiseres det i andre 
punktum at alle sakkyndigrapporter skal sendes 
til Barnesakkyndig kommisjon. Rapporten skal 
sendes inn uavhengig av om rapporten skal bru-
kes som grunnlag for vedtak om tiltak eller ikke. 
Straks etter at den sakkyndige rapporten er fer-
digstilt skal den sendes inn til Barnesakkyndig 
kommisjon for vurdering.

Første ledd tredje, fjerde og femte punktum vide-
refører gjeldende § 4-3 fjerde ledd med enkelte 
strukturelle og språklige endringer.

Annet ledd er nytt. I bestemmelsen inntas at 
departementet kan gi forskrift om krav til sakkyn-
diges mandater, rapporter og egenerklæringer. 

Til § 12-8 Barnesakkyndig kommisjon 

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 2-5 om 
Barnesakkyndig kommisjon, med enkelte presise-
ringer og redaksjonelle endringer. 

Annet ledd første punktum er nytt og presiserer 
at kommisjonen skal vurdere sakkyndigrapporter 
som er avgitt til barnevernstjenesten, barneverns- 
og helsenemnda eller domstolen. 

Annet ledd annet punktum presiserer at kom-
misjonen også skal vurdere rapporter som private 
parter har engasjert.

Til § 12-9 Klage til statsforvalteren over barnevernstje-
nestens og barne-, ungdoms- og familieetatens vedtak 

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende 
§ 6-5 og § 6-6 med mindre språklige endringer. 
Første ledd tredje punktum fastslår at avgjørelse 
om individuell plan kan påklages til statsforvalte-
ren, jf. § 15-10. 

Til § 12-10 Politibistand ved gjennomføring av under-
søkelser og ved fullbyrding av vedtak 

Bestemmelsen er en videreføring av gjeldende 
§ 6-8 med mindre språklige endringer som ikke 
innebærer realitetsendringer.

Til § 12-11 Krav om politiattest 

Bestemmelsen viderefører i hovedsak gjeldende 
§ 6-10 om politiattest med enkelte presiseringer 
og endringer.

I første ledd er det tatt inn at kravet til politiat-
test også skal gjelde personer som skal «utføre 
oppgaver på vegne av» barnevernstjenesten. 
Dette er i samsvar med dagens tolkning av gjel-
dende § 6-10 første ledd, men er nå tydeliggjort i 
lovens ordlyd.

Annet ledd viderefører dagens § 6-10 annet 
ledd med enkelte språklige endringer. 

Tredje ledd er nytt og innfører krav om politiat-
test for talspersoner og personer hos statsforvalte-
ren som fører tilsyn med barn i barnevernsinstitu-
sjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssen-
tre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 
år. Det ligger i oppgaven til talspersoner og til-
synspersoner å etablere tillit til og kontakt med 
barnet. Krav om politiattest kan bidra til bedre sik-
kerhet og beskyttelse. Krav om politiattest vil 
gjelde barneomsorgsattest som nevnt i politiregis-
terloven § 39 første ledd. Konsekvensene av 
anmerkninger på slik attest er at vedkommende 
ikke kan utføre oppgaven som talsperson eller 
føre tilsyn på institusjoner eller omsorgssentre for 
enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. 

Fjerde ledd viderefører dagens § 6-10 tredje 
ledd som ble inntatt i loven ved Prop. 78 L (2018–
2019), se kapittel 3. Det vises til denne for en nær-
mere redegjørelse av innholdet i bestemmelsen.

Femte til åttende ledd viderefører dagens § 6-10 
fjerde til syvende ledd med enkelte språklige 
endringer.



584 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
Kapittel 13 Taushetsplikt, opplysningsplikt og 
adgang til å gi opplysninger

Til § 13-1 Taushetsplikt og adgang til å gi opplysninger

Bestemmelsen regulerer barnevernets taushets-
plikt og adgangen til å gi opplysninger, og erstat-
ter dagens § 6-7 første til tredje ledd. Bestemmel-
sen er i hovedsak en videreføring av gjeldende 
rett, men med enkelte presiseringer og endringer.

Første ledd regulerer taushetsplikten etter bar-
nevernloven. Bestemmelsen erstatter § 6-7 første 
ledd i dagens lov. Bestemmelsen er innholdsmes-
sig lik, men med enkelte språklige forenklinger. 
Det fremgår av bestemmelsen at enhver som utfø-
rer tjeneste eller arbeid etter denne loven, har 
taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 
Dagens henvisning til straffeloven § 209 om 
brudd på taushetsplikt, er tatt ut av bestemmelsen 
fordi henvisningen er overflødig. 

Annet ledd første punktum regulerer hvilke 
opplysninger som er omfattet av taushetsplikten 
etter barnevernsloven. Bestemmelsen tilsvarer 
§ 6-7 annet ledd første punktum i dagens barne-
vernlov. Det fremgår av bestemmelsen at taus-
hetsplikten også omfatter opplysninger om føde-
sted, fødselsdato, personnummer, statsborgerfor-
hold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Taus-
hetsplikten er dermed strengere enn det som føl-
ger av hovedregelen i forvaltningsloven § 13 
annet ledd. Taushetsplikten etter barneverns-
loven omfatter alle opplysninger som kan knyttes 
til bestemte personer. 

Det fremgår av annet punktum at opplysning 
om oppholdssted likevel kan gis når det er klart at 
det ikke vil skade tilliten til barnevernet å gi slik 
opplysning. Bestemmelsen tilsvarer § 6-7 annet 
ledd annet punktum, men er noe forenklet og 
omarbeidet ved at den viser til tilliten til barnever-
net som helhet i stedet for til visse organer. 

Tredje ledd regulerer barnevernets adgang til å 
gi opplysninger til andre organer og til helseper-
sonell. Bestemmelsen erstatter § 6-7 tredje ledd i 
dagens barnevernlov, og er noe omstrukturert 
sammenlignet med dagens bestemmelse.

Det fremgår av første punktum at opplysnin-
ger til andre forvaltningsorganer kan gis «når det 
er nødvendig for å ivareta oppgaver etter denne 
loven». Endringen er ment å tydeliggjøre at både 
barnevernstjenesten og andre barneverns-
myndigheter uten hinder av taushetsplikt kan gi 
opplysninger til andre offentlige tjenester og 
instanser dersom dette er nødvendig for å ivareta 
barnevernets oppgaver og ansvar i den enkelte 
saken. Barnevernets hovedoppgave er å sikre at 
barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig 
hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Dette 
innebærer at barnevernstjenesten ofte må bidra til 
at det enkelte barn i barnevernet også får den opp-
følgingen det trenger fra andre tjenester. Dette 
innebærer samtidig at barnevernet i mange tilfel-
ler er avhengig av å formidle opplysninger til 
andre velferdstjenester, slik at disse skal kunne 
følge opp barnet og familien på en god måte. Der-
som barnet for eksempel er plassert utenfor hjem-
met i et fosterhjem eller i en institusjon, må barne-
vernstjenesten, og fosterforeldrene eller institu-
sjonen barnet bor i ofte samarbeide tett med 
andre offentlige tjenester og instanser for å iva-
reta barnet på best mulig måte. Dette gjelder uav-
hengig av om barnevernstjenesten har overtatt 
omsorgen for barnet eller om barnet er plassert 
etter samtykke fra foreldrene. Taushetsplikten er i 
slike tilfeller ikke til hinder for at barnevernstje-
nesten og andre barnevernsmyndigheter formid-
ler opplysninger til andre tjenester og instanser 
som skole, barnehage, familievernet og helsetje-
nestene for at barnet skal få et best mulig og hel-
hetlig tjenestetilbud.

Presiseringen i dagens bestemmelse om at for-
midling av opplysninger må være nødvendig for å 
fremme «barneverntjenestens, institusjonens, 
senteret for foreldre og barns eller omsorgssente-
ret for mindreåriges oppgaver», er tatt ut av 
bestemmelsen. Adgangen til å gi opplysninger er 
dermed ikke direkte knyttet til hvilket organ i bar-
nevernet som er tildelt den oppgaven som gjør det 
nødvendig å gi opplysninger, men til behovet for å 
gi opplysninger. De ulike barnevernsmyndighe-
tene kan derfor formidle opplysninger uavhengig 
av hvilket organ i barnevernet som etter loven har 
ansvaret for den oppgaven som tilsier at det er 
behov for å formidle opplysninger. Dagens presi-
sering om at opplysninger også kan gis «for å fore-
bygge vesentlig fare for lov eller alvorlig skade på 
noens helse», videreføres.

Tredje ledd gir ikke hjemmel til formidling av 
opplysninger ut fra mer overordnede betraktnin-
ger, som at formidling av opplysninger vil kunne 
fremme barnevernets oppgaver mer generelt, at 
formidling av opplysninger kan fremme den gene-
relle tilliten til barnevernet, eller for å ivareta mer 
overordnede oppgaver for eksempel knyttet til 
revisjon eller planlegging. I slike tilfeller må spørs-
målet om å formidle opplysninger i stedet vurde-
res etter andre bestemmelser i forvaltningsloven 
13 a til f. For eksempel fremgår det av 
forvaltningsloven § 13 b. nr. 4 at taushetsplikten 
ikke er til hinder for at opplysninger brukes for 
statistisk bearbeiding, utrednings- og planleg-
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gingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon 
eller annen form for kontroll med forvaltningen.

Det er presisert i tredje punktum at de unnta-
kene for taushetsplikt som følger av forvaltnings-
loven § 13 b nr. 5 og 6, ikke gjelder. Dette inne-
bærer at taushetsplikten etter barnevernloven 
fremdeles er noe snevrere enn etter forvaltnings-
lovens alminnelige regler når det gjelder å gi opp-
lysninger for å fremme andre formål enn barne-
vernets egne oppgaver («sekundærformål»). 
Barnevernet har fremdeles ikke en generell 
adgang til å opplyse andre forvaltningsorganer 
om en persons forbindelse til barnevernet og om 
de vedtak som er truffet. Barnevernet kan heller 
ikke anmelde eller opplyse om lovbrudd ut fra all-
menne hensyn.

Bestemmelsen i dagens § 6-7 femte ledd som 
gir statsforvalteren og departementet adgang til å 
bestemme at opplysninger skal være undergitt 
taushetsplikt selv om foreldrene har samtykket til 
at de gjøres kjent, er ikke videreført. 

Til § 13-2 Plikt til å melde fra til barnevernstjenesten

Meldeplikten til barnevernstjenesten er i dagens 
barnevernlov nærmere regulert i bestemmelsen 
om opplysningsplikt § 6-4 første og sjette ledd, og 
videreføres i ny § 13-2. 

Første ledd lovfester at enhver som utfører tje-
neste eller arbeid for et forvaltningsorgan uten 
hinder av taushetsplikt og uten ugrunnet opphold 
skal melde fra til barnevernstjenesten i tilfeller 
som nevnt i bokstav a til e.

Bestemmelsen er innholdsmessig sett lik bar-
nevernloven § 6-4 første ledd, men det er gjort 
enkelte språklige og begrepsmessige endringer 
for å ivareta sammenhengen med lovens øvrige 
bestemmelser. Bokstavene b og c er en videre-
føring av bokstav b i dagens lov. Videre er ord-
lyden i bokstav d om meldeplikt på bakgrunn av 
alvorlige atferdsvansker hos barnet tilpasset ord-
lyden i § 6-2. I motsetning til ordlyden i § 6-2 er det 
ikke stilt krav om at barnet må ha vist alvorlige 
atferdsvansker ved «vedvarende» misbruk av rus-
midler. Bakgrunnen for dette er at melderen ikke 
alltid vil ha forutsetninger for å kunne vurdere om 
misbruket av rusmidler har vært vedvarende. 
Dette er noe barnevernstjenesten uansett må vur-
dere i sin oppfølgning av meldingen.

Når det gjelder det nærmere innholdet i 
bestemmelsen, vises det til kapittel 14 og 17 i 
Prop. 169 L (2016–2017). Det vises samtidig til at 
bokstav a om meldeplikt ved mishandling, alvor-
lige mangler ved den daglige omsorgen eller 
annen alvorlig omsorgssvikt ut fra de konkrete 

omstendighetene også kan omfatte tilfeller der 
det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utsatt for negativ sosial kontroll.  

Annet ledd viderefører § 6-4 sjette ledd i 
dagens barnevernlov når det gjelder melde-
plikten.

Til § 13-3 Tilbakemelding fra barnevernstjenesten

Ny § 13-3 viderefører dagens bestemmelse i § 6-7 
a, men med enkelte språklige endringer. Bestem-
melsen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 69 (2008–
2009), se kapittel 7 og 12. 

Til § 13-4 Pålegg om å gi opplysninger

Barnevernstjenesten og andre barneverns-
myndigheter kan etter nærmere bestemte vilkår 
pålegge offentlige myndigheter, yrkesutøvere og 
private som utfører oppgaver på vegne av det 
offentlige å gi opplysninger til barnevernet. 
Bestemmelsen er nærmere omtalt i Ot.prp. nr. 69 
(2008–2009), se kapittel 7 og 12.

Barnevernets adgang til å gi pålegg om å gi 
opplysninger er videreført i ny § 13-4. Første til 
femte ledd tilsvarer innholdsmessig sett § 6-4 
annet til sjette ledd i dagens barnevernlov. Det er 
gjort visse språklige og begrepsmessige 
endringer for å ivareta sammenhengen med 
lovens øvrige bestemmelser. Som følge av ny 
bestemmelse om oppheving av vedtak om frata-
kelse av foreldreansvar, jf. § 5-9, er det inntatt i 
§ 13-4 at det kan gis pålegg om å gi taushetsbe-
lagte opplysninger også i disse sakene. Dette er 
kun en presisering av gjeldende rett. I dag anses 
dette å inngå i § 6-4 annet ledd bokstav g som gjel-
der saker om vedtak om fratakelse av foreldre-
ansvar og adopsjon. Opplysninger kan også inn-
hentes for vedtak om samvær som fattes av barne-
verns- og helsenemnda etter §§ 7-2 og 7-3. 

Sjette ledd gir barnevernmyndighetene hjem-
mel til å innhente opplysninger fra Folkeregiste-
ret. Bestemmelsen er en videreføring av § 6-4 b i 
dagens lov. Bestemmelsen er nærmere omtalt i 
Prop. 78 L (2008–2009). 

Til § 13-5 Barnevernets opplysningsplikt

Barnevernet har i enkelte tilfeller plikt til å gi opp-
lysninger til andre offentlige myndigheter. 
Bestemmelsen samler reglene om barnevernets 
opplysningsplikt i én bestemmelse.

Første ledd lovfester den kommunale barne-
vernstjenestens plikt til å gi opplysninger til den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten når det er 
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grunn til å tro gravid kvinne misbruker rusmidler 
på en slik måte at det er overveiende sannsynlig at 
barnet vil bli født med skade. Bestemmelsen vide-
refører tredje og fjerde punktum i § 6-7 tredje ledd 
i dagens lov. 

Annet ledd lovfester at barneverntjenesten 
uten hinder av taushetsplikt skal gi informasjon til 
politiet om at det er truffet vedtak om skjult 
adresse i samsvar med denne loven. Bestemmel-
sen tilsvarer § 6-7 b i dagens lov. 

Tredje ledd lovfester i barnevernsloven at der-
som påtalemyndigheten har besluttet overføring 
av en sak til barnevernstjenesten etter straffe-
prosessloven § 71 b, skal barnevernstjenesten 
underrette påtalemyndigheten om hvorvidt den 
treffer vedtak i saken eller ikke.

Fjerde ledd lovfester at dersom et barn er bort-
ført fra barnevernet og til en annen stat, skal bar-
nevernstjenesten gi opplysninger til myndighe-
tene i barnets oppholdsstat, dersom det er forsvar-
lig og til barnets beste. Bestemmelsen er en vide-
reføring av § 6-7 fjerde ledd.

Femte ledd presiserer at barnevernet skal gi 
opplysninger til andre offentlige myndigheter når 
dette følger av annen lov eller forskrift. Bestemmel-
sen omfatter både den kommunale barnevernstje-
nesten og andre barnevernmyndigheter, men 
bestemmelsen er ikke et selvstendig hjemmels-
grunnlag for å innhente opplysninger fra barnever-
net. Dette må følge av annen lov eller forskrift. 

Til § 13-6 Behandling av personopplysninger

Bestemmelsen i § 13-6 om behandling av person-
opplysninger er ny. Barnevernets hovedoppgave 
er å sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, får nød-
vendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 
For å ivareta dette ansvaret er barnevernet pålagt 
en rekke oppgaver og gitt myndighet som forut-
setter behandling av personopplysninger. I barne-
vernet behandles personopplysninger som ledd i 
utøvelse av offentlig myndighet pålagt ved lov, og 
av hensyn til utførelse av oppgaver i allmenn-
hetens interesse. Behandlingen er dermed hjem-
let i forordningens artikkel 6 nr. 1 bokstav e og i 
artikkel 9 bokstav g. 

Det fremgår av første ledd at organer som utfø-
rer oppgaver etter denne loven kan behandle per-
sonopplysninger når dette er «nødvendig» for å 
«utøve myndighet eller utføre andre oppgaver 
etter loven». Presiseringen av at behandlingen 
skal være «nødvendig» innebærer at det ikke skal 
innhentes eller på annen måte behandles flere 
opplysninger enn det som trengs for formålene, 

og at opplysningene skal være relevante og ha 
saklig sammenheng med det formålet som søkes 
oppnådd ved behandlingen. Dette innebærer at 
opplysningene enten alene eller sett i sammen-
heng med andre opplysninger må kunne ha betyd-
ning for å ivareta formålet. Nødvendighetskravet 
skal likevel ikke forstås slik at det er et vilkår at 
opplysningen faktisk får betydning i den konkrete 
saken. I mange tilfeller vil det være vanskelig for å 
vurdere om en opplysning er nødvendig før den er 
blitt vurdert nærmere. Det kan derfor være nød-
vendig å behandle en opplysning før det er mulig 
å vurdere opplysningens relevans i den konkrete 
saken. For eksempel kan barnevernstjenesten i 
en undersøkelse av barnets omsorgssituasjon 
behandle alle personopplysninger som kan være 
relevante for å vurdere det enkelte barnets 
omsorgssituasjon og mulige behov for barne-
vernstiltak.

Hvilke personer det skal innhentes og behand-
les opplysninger om må vurderes konkret ut fra 
det enkelte barnets omsorgssituasjon og mulige 
behov for barnevernstiltak. Det er derfor ikke 
mulig å uttømmende beskrive hvilke personer 
utover barnet selv og foreldrene som det kan 
være aktuelt å behandle personopplysninger om. 
Barnevernstjenesten har en lovpålagt plikt til å 
undersøke barnets «helhetlige omsorgsituasjon». 
Dette innebærer at det ut fra omstendighetene i 
saken kan være behov for å behandle opplysnin-
ger også om andre enn barnet, foreldrene og 
eventuelle andre primære omsorgspersoner. Det 
kan ikke utelukkes at det i den konkrete saken 
kan være nødvendig å behandle personopplysnin-
ger om personer som i utgangspunktet har en 
mer perifer tilknytning til barnet og familien. Det 
avgjørende vil være om opplysningene er nødven-
dige å behandle i den enkelte saken.

Det er presisert i bestemmelsen at adgangen 
til å behandle opplysninger også omfatter person-
opplysninger som nevnt i personvernforordnin-
gen artikkel 9 og 10. Dette innebærer at barnever-
net også kan behandle «særlige kategorier opplys-
ninger» og opplysninger om straffbare forhold.

I annet ledd er det presisert at også private 
som utfører oppgaver etter denne loven omfattes 
av bestemmelsen om behandling av personopplys-
ninger.

Det fremgår av tredje ledd at departementet 
kan gi forskrift om behandlingen av personopplys-
ninger. Departementet kan blant annet fastsette 
regler om formålet med behandlingen, behand-
lingsansvar, hvilke personopplysninger som kan 
behandles, adgangen til viderebehandling, utleve-
ring, registerføring og tilgang til registre.
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Kapittel 14 Behandling av saker i barneverns- og 
helsenemnda

Til § 14-1 Saklig og stedlig virkeområde for barneverns- 
og helsenemnda

Avgjørelsesorganets navn er endret fra fylkesnem-
nda for barnevern og sosiale saker til barneverns- 
og helsenemnda. 

I første ledd første punktum er det fastslått at 
barneverns- og helsenemnda er et uavhengig og 
upartisk avgjørelsesorgan. Dette er en presisering 
av gjeldende rett. 

I første ledd andre og tredje punktum er nemn-
das saklige virkeområde videreført. 

I annet ledd reguleres nemndas stedlige virke-
område. Dette tilsvarer dagens § 7-1 første ledd 
som ble endret med virkning fra 1. januar 2021. 
Det fremgår av bestemmelsen at nemnda avgjør 
saker som reises av kommunene innenfor nemn-
das stedlige virkeområde. Departementet bestem-
mer nemndenes stedlige virkeområde. For nær-
mere omtale se Prop. 84 L (2019–2020). 

I tredje ledd reguleres adgangen til å endre vir-
keområdet i en avgrenset periode. Endringen må 
gjelde unntaksvis. Bestemmelsen vil også gjelde i 
enkeltsaker. Bestemmelsen tilsvarer dagens § 7-1 
annet ledd som ble endret med virkning fra 1. 
januar 2021. Bestemmelsen tydeliggjør at saker 
også kan avgjøres i en annen nemnd i særlige til-
feller. Ved denne vurderingen vil velferds- eller 
sikkerhetsmessige hensyn tillegges vekt, for 
eksempel helsemessige grunner eller saker med 
sperret adresse. Også hensynet til en parts sik-
kerhet, uforholdsmessig lang reisevei for parter 
og vitner, eller at en part som er tvangsplassert 
ikke bør utsettes for lang transport eller risiko for 
kontakt med uheldige miljøer av behandlingsmes-
sige hensyn, vil kunne regnes som særlige tilfel-
ler. For nærmere omtale se Prop. 84 L (2019–
2020). 

I fjerde ledd videreføres bestemmelsen i 
dagens § 7-1 tredje ledd om at departementet kan 
gi forskrift om nemndas stedlige virkeområde. 

Til § 14-2 Nemndas sammensetning 

Bestemmelsen tilsvarer dagens § 7-2, med struk-
turelle og språklige endringer. Ordet «nemnd-
leder» erstatter dagens «leder». Nemndlederen 
skal oppfylle kravene for å bli dommer og inne-
bærer at domstolloven § 53, § 54 annet ledd første 
punktum og § 55 annet ledd første punktum gjel-
der så langt de passer.

Til § 14-3 Nemndas sammensetning i enkeltsaker

I første ledd introduseres begrepet «ordinær 
nemnd». Bestemmelsen tilsvarer ellers dagens 
§ 7-5 første ledd første punktum med enkelte 
språklige endringer. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-5 første ledd 
annet punktum. Det er gjort språklige endringer i 
bestemmelsen. Dette er ikke ment å innebære 
realitetsendringer. 

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-5 annet ledd 
med enkelte språklige endringer. Endringen er 
gjort av forenklingshensyn, og er ikke ment å 
innebære realitetsendringer for nemndleders vur-
dering. 

I fjerde ledd første punktum er det tatt inn en ny 
bestemmelse om at nemndlederen kan avgjøre en 
sak alene dersom saken gjelder krav om pålegg 
om utredning i senter for foreldre og barn etter 
§ 2-3. Utover denne endringer tilsvarer fjerde ledd 
dagens § 7-5 tredje ledd, med enkelte språklige 
endringer. Bestemmelsen omfatter som i dag 
saker om endring av tidligere vedtak eller dom, og 
pålegg om hjelpetiltak. 

Femte ledd tilsvarer dagens § 7-5 fjerde ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Til § 14-4 Habilitet

Bestemmelsen viderefører dagens § 7-6, med 
enkelte språklige endringer. 

Til § 14-5 Hovedprinsippene for saksbehandlingen i 
nemnda

Bestemmelsen viderefører dagens § 7-3, men med 
språklige og strukturelle endringer og forenklin-
ger. Endringene medfører ikke realitetsendring. 

I første ledd første punktum er det tatt inn at 
saksbehandlingen også skal være «rettferdig» og 
«effektiv». Dette gjør at bestemmelsen samsvarer 
med tvistelovens formålsbestemmelse i § 1-1. 
Ordet «betryggende» er erstattet med «forsvar-
lig», for å få bedre samsvar med andre bestemmel-
ser i loven og med tvisteloven § 1-1. Bestemmel-
sen skal bidra til å skape bevissthet om de sen-
trale hensyn som er ment å bli ivaretatt gjennom 
behandling av saker i nemnda. Det legges til 
grunn at saker for nemnda skal behandles etter 
de samme grunnprinsipper som gjelder for saker 
som behandles av domstolen. 

Første ledd annet punktum tilsvarer dagens 
§ 7-3 annet ledd bokstav b, c og d, med enkelte 
språklige endringer. I bokstav c er ordet «likebe-
handling» erstattet med «likeverdig». Dette er en 
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språklig presisering. Partene i en barnevernssak 
er ulike og kan ikke alltid behandles likt, og 
ordet «likebehandling» blir derfor misvisende. 
Det er for eksempel større forventninger til 
objektivitet, kunnskapsnivå og saklighet for en 
offentlig part enn for en privat part. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-3 annet ledd 
bokstav a, e og f, med enkelte språklige endringer. 
Kravet i annet ledd annet punktum om at nemnda 
skal sørge for at bevisførselen gir et «forsvarlig 
avgjørelsesgrunnlag», innebærer at vedtakene må 
bygge på et tilstrekkelig bredt og oppdatert fak-
tisk grunnlag. Dette gjelder særlig ved de mest 
vidtgående avgjørelsene, og når det anføres at 
omsorgsevnen har utviklet seg i positiv retning. 
Det stilles større krav til avgjørelsesgrunnlaget 
når det for eksempel vurderes svært begrenset 
samvær, fratakelse av foreldreansvar og samtykke 
til adopsjon. Det beror på en konkret og samlet 
vurdering av forholdene i saken om krav til avgjø-
relsesgrunnlag er oppfylt.

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-3 første ledd 
annet punktum og tredje ledd med enkelte språk-
lige endringer. 

Til § 14-6 Partenes rett til dokumentinnsyn 

Første ledd første punktum tilsvarer dagens § 7-4 
første ledd, men med språklige forenklinger. 
Begrepet «sakens dokumenter» dekker dagens 
oppramsing av hvilke dokumenter det kan gis inn-
syn i. «Sakens dokumenter» er et innarbeidet 
begrep som begrenser innsynsretten til å gjelde 
dokumenter i den enkelte sak. I tillegg omfatter 
begrepet også saksdokumenter på alle trinn av 
saken. Endringen innebærer ikke realitets-
endring. 

Første ledd annet punktum tilsvarer dagens 
§ 7-4 annet ledd. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-4 tredje ledd. 
Bestemmelsen begrenser partenes rett til innsyn i 
nærmere bestemte opplysninger. Det gjelder opp-
lysninger om identiteten til anonyme vitner og 
opplysninger som kan bidra til å avsløre barnets 
adresse i tilfeller der barnet bor på skjult adresse. 
Se nærmere omtale i Prop. 84 L (2019–2020). 

Til § 14-7 Advokater for partene 

Bestemmelsens første og annet ledd tilsvarer 
dagens § 7-8 første ledd første og annet punktum 
og annet ledd, med enkelte språklige endringer. 

Tredje ledd er en utvidelse av dagens regler. 
Etter dagens § 7-8 første ledd tredje punktum, kan 
departementet i forskrift gi nærmere bestemmel-

ser om et utvalg av advokater som kan oppnevnes 
for private parter i saker som gjelder klage på 
akuttvedtak. Forskriftshjemmelen er utvidet. 
Dette medfører at departementet får en videre 
adgang til å utferdige en forskrift med et utvalg 
advokater for alle type saker som føres for nem-
nda. De private parter vil fortsatt ha full frihet til å 
bruke andre advokater enn de som er oppført på 
listen.

Til § 14-8 Innledning av sak for nemnda

Bestemmelsen tilsvarer dagens § 7-10. I hele 
bestemmelsen er «barneverntjenesten» erstattet 
med «kommunen», ettersom det er kommunen 
som har det overordnede ansvaret for å reise sak 
for nemnda, og det også er den aktuelle kommu-
nen som anses som part i saken. Dette er en presi-
sering av gjeldende rett. 

Første og annet ledd tilsvarer dagens § 7-10 før-
ste ledd, med enkelte språklige endringer.

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-10 annet ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Fjerde ledd tilsvarer dagens § 7-10 fjerde ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Til § 14-9 Begjæring om tiltak 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-11 første ledd, men 
med språklige endringer. I bestemmelsens første 
ledd bokstav a til i gis det en oversikt over hva 
kommunens begjæring om tiltak som et minste-
krav må inneholde. Bokstav d er ny, og tydeliggjør 
at kommunen skal redegjøre for foreldrenes retts-
lige og faktiske tilknytning til barnet og begrunne 
forslaget om hvem som er sakens parter. Dette er 
lovfesting av gjeldende rett. Bokstav h er også ny, 
og gir kommunen en plikt til å innta informasjon 
om hvorvidt barnet ønsker partsrettigheter etter 
§ 12-3 annet ledd og kommunens vurdering av om 
barnet bør innvilges partsrettigheter. Bokstav i er 
også ny, og fastslår at begjæringen nå også skal 
inneholde informasjon om barnet ønsker å å bli 
hørt, og eventuelt hvordan, jf. § 14-13. 

I annet ledd første til tredje punktum er det tatt 
inn at begjæringen skal gi grunnlag for en forsvar-
lig behandling av saken. Dette kravet innebærer 
blant annet at barnevernstjenestens vurdering av 
mindre inngripende tiltak må fremgå av begjærin-
gen, herunder hvilke hjelpetiltak som har vært 
prøvd og hvordan tiltakene har fungert. Det må 
også fremgå av begjæringen hvordan motstri-
dende hensyn, herunder hensynet til barnets 
behov for omsorg og beskyttelse og barnets og 
foreldrenes familiebånd er vurdert og avveiet mot 
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hverandre. Det vises videre til bestemmelsen i 
§ 14-5 om hovedprinsippene for krav til saks-
behandlingen i nemnda, og til bestemmelsen i 
§ 14-20 om nemndas vedtak, der det henholdsvis 
fremgår nærmere krav til nemndas avgjørelses-
grunnlag og til begrunnelse ved vedtak. 

Begjæringen skal være utformet slik at de pri-
vate partene kan ta stilling til kommunens krav 
om tiltak og forberede saken, og kommunens 
argumentasjon ikke skal gå lenger enn nødven-
dig. Dette er nytt, og formuleringene tilsvarer kra-
vene til stevning, jf. tvisteloven § 9-2. 

Annet ledd fjerde punktum tilsvarer dagens 
§ 7-11 annet ledd, med språklige endringer. 

Tredje ledd første punktum tilsvarer dagens 
§ 7-11 tredje ledd, med enkelte språklige 
endringer. 

Tredje ledd annet punktum er nytt, og gir nem-
ndleder hjemmel for å avvise en sak dersom 
begjæringen ikke rettes innen fristen. Nemnda 
må vurdere konkret om det vil være forsvarlig å 
avvise saken, og om det er til barnets beste. En 
lignende bestemmelse finnes i tvisteloven § 16-5 
for saker i domstolen. Det vises til kapittel 20.5.4 
for nærmere omtale. 

Dagens § 7-11 fjerde ledd er skilt ut som en 
egen paragraf om tilsvar, se merknader til § 14-10. 

Til § 14-10 Tilsvar fra private parter

Bestemmelsen tilsvarer dagens § 7-11 fjerde ledd, 
med enkelte språklige og strukturelle endringer. 

I første ledd første punktum er det presisert at 
det er nemnda som skal varsle private parter om 
kommunens begjæring. Det videreføres at nem-
nda skal sette en kort frist for tilsvar, normalt ti 
dager. Ved fastsettelse av fristen bør nemnda ta 
hensyn til helge- og høytidsdager og postgang. 

I første ledd annet punktum er det gjort enkelte 
språklige endringer sammenlignet med dagens 
§ 7-11 fjerde ledd annet punktum. Endringen er 
gjort for å knytte ordlyden tettere opp til § 14-9 om 
hva kommunens begjæring skal inneholde, slik at 
disse bestemmelsene korresponderer så langt 
som mulig. 

Til § 14-11 Saksforberedelsen i nemnda

Første ledd tilsvarer dagens § 7-12 første ledd, med 
enkelte språklige endringer. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-12 annet ledd, 
med enkelte språklige endringer, men det er tatt 
ut at nemndleder skal gjøre sin vurdering «umid-
delbart etter at begjæring om tiltak kommer inn til 
nemnda». De vurderingene som skal gjøres, skjer 

dels med en gang, men også dels som ledd i en 
kontinuerlig prosess om god saksforberedelse.

Annet ledd bokstav b er ny. Det er inntatt i 
bestemmelsen at nemndleder skal vurdere om 
saken kan være egnet for behandling i samtale-
prosess. 

Annet ledd bokstav c presiserer at nemndleder 
kan treffe avgjørelse om behovet for møter, her-
under saksforberedende møte og forhandlings-
møte. Partene har rett, men ikke plikt, til å delta i 
et saksforberedende møte. Hovedinnholdet i 
dagens § 7-12 annet ledd bokstav b og femte ledd 
videreføres med enkelte endringer. 

I annet ledd bokstav f er omtalen av fjernavhør 
tatt bort, da det ikke er nødvendig at dette nevnes 
særskilt. 

I annet ledd bokstav g er innholdet i bestem-
melsen endret, ettersom dagens bestemmelse om 
talsperson for barnet endres, og erstattes med ny 
§ 14-13 som regulerer høringen av barn i saker for 
nemnda. Det er derfor inntatt i bestemmelsen at 
nemndleder skal vurdere hvordan barnet skal bli 
hørt, jf. § 14-13. 

I annet ledd bokstav h er det inntatt at nemndle-
der skal vurdere og ta avgjørelser om behovet for 
tolk.

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-12 tredje ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Fjerde ledd tilsvarer dagens § 7-12 sjette ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Femte ledd om forening av saker er endret 
sammenlignet med dagens § 7-12 fjerde ledd. Det 
presiseres at saker som gjelder de private parte-
nes felles barn, kan behandles felles og til felles 
avgjørelse uten at lovbestemt taushetsplikt er til 
hinder for det. Endringen innebærer at det ikke 
lenger er krav om at sakene må ha samme parts-
konstellasjon for å kunne forenes. Det kan typisk 
være aktuelt med forening av saker i tilfeller hvor 
en av foreldrene ikke har del i foreldreansvaret og 
ikke anses som part i sak om omsorgs-
overtakelse, men hvor det skal fastsettes begrens-
ninger i kontakt mellom forelderen og barnet. 
Bestemmelsen gjelder bare for saker om de pri-
vate parters felles barn. Bestemmelsen er en 
«kan»-bestemmelse, og spørsmålet om forening 
av saker må vurderes konkret av nemnda. Nem-
nda må da vurdere hensynet til taushetsplikt og 
den enkeltes personvern, opp mot de hensyn som 
taler for forening av saker. Bestemmelsen harmo-
niseres med behandlingen i domstolene, jf. tviste-
loven § 15-6. I tvisteloven fremgår det at saker 
som reiser likeartede spørsmål, og som skal 
behandles med samme sammensetning av retten 
og etter hovedsakelig de samme saksbehandlings-
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regler, kan forenes til felles behandling og til felles 
avgjørelse. Det vises til kapittel 20.9.4 for nær-
mere omtale. 

Sjette ledd er ny. I bestemmelsen inntas at 
departementet kan gi forskrift om krav til sakkyn-
diges mandater, rapporter og egenerklæringer. 
Det vises til kapittel 18.6.4 for nærmere omtale.

Til § 14-12 Avgjørelser under saksforberedelsen 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-13 første ledd, med 
enkelte språklige endringer. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-13 tredje ledd. 
Vilkåret om at en avgjørelse kan omgjøres «hvis 
hensynet til lovens formål tilsier det» er endret til 
«dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig 
saksbehandling». Dette gir mer presis veiledning 
om hva som skal vurderes. 

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-13 annet ledd, 
med mindre språklige endringer. 

Til § 14-13 Høring av barn i saker for nemnda 

Dagens § 7-9 om talsperson erstattes med en ny 
bestemmelse om hvordan barn kan høres i saker 
for barneverns- og helsenemnda. Barn har rett til 
å medvirke i alle forhold som vedrører barnet. 
Dette gjelder i hele beslutningsprosessen, også 
under nemndas behandling av saken. Det vises til 
§ 1-4 og omtalen av denne for en nærmere rede-
gjørelse av retten til medvirkning. 

Det fremgår av første ledd at nemnda må 
avgjøre etter en konkret vurdering i den enkelte 
sak hvordan barnet skal høres under nemndas 
behandling av en sak. Det er inntatt i bestemmel-
sen ulike måter for barnet å høres på. Barnet kan 
uttale seg direkte til nemnda, eller nemnda kan 
oppnevne en talsperson for barnet eller oppnevne 
en sakkyndig til å snakke med barnet. Barnet har 
ikke en plikt til å medvirke, og må selv ønske å 
medvirke i saken for nemnda. 

Utgangspunktet for nemndas vurdering av 
hvordan barnet skal høres er barnets mening og 
barnevernstjenestens vurdering av spørsmålet. 
Barnet må få tilstrekkelig og tilpasset informa-
sjon. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar 
med barnets alder og modenhet. Dersom barnet 
ikke høres på den måten barnet ønsker, må bar-
net få en begrunnelse og barnet vil beholde sin 
selvstendige rett til å uttale seg på annen måte.

Nemnda kan velge å høre barn direkte, uav-
hengig av sakstype og barnets alder. En forutset-
ning for at nemnda kan høre barnet direkte er at 
barnet ønsker det og at nemnda vurderer at en 
slik høring ikke medfører en urimelig belastning 

for barnet. Direkte høring bør i utgangspunktet 
skje i forbindelse med, men ikke under, forhand-
lingsmøtet og uten at partene er til stede. Barne-
samtalen kan gjennomføres med nemndleder og/
eller øvrige nemndsmedlemmer til stede. Samta-
len kan foregå i eller i tilknytning til nemndas 
lokaler. Samtalen kan også gjennomføres på andre 
måter, for eksempel ved fjernavhør, dersom bar-
net ønsker det og det anses forsvarlig. En forut-
setning vil være at samtalen er egnet til å få frem 
barnets egne meninger og at den kan gjennomfø-
res i trygge omgivelser for barnet. Det er viktig å 
sikre partenes rett til kontradiksjon dersom barn 
skal høres av nemnda uten at partene er til stede. 
Det må derfor tas referat av samtalen og referatet 
må fremgå av sakens dokumenter. Referatet bør 
gjennomgås sammen med barnet og sendes par-
tene og prosessfullmektigene før forhandlingsmø-
tet. Under forhandlingsmøtet skal referatet leses 
opp og prosessfullmektigene kan stille spørsmål 
til nemnda. 

I annet ledd er det inntatt en hjemmel for 
departementet til å gi forskrift om barns med-
virkning i nemndssaker.

Til § 14-14 Samtaleprosess

Bestemmelsen tilsvarer dagens § 7-25 om samta-
leprosess, som ble innført som varig ordning fra 
1. juli 2020. Det er foretatt enkelte tilpasninger til 
ny barnevernslov. For nærmere omtale se Prop. 
84 L (2019–2020).

Til § 14-15 Innkalling av partene til forhandlingsmøte 

Første ledd første og fjerde punktum tilsvarer 
dagens § 7-7 første ledd første og annet punktum. 

Første ledd andre og tredje punktum er nytt. Det 
presiseres at parter som har en advokat som pro-
sessfullmektig innkalles via advokaten, og at par-
ter som ikke har advokat innkalles direkte. Dette 
er tatt inn av pedagogiske hensyn, og medfører 
ikke realitetsendring. En lignende bestemmelse 
finnes i tvisteloven § 13-2 annet ledd. 

Første ledd siste punktum tilsvarer dagens § 7-7 
første ledd tredje punktum, med enkelte språklige 
endringer. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-7 annet ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Til § 14-16 Forhandlingsmøte eller skriftlig behandling 

Bestemmelsens første ledd er endret sammenlig-
net med dagens § 7-14 første ledd. Det fremgår nå 
at saker for nemnda skal behandles så hurtig som 
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hensynet til en forsvarlig saksbehandling gjør 
mulig. Hvor lang tid det vil ta før forhandlings-
møte holdes i den enkelte sak vil blant annet 
avhenge av sakens kompleksitet, behovet for å 
innhente bevis og nemndenes ressurser. Private 
parter må få tid til å forberede seg, sette seg inn i 
saken og innhente dokumentasjon og bevis, slik at 
de kan imøtegå kommunens påstander og bevis. 
Det må foretas en avveining mellom behovet for å 
få saken behandlet raskt av hensyn til barnet og 
foreldrene, og å ivareta deres rettssikkerhet ved 
en forsvarlig behandling av saken. Bestemmelsen 
gjelder også saker som behandles uten forhand-
lingsmøte. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-14 annet ledd 
bokstav a, med enkelte språklige endringer. Dette 
innebærer ikke realitetsendring, og terskelen for 
når nemndleder kan behandle saken skriftlig når 
partene samtykker skal være den samme som i 
dag. I bestemmelsen er det nå også presisert at 
det er «nemndleder» som avgjør om saken kan 
behandles uten forhandlingsmøte. Det er også 
presisert at nemndleder i slike tilfeller kan treffe 
vedtak «etter skriftlig behandling». 

I tredje ledd er det tatt inn en ny bestemmelse 
om at nemndlederen kan treffe vedtak etter skrift-
lig behandling dersom saken gjelder krav om 
pålegg om utredning i senter for foreldre og barn 
etter § 2-3. Det vises til merknader til denne 
bestemmelsen. Utover denne endringer tilsvarer
tredje ledd dagens § 7-14 annet ledd bokstav b, 
med enkelte språklige endringer. Bestemmelsen 
omfatter som i dag saker om endring av tidligere 
vedtak eller dom og pålegg om hjelpetiltak. Det er 
presisert i bestemmelsen at nemndleder i slike til-
feller kan treffe vedtak «etter skriftlig behand-
ling». Dette kan gjøres når nemndlederen «finner 
det ubetenkelig». De momentene det er særlig 
aktuelt å vurdere det ut i fra er omtalt i bestem-
melsen, og er de samme som etter dagens 
bestemmelse: sakens tema, vanskelighetsgrad og 
behovet for fagkyndighet. Men det er i ordlyden 
åpnet for at også andre momenter kan være rele-
vante, ved at det presiseres at vurderingen «blant 
annet» skal omfatte de nevnte temaene. Adgangen 
for nemndleder til å behandle saker skriftlig skal 
være den samme som etter gjeldende rett. 

Fjerde ledd tilsvarer dagens § 7-14 tredje ledd 
om kombinasjon av muntlig behandling etter for-
handlingsmøte og skriftlig behandling. En kombi-
nasjon av muntlig og skriftlig behandling kan 
blant annet være aktuelt i endringssaker der det 
foreligger nye opplysninger av ikke helt uvesent-
lig betydning. I slike tilfeller kan det være hen-

siktsmessig å holde et kort forhandlingsmøte om 
de nye opplysningene, men ellers behandle saken 
skriftlig. 

Femte ledd tilsvarer dagens § 7-15, med 
enkelte språklige endringer.  

Til § 14-17 Møter for lukkede dører

Første ledd tilsvarer dagens § 7-16 første ledd. 
Med «møter» menes også møter i samtaleprosess. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-16 annet ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-16 tredje ledd, 
med enkelte språklige og strukturelle endringer. 
Av pedagogiske årsaker er det presisert i første 
punktum at partene skal samtykke og at nemnda 
finner det ubetenkelig. 

Fjerde ledd tilsvarer dagens § 7-16 fjerde ledd, 
med språklige endringer. Det er nå presisert at de 
personene som får være til stede etter denne 
bestemmelsen er bundet av taushetsplikt og refe-
ratforbud. De øvrige deltakerne i møtet, som par-
tene, advokater og nemnda, er omfattet av andre 
bestemmelser om taushetsplikt mv. 

Det vises til kapittel 20.12 for nærmere omtale.

Til § 14-18 Bevisføring 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-17 første ledd, med 
enkelte språklige endringer. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-17 annet ledd, 
med enkelte språklige endringer. I annet punktum
er det presisert at regelen i første punktum om at 
nemnda kan legge sakkyndigbevis til grunn bare 
dersom de har vært vurdert av barnesakkyndig 
kommisjon ikke gjelder ved behandling av akutt-
vedtak. Dette er en presisering av gjeldende rett. 

Til § 14-19 Nemndas avgjørelsesgrunnlag 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-18 første ledd, med 
enkelte språklige endringer. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-18 annet ledd, 
med enkelte språklige endringer og presiseringer. 

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-18 tredje ledd, 
med enkelte språklige endringer. 

Fjerde ledd tilsvarer dagens § 7-18 fjerde ledd, 
men det er presisert i ordlyden at bestemmelsen 
også gjelder når nemnda behandler midlertidig 
vedtak om flytteforbud. Vedtak om midlertidig 
flytteforbud skal behandles på samme måte som 
klage over akuttvedtak, jf. §14-22. I disse tilfellene 
gjelder § 14-22 tredje ledd for hva som er avgjørel-
sesgrunnlaget. 
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Til § 14-20 Nemndas vedtak 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-19 første ledd, med 
enkelte språklige endringer. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-19 annet ledd. 
Tredje ledd første og annet punktum tilsvarer 

dagens § 7-19 tredje ledd første og annet punk-
tum. At vedtak skal begrunnes som en dom inne-
bærer at nemndas vedtak må bygge på et tilstrek-
kelig og oppdatert avgjørelsesgrunnlag, inne-
holde en balansert og tilstrekkelig bred avveining 
og ha tilfredsstillende begrunnelse. Hvilke krav 
som stilles, beror på omstendighetene i den 
enkelte sak og hva slags tiltak det er tale om. Alle 
tungtveiende momenter må være trukket frem og 
begrunnet, og motstridende argumenter må være 
veid mot hverandre på en balansert måte. Det må 
fremgå av vedtaket at det er foretatt en grundig 
vurdering. Kravene til begrunnelsen i et vedtak 
skjerpes jo mer inngripende vedtaket er.

Tredje ledd tredje punktum tilsvarer dagens 
§ 7-19 tredje punktum.

Nytt i tredje ledd fjerde punktum er at det av 
nemndas vedtak skal fremgå hvordan hensynet 
til familiebånd er vurdert. Hensynet til familie-
bånd omfatter både barnets og foreldrenes 
familiebånd. Ivaretakelse av barn og foreldres 
familiebånd vil ofte være i barnets og foreldrenes 
interesser, men i saker om tvangsvedtak kan det 
likevel være at barnet og foreldrenes interesser 
er motstridende. I vedtak må det fremgå at det er 
foretatt en reell avveining av de motstridende 
interesser, og hvilken vekt hensynet til familie-
bånd, for både barnet og foreldrene er tillagt i 
vurderingene. Dersom tiltaket er nødvendig for å 
ivareta barnets beste, vil hensynet til barnets 
beste gå foran hensynet til foreldrene, jf. § 1-3 
om barnets beste. 

Fjerde ledd tilsvarer dagens § 7-19 tredje ledd 
femte punktum, med enkelte språklige endringer. 
Det er presisert at det er nemnda som skal gjøre 
partene oppmerksom på at de kan kreve rettslig 
prøving. 

Femte ledd tilsvarer dagens § 7-19 fjerde ledd. 

Til § 14-21 Retting av feil i nemndas vedtak 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-20 første ledd, med 
enkelte språklige endringer. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-20 annet ledd, 
men det er nå også presisert i ordlyden i hvilke 
situasjoner det er aktuelt å treffe tilleggsvedtak. 
Dette er gjort av pedagogiske grunner, og det 
innebærer ikke en realitetsendring. 

Til § 14-22 Vurdering av akuttvedtak og vedtak om 
midlertidig flytteforbud 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-22 første ledd, med 
enkelte språklige endringer. 

Dagens ordlyd i § 7-22 første ledd første punk-
tum gir inntrykk av at vedtaket «skal godkjen-
nes». Det riktige er at nemndleder «vurderer om 
vedtaket skal godkjennes», og ordlyden i bestem-
melsens første ledd annet punktum er endret i tråd 
med det. Det samme gjelder ordlyden i dagens 
§ 7-22 første ledd annet punktum om at vedtaket 
skal «godkjennes av nemndsleder». Ordlyden er 
derfor endret til at «nemndleder skal avgjøre 
saken» i første ledd tredje punktum. Også paragra-
fens tittel er endret tilsvarende. Endringene inne-
bærer ikke realitetsendring. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-22 annet ledd 
annet punktum. Dagens § 7-22 annet ledd første 
punktum er tatt ut, da dette synes overflødig. 

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-22 første ledd 
siste punktum. 

Til § 14-23 Klage på akuttvedtak og vedtak om 
midlertidig flytteforbud 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-23 første ledd, med 
enkelte språklige endringer. Det fremgår nå 
eksplisitt av ordlyden at bestemmelsen også gjel-
der for vedtak om midlertidig flytteforbud. 

I første ledd annet punktum er det tatt ut at kla-
gen fremsettes «skriftlig eller muntlig» overfor 
nemnda, da dette synes unødvendig detaljert. 

Annet ledd første punktum tilsvarer dagens 
§ 7-23 annet ledd første punktum. 

I annet ledd annet punktum er det inntatt en ny 
bestemmelse om at nemnda i særlige tilfeller kan 
settes som ordinær nemnd. Bestemmelsen er 
ment å være en unntaksregel. Avgjørelsen av om 
det foreligger et særlig tilfelle som krever at kla-
gesaken behandles av en ordinær nemnd, må 
bero på en konkret vurdering av sakens komplek-
sitet, herunder om saken reiser krevende vurde-
ringer som tilsier behov for et fagkyndig medlem i 
nemnda eller at saken av andre grunner har et 
særlig komplekst bevismateriale som tilsier behov 
for ordinær nemnd og mer omfattende klagebe-
handling. Spedbarnsaker kan reise krevende vur-
deringer som kan tilsi grundigere behandling, 
men akuttvedtak om spedbarn eller at saken gjel-
der små barn er imidlertid ikke alene tilstrekkelig 
for at vilkåret om «særlige tilfeller» er oppfylt. 
Også for eksempel saker om tilknytning og sam-
spill kan by på komplekse vurderinger som etter 
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en konkret vurdering kan tilsi at saken bør gå for 
ordinær nemnd. 

Tredje ledd tilsvarer dagens § 7-23 annet ledd 
annet punktum. Ordlyden er endret, slik at det 
ikke lenger skal være et «kort møte» i alle klage-
saker. Lengden på møtet må avgjøres konkret, og 
vil avhenge av den bevisførsel som nemndleder 
mener er nødvendig i det enkelte tilfelle. Nemnd-
leder må sørge for at saken er tilstrekkelig opp-
lyst, slik at saken kan avgjøres på et forsvarlig 
grunnlag. 

Fjerde ledd første punktum tilsvarer dagens 
§ 7-23 tredje ledd. 

I fjerde ledd annet punktum er det tatt inn en 
egen frist for klagesaker som behandles av ordi-
nær nemnd. Fristen er satt til to uker etter at nem-
nda mottok saken. 

Se nærmere omtale i kapittel 20.8.

Til § 14-24 Forkynning av nemndas vedtak 

Bestemmelsen tilsvarer dagens § 7-21, med 
enkelte språklige endringer. 

I første ledd er det presisert at vedtak forkyn-
nes ved «oversendelse», og ikke ved «postforkyn-
ning» slik dagens ordlyd er. Dette medfører ikke 
realitetsendring. 

Til § 14-25 Rettslig prøving av nemndas vedtak 

Første ledd tilsvarer dagens § 7-24 første ledd, 
med enkelte språklige endringer. Dagens § 7-24 
første ledd annet punktum om at kommunen er 
part i saken videreføres ikke, da det synes unød-
vendig. 

Annet ledd tilsvarer dagens § 7-24 annet ledd, 
med enkelte språklige endringer. Det er presisert 
at retten kan gi tillatelse til å reises søksmål selv 
om søksmålsfristen ikke er overholdt. Dette er en 
forklaring av dagens ordlyd om «oppfriskning mot 
oversittelse». 

Tredje ledd første punktum tilsvarer dagens 
§ 7-24 tredje ledd, med enkelte språklige 
endringer. Det fremgår at retten kan legge sak-
kyndigbevis til grunn bare dersom de har vært 
vurdert av barnesakkyndig kommisjon. Tredje 
ledd annet punktum er nytt, og er tatt inn for å 
tydeliggjøre at bestemmelsen om at barne-
sakkyndig kommisjon må vurdere sakkyndigbe-
vis ikke gjelder ved rettslig prøving av akuttved-
tak. Dette er en presisering av gjeldende rett. 

Kapittel 15 Kommunens og barneverns-
tjenestens ansvar og oppgaver 

Til § 15-1 Kommunens ansvar for forebygging av 
omsorgssvikt 

Første ledd første punktum regulerer kommunens 
ansvar for å fremme gode oppvekstvilkår for å 
forebygge at barn og unge utsettes for omsorgss-
vikt eller utvikler atferdsproblemer. Bestemmel-
sen viderefører gjeldende § 3-1 første ledd, med 
noe endret ordlyd for å få klarere frem at det er 
kommunen som sådan som har ansvaret for det 
forebyggende arbeidet. Det er også lagt vekt på å 
få frem at ansvaret må ivaretas gjennom tiltak fra 
et bredt spekter av kommunale tjenester, og 
bestemmelsen må ses i sammenheng med lovens 
formålsbestemmelse i § 1-1 annet ledd. Det fore-
byggende ansvaret gjelder både tiltak rettet mot 
alle barn og tiltak rettet mot grupper med for-
høyet risiko. Målet er å forebygge problemutvik-
ling som senere kan komme til uttrykk gjennom 
behov for omfattende tiltak, som barnevernstiltak. 
Kommunens ansvar for forebygging innebærer 
ikke en plikt for kommunen til å ha en bestemt 
type eller et definert omfang av forebyggende til-
bud. Det vises til nærmere omtale i kapittel 21.1.4.

Første ledd annet punktum lovfester kommu-
nens ansvar for å samordne det forebyggende tje-
nestetilbudet rettet mot barn og unge. Dette er et 
ansvar som allerede følger av kommunens plikt til 
å planlegge sin virksomhet, men er tatt inn i loven 
for å understreke viktigheten av et helhetlig og 
samordnet forebyggende arbeid. Kommunen står 
fritt til å organisere det forebyggende arbeidet 
med utgangspunkt i lokale hensyn og forutsetnin-
ger. Det er opp til den enkelte kommune å vur-
dere hvilke oppgaver barnevernstjenesten og 
andre tjenester skal ha i det forebyggende arbei-
det. Det vises til nærmere omtale i kapittel 
21.1.4.3.

Annet ledd gir kommunestyret selv plikt til å 
vedta en plan for kommunens forebyggende 
arbeid etter første ledd. Kravet om plan er nytt. 
Målet er å bidra til overordnet forankring av det 
forebyggende tilbudet og av fordelingen av kom-
munens ressurser til dette arbeidet. At kommune-
styret selv skal vedta planen innebærer at ansva-
ret ikke kan delegeres. Det vises til nærmere 
omtale i kapittel 21.1.4.4. 

Til § 15-2 Kommunens overordnede ansvar for barne-
vernstjenesten 

Første ledd viderefører gjeldende § 2-1 første ledd 
med enkelte språklige endringer. 
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Annet ledd innebærer at kommunen må sørge 
for at barnevernstjenestens personell har den 
kunnskapen og de ferdighetene som er nødvendig 
for at kommunen kan ivareta sine oppgaver etter 
barnevernsloven. 

Annet ledd første punktum lovfester kommu-
nens plikt til opplæring og veiledning av barne-
vernstjenestens personell. Plikten til opplæring er 
en videreføring av gjeldende § 2-1 syvende ledd. 
Presiseringen av at kommunens ansvar også 
omfatter veiledning er ny. Ansvaret innebærer at 
ansatte må følges opp og få nødvendig støtte i 
arbeidet. Dette gjelder særlig nyutdannede. 

Videre må kommunen legge til rette for at de 
ansatte er oppdatert på regelverket, ny forskning 
og annen viktig kunnskap om hva som er god 
praksis. Kommunen må ut fra lokale forhold og 
behov selv vurdere innholdet i og omfanget av 
opplæringen og veiledningen. 

Annet punktum presiserer at personellet har 
plikt til å delta i den opplæringen og veiledningen 
som blir bestemt. Presiseringen av at plikten også 
omfatter veiledning er ny, og henger sammen 
med tilsvarende presisering i første punktum. 

Det fremgår av tredje punktum at departemen-
tet kan gi forskrift om opplæring. Bestemmelsen 
innebærer at hjemmelen i gjeldende § 2-1 syvende 
ledd videreføres, men at forskriften kan fastsettes 
av departementet, i stedet for av Kongen. 

Tredje ledd er nytt og lovfester at kommunen 
skal tilby veiledet praksis i barnevernstjenesten i 
tilfeller der en utdanningsinstitusjon ber om det. 
Annet punktum presiserer at kommunen skal 
samarbeide med utdanningsinstitusjonen om 
gjennomføringen av praksisen.

Fjerde ledd viderefører gjeldende § 2-1 annet 
ledd. Det vises til nærmere omtale i Prop. 81 L 
(2019–2020) om endringer av interkontrollregler i 
sektorlovgivningen. Kommunen plikter å ha 
internkontroll for å sikre at barnevernstjenestens 
oppgaver utføres i samsvar med de krav som føl-
ger av regelverket. Private tjenesteytere er ikke 
direkte omfattet av bestemmelsen, men kommu-
nen er likevel forpliktet til å sikre at den har nød-
vendig og tilstrekkelig kontroll med at oppgaver 
private utfører for barnevernstjenesten er i sam-
svar med lov og annet regelverk. Rutiner for syste-
matisk oppfølging av private aktører må derfor 
inngå som en del av kommunens internkontroll.

Dagens § 2-1 tredje ledd om folkevalgt organ 
er opphevet. Det vises til nærmere omtale i kapit-
tel 21.4.4.2. 

Til § 15-3 Barnevernstjenestens organisering og 
oppgaver 

Det fremgår av bestemmelsens første ledd at det i 
hver kommune skal være en barnevernstjeneste 
som utfører oppgaver etter denne loven, og at 
barnevernstjenesten skal ha en leder. Bestemmel-
sen erstatter fjerde og sjette ledd i dagens § 2-1. 
Presiseringen i dagens fjerde ledd om at barne-
vernstjenestens leder «har ansvar for oppgaver 
etter denne loven» videreføres ikke. Hovedformå-
let med endringen er å understreke og styrke 
kommuneledelsens ansvar for den overordnede 
styringen av barnevernstjenesten. 

Endringen innebærer at kommunens politiske 
og administrative ledelse vil kunne instruere og 
overprøve barnevernstjenestens leder og fastsette 
retningslinjer som begrenser barnevernslede-
rens faglige ansvar og kompetanse. Kommunens 
handlingsrom er begrenset av kravene som følger 
av barnevernsloven med forskrifter, herunder kra-
vet om forsvarlige tjenester og hensynet til bar-
nets beste ved valg av tiltak. Taushetsplikten er 
ikke er til hinder for at kommunens politiske og 
administrative ledelse får tilgang til nødvendige 
taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med 
kontroll av barnevernstjenestens utøvelse av kom-
munens oppgaver etter barnevernsloven, jf. 
forvaltningsloven § 13 b nr. 4. 

Annet ledd beskriver i samsvar med gjeldende 
rett rammen for barnevernstjenestens ansvarsom-
råde opp mot andre tjenester. Bestemmelsen tyde-
liggjør barnevernstjenestens ansvarsområde med 
utgangspunkt i vilkårene for tiltak sett i sammen-
heng med formålsbestemmelsen i § 1-1 første 
ledd. I første punktum lovfestes at barneverns-
tjenesten har ansvar for å gi hjelp, omsorg og 
beskyttelse når det er nødvendig på grunn av bar-
nets omsorgssituasjon eller atferd. At barnets hjel-
pebehov følger av omsorgssvikt eller atferd er 
ikke alltid en tilstrekkelig forutsetning for at bar-
nevernstjenestens ansvar trer inn. Annet punktum 
tydeliggjør derfor at barnevernstjenestens ansvar 
omfatter tiltak rettet mot barnets omsorgssitua-
sjon eller barnets atferd. Dette betyr at formålet 
med tiltaket må være å avhjelpe disse behovene. I 
noen tilfeller vil det være andre tjenester som har 
kompetanse og riktig tiltak for barnet, og dermed 
også ansvaret for å iverksette tiltak. Bestemmel-
sen innebærer ikke at terskelen for å iverksette til-
tak innenfor barnevernstjenestens ansvarsområde 
heves eller at vilkårene for tiltak snevres inn. Det 
vises til nærmere omtale i kapittel 21.2.4.  

Tredje ledd tilsvarer gjeldende § 2-1 femte ledd 
med enkelte endringer. Bestemmelsen gir som i 
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dag en oversikt over sentrale oppgaver som er til-
lagt barnevernstjenesten. Listen er ikke uttøm-
mende.

Tredje ledd bokstav a omfatter det å gjennomgå 
og vurdere bekymringsmeldinger. Oppgaven å 
gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger er 
tatt inn siden dette markerer starten på en barne-
vernssak. I dagens bokstav a omtales «råd og vei-
ledning». Dette er tatt ut av listen fordi dette, ut 
over det generelle veiledningsansvaret i 
forvaltningsloven § 11, skal regnes som hjelpetil-
tak. Endringen innebærer ikke at barnevernstje-
nesten skal begrense råd og veiledning, men at 
det skal fattes vedtak om hjelpetiltak når det gis 
råd og veiledning ut over det generelle veiled-
ningsansvaret. Det vises til § 3-1 og nærmere 
omtale i kapittel 9. 

Tredje ledd bokstav b omfatter det å gjennom-
føre undersøkelser.

Tredje ledd bokstav c viderefører gjeldende 
§ 2-1 femte ledd bokstav b med språklige foren-
klinger. Tredje ledd bokstav c og d viderefører 
gjeldende § 2-1 femte ledd bokstav c og d. 

Fjerde ledd er ny og lovfester barnevernstje-
nestens plikt til tilgjengelighet og akuttberedskap. 
Bestemmelsen er en kodifisering og presisering 
av det ansvaret barnevernstjenesten allerede har i 
dag, og innebærer ingen materielle endringer i 
kommunenes ansvar eller oppgaver. 

Barnevernstjenestens plikt til å ha en forsvar-
lig akuttberedskap innebærer at barnevernstje-
nesten også utenfor ordinær kontortid må ha til-
strekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig. Kra-
vet om forsvarlig akuttberedskap kan for eksem-
pel være oppfylt gjennom en bakvaktsordning. 
Dette forutsetter at bakvaktsordningen er formali-
sert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med 
barnevernstjenestens kompetanse, og å samar-
beide med andre hjelpeinstanser dersom det opp-
står en alvorlig situasjon utenfor kontortid. En 
ordning som baserer seg på at barnevernsledere 
eller andre ansatte i tjenesten i varierende grad 
kan kontaktes på private telefonnummer i krise-
situasjoner er derfor ikke i samsvar med kravet 
om forsvarlig akuttberedskap. 

Bestemmelsen innebærer at alle kommuner til 
enhver tid må ha tilgang til barnevernsfaglig kom-
petanse for å ivareta ta sitt ansvar når et barn i 
kommunen har behov for umiddelbar hjelp. Hvor-
dan beredskapen skal organiseres vil avhenge av 
lokale forhold i den enkelte kommune. Kommu-
nens beredskap må imidlertid være formalisert 
og etterprøvbar slik at det er klart for tilsynsmyn-
dighetene og andre hvem som til enhver tid har 
ansvar. Under forutsetning av at kommunens 

beredskap er forsvarlig og oppfyller øvrige krav i 
lov- og regelverk, har kommunene organisasjons-
frihet til å finne løsninger for akuttberedskap 
alene eller i samarbeid med andre kommuner. 
Den enkelte kommune kan for eksempel velge å 
inngå i en ordning med felles barnevernsvakt 
sammen med andre kommuner, opprette en 
bakvaktsordning, eller velge andre løsninger til-
passet de lokale forholdene og kommunens egen-
art.

Bestemmelsens femte ledd lovfester at kommu-
nestyret selv minst én gang i året skal få en rede-
gjørelse om tilstanden i barnevernstjenesten. 
Bestemmelsen tilsvarer dagens § 2-1 siste ledd 
som trådte i kraft 1. januar 2021. Det vises til Prop. 
84 L (2019–2020) Endringer i barnevernloven 
(samtaleprosess, årlig tilstandsrapportering mv.) 
og merknad til bestemmelsen. 

§ 15-4 Stedlig ansvarsområde 

Pliktsubjektet er endret fra «barnevernstjenesten 
i den kommunen» til kun «kommunen» gjennom-
gående i bestemmelsen. Endringen innebærer 
ingen realitetsendring, og må sees i sammenheng 
med tilsvarende formulering i § 15-5. 

Første ledd gjelder ansvaret til den kommunen 
der et barn oppholder seg, og viderefører dagens 
§ 8-1 med enkelte språklige endringer.

Annet ledd om ansvaret til den kommunen der 
et barn sist var registrert bosatt, når barnet opp-
holder seg i en annen stat, viderefører gjeldende 
§ 8-5 første ledd første punktum med enkelte 
språklige endringer. 

Tredje ledd gjelder adgangen for kommunen til 
å avtale å overføre ansvaret for barnevernssaken 
til en annen kommune som barnet har tilknytning 
til. I dagens barnevernslov er adgangen til å inngå 
slik avtale knyttet til ansvaret for å reise sak, jf. 
gjeldende § 8-4 første ledd annet punktum. I rett-
spraksis (Rt. 1999 s. 593) er det imidlertid lagt til 
grunn at kommuner også kan inngå avtale om å 
overføre ansvaret for andre deler av saken. Tredje 
ledd lovfester denne adgangen. Bestemmelsen 
inkluderer for øvrig også adgangen til å inngå 
avtaler som fremgår av dagens § 8-5 første ledd 
annet punktum som gjelder ansvaret for barn som 
oppholder seg i en annen stat. 

Begrensningen i tredje ledd om at det kun kan 
inngås avtale med en annen kommune «som bar-
net har tilknytning til», er en videreføring av gjel-
dende rett. Departementet presiserer at formule-
ringen «som barnet har tilknytning til» skal for-
stås slik at den også omfatter en kommune som 
barnet skal fosterhjemsplasseres i. Dette er en 
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viss utvidelse av hvordan bestemmelsen forstås i 
dag. 

Fjerde ledd om statsforvalterens adgang til å 
behandle tvister, gjelder tvister om hvilken kom-
mune som har ansvaret for saken etter første og 
annet ledd. Tvister om hvilken kommune som har 
ansvaret for saken etter første ledd viderefører 
dagens § 8-3. Dette betyr at tvisten må gjelde hva 
som i et enkelt tilfelle er å anse som oppholdskom-
munen. Statsforvalterens adgang til å behandle 
tvister omfatter også eventuell uenighet etter 
annet ledd, det vil si tvist om hvilken kommune 
barnet sist var registrert bosatt. 

Til § 15-5 Ansvar for å reise sak 

Pliktsubjektet er endret fra «barnevernstjenesten 
i den kommunen» til kun «kommunen» gjennom-
gående i bestemmelsen. Endringen innebærer 
ingen realitetsendring, og må sees i sammenheng 
med tilsvarende formulering i §§ 14-8 og 14-9. 
Bestemmelsen regulerer ansvarsforholdet mel-
lom kommuner. Selve ansvaret for å reise sak føl-
ger av kommunens og barnevernstjenestens opp-
gaver og ansvar etter barnevernsloven, jf. hen-
holdsvis §§ 15-2, 15-3, 15-4 og lovens system for 
øvrig. 

Første ledd første punktum tilsvarer gjeldende 
§ 8-4 første ledd første punktum. Første ledd 
annet punktum er nytt og presiserer hvilken kom-
mune som har ansvaret for å reise sak etter at det 
er fattet vedtak etter kapittel 4 om akuttiltak. Pre-
siseringen er i samsvar med gjeldende praksis og 
innebærer at det er kommunen der akuttsituasjo-
nen oppsto som har ansvaret for å reise en eventu-
ell etterfølgende sak for barneverns- og helse-
nemnda. Dette gjelder selv om barnet ikke lenger 
oppholder seg i kommunen, og er dermed et unn-
tak fra oppholdskommuneprinsippet. Tredje 
punktum presiserer når saken anses reist for nem-
nda. 

Annet ledd viderefører gjeldende § 8-4 annet 
ledd med enkelte språklige endringer. 

Tredje ledd viderefører gjeldende § 8-5 annet 
ledd med enkelte språklige endringer. 

Fjerde ledd viderefører gjeldende § 8-4 tredje 
ledd med enkelte språklige endringer. 

Femte ledd tilsvarer dagens § 8-4 første ledd 
annet punktum med enkelte språklige endringer. 
Departementet presiserer at formuleringen «som 
barnet har tilknytning til» skal forstås slik at den 
også omfatter en kommune som et barn skal fos-
terhjemsplasseres i. Dette er en viss utvidelse av 
hvordan bestemmelse forstås i dag.

Til § 15-6 Krav til kompetanse for barnevernstjenestens 
personell m.m. 

Bestemmelsen er ny og regulerer hvilken utdan-
ning og erfaring som kreves for at personell i bar-
nevernstjenesten skal kunne utføre nærmere 
bestemte oppgaver og funksjoner. 

Første ledd første punktum regulerer hvilke 
oppgaver som bare skal kunne utføres av faste og 
midlertidig ansatte som oppfyller nærmere 
bestemte krav til utdanning, eller en kombinasjon 
av utdanning og erfaring. Bestemmelsen viser til 
de oppgavene som følger av § 15-3 tredje ledd bok-
stav a til e. 

Når det gjelder hvilke utdanninger og erfa-
ringsbakgrunn som kreves for å utføre disse opp-
gavene, fremgår det av første punktum at det er to 
måter å oppfylle kravet på. For det første er kravet 
oppfylt for ansatte med mastergrad i barnevern 
eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå, 
jf. bokstav a. For det andre kan kravet i en tidsav-
grenset periode også oppfylles gjennom en kombi-
nasjon av relevant utdanning på bachelornivå, 
arbeidserfaring fra barnevernet og videreutdan-
ning, jf. bokstav b.

Når det gjelder kravet til arbeidserfaring er 
det stilt krav om minst fire års arbeidserfaring fra 
barnevernet. Den erfaringen som kreves kan opp-
fylles gjennom arbeid i den kommunale barne-
vernstjenesten eller fra statlige organer med opp-
gaver etter barnevernsloven, som barnevernsin-
stitusjoner, Bufetat og fra statsforvalteren. Også 
erfaring fra en privat barnevernsinstitusjon eller 
andre private aktører som bistår kommunalt eller 
statlig barnevern i utførelse av oppgaver etter 
barnevernsloven kan være kvalifiserende. Kravet 
til videreutdanning forutsetter dokumentasjon på 
gjennomført barnevernsfaglig eller annen rele-
vant videreutdanning med minst 30 studiepoeng. 

Kompetansekravet gjelder i begge tilfeller fra 
1. januar 2031. 

Muligheten for å oppfylle kompetansekravet 
gjennom en kombinasjon av bachelor, erfaring og 
videreutdanning vil kun gjelde for en tidsbegren-
set periode. Kravet er kun oppfylt for personell 
som innen 1. januar 2031 har opparbeidet fire års 
arbeidserfaring og som i tillegg har gjennomført 
videreutdanning. Dette innebærer blant annet at 
det etter 1. januar 2027 ikke lenger vil være mulig 
for en person med bachelor, men som på dette 
tidspunktet ikke har arbeidserfaring fra barne-
vern, å opparbeide seg tilstrekkelig arbeidserfa-
ring innen 1. januar 2031. 

Det er den enkelte kommune som har ansvar 
for å vurdere om kompetansekravet er oppfylt i 
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det enkelte tilfellet. Dette innebærer at kommu-
nen selv skal vurdere hvilke mastergradsutdan-
ninger som er relevante. Det er også kommunen 
som skal ta stilling til om kravet til relevant 
arbeidserfaring og videreutdanning er oppfylt. I 
begge tilfeller forutsettes at kommunen gjør en 
forsvarlig vurdering av om kravet er oppfylt. 

Annet ledd presiserer at kompetansekravene 
etter første ledd også gjelder for barnevernstje-
nestens leder og lederens stedfortreder. Videre er 
det presisert i bestemmelsen at kompetansekra-
vene også omfatter sakkyndige som barne-
vernstjenesten har engasjert etter § 2-2. Sakkyn-
dige som skal benyttes i saker som gjelder 
samiske barn må ha kompetanse om samiske 
barns språklige og kulturelle rettigheter som 
urfolk. Dette er noe barnevernstjenesten må ta 
høyde for både ved valg av sakkyndige og ved 
utforming av den sakkyndiges mandat. Videre 
fremgår det at bestemmelsen gjelder for personell 
som bistår barnevernstjenesten med utredning 
som Barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr etter 
§§ 16-3 fjerde ledd bokstav a. Dette innebærer 
blant annet at kravene til kompetanse også omfat-
ter personell i sentre for foreldre og barn som i 
denne sammenhengen utreder barns omsorgssi-
tuasjon. 

Presiseringene har særlig sammenheng med 
at det for barnevernstjenestens egne faste og mid-
lertidige ansatte er stilt krav om kompetanse for å 
kunne gjennomføre undersøkelser av barnets 
omsorgssituasjon, jf. bokstav b. 

Krav til kompetanse ved bistand fra private 
tjenesteytere er nærmere regulert i § 15-7 annet 
ledd, og omtalt nedenfor. 

Tredje ledd regulerer kommunens adgang til å 
gi midlertidig dispensasjon fra kravet i § 15-6 før-
ste ledd om mastergrad. 

Det fremgår av første punktum at kommunen 
etter nærmere bestemte vilkår kan gi midlertidig 
dispensasjon fra kravet til femårig mastergrad. 
For det første er det et vilkår at kommunen har 
offentlig utlyst stillingen det søkes dispensasjon 
for. For det andre kan dispensasjon bare gis der-
som ingen kvalifiserte søkere har meldt seg. 
Bestemmelsen omfatter særlig tilfeller der ingen 
søkere med master i barnevern eller annen rele-
vant utdanning på tilsvarende nivå har meldt 
interesse for den utlyste stillingen. I tillegg kan 
kommunen i enkelte særlige tilfeller vurdere at en 
søker med relevant master ikke er skikket eller 
egnet for stillingen, selv om vedkommende oppfyl-
ler de formelle kravene til kompetanse. 

Det fremgår av annet punktum at kommunen 
skal utarbeide en ettårig plan for systematisk vei-

ledning av den nyansatte i utførelse av de opp-
gavene som er omfattet av kompetansekravene 
etter § 15-3 tredje ledd. Det er presisert i bestem-
melsen at veiledningen skal være systematisk, 
men det er ellers opp til kommunen selv å ta stil-
ling til omfanget av veiledningen og hvordan 
arbeidet skal organiseres. Blant annet kan kom-
munen velge om de ønsker å gjennomføre veiled-
ningen selv eller gjennom samarbeid med andre 
kommuner. Det forutsettes imidlertid at veilednin-
gen innrettes slik at den nyansatte får forsvarlig 
veiledning om kommunens arbeid med bekym-
ringsmeldinger, undersøkelser av barnets 
omsorgssituasjon, saksbehandling i forbindelse 
med at barnevernstjenesten treffer vedtak om 
hjelpetiltak, nemndas rolle og behandling av 
tvangssaker og om barnevernstjenestens ansvar 
for å iverksette og følge opp barnevernstiltak. 

Det fremgår av tredje punktum at kommunen 
skal informere statsforvalteren om at midlertidig 
dispensasjon er gitt. 

Fjerde ledd regulerer kommunens adgang til å 
gi varig unntak for kravet til mastergrad. Det 
fremgår av første punktum at varig unntak kan gis 
dersom den nyansatte innen tre år fra tidspunktet 
for tiltredelse har gjennomført og bestått en bar-
nevernsfaglig eller annen relevant videreutdan-
ning med minst 30 studiepoeng. 

Den enkelte kommune må selv ta stilling til 
hvilke videreutdanninger som er relevante. Kom-
munens vurdering skal være basert på en konkret 
vurdering av hvilken kompetanse og kvalifikasjo-
ner som er nødvendig for at barnevernstjenesten 
skal kunne utføre sine oppgaver på en faglig for-
svarlig måte. Det fremgår av annet punktum at 
varig unntak for masterkravet kan gis når det fore-
ligger dokumentasjon på at videreutdanning er 
gjennomført og bestått. At unntaket er varig inne-
bærer også at det gjelder dersom vedkommende 
senere skifter arbeidssted. Det fremgår av tredje 
punktum at kommunen skal informere statsforval-
teren om at kommunen har gitt varig unntak for 
kompetansekravet.

Til § 15-7 Bistand fra private tjenesteytere 

Bestemmelsen er ny og regulerer kommunens 
adgang til å benytte private tjenesteytere. 

Første ledd er en kodifisering av gjeldende rett 
og slår fast at kommunen som et utgangspunkt 
kan la seg bistå av private tjenesteytere til utfø-
relse av oppgaver og tjenester etter barneverns-
loven. Dette gjelder også selv om oppgaven eller 
tjenesten innebærer utøvelse av offentlig myndig-
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het. Offentlig myndighetsutøvelse kan omfatte 
både avgjørelser og handlinger. 

Ved utøvelse av offentlig myndighet kan pri-
vate tjenesteytere benyttes gjennom bistand eller 
lovhjemlet delegering. Kommuner må ha hjem-
mel i lov for å kunne delegere den kompetansen 
som i lov blir lagt til kommunen til en privat tje-
nesteyter. Delegering innebærer dermed at opp-
gaven overlates eller legges til den private tjenes-
teyteren. Bistand fra private tjenesteytere kan 
ikke innebære at den private tildeles myndighet 
eller gis et selvstendig ansvar for en oppgave som 
innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Bistand 
kjennetegnes av å være hjelp og støtte til oppgaver 
barnevernstjenesten har ansvaret for. Det er en 
klar forutsetning for å kunne la seg bistå av pri-
vate tjenesteytere, at kommunen har nødvendig 
kontroll med at oppdraget utføres i samsvar med 
lov- og forskrift. Dette innebærer blant annet at 
barnevernstjenestens leder må utøve aktiv styring 
og ledelse, slik at kommunen ivaretar sitt ansvar 
etter barnevernsloven fullt ut, og at rettsikkerhe-
ten til barn og familier blir ivaretatt. Hvordan sty-
ringen utøves i praksis må vurderes konkret blant 
annet med utgangspunkt i hvilken oppgave det 
dreier seg om og hvilken rolle den private aktøren 
er tiltenkt. Det er også en grunnleggende forut-
setning at all bistand fra private skjer innenfor fag-
lig forsvarlige rammer, jf. § 1-7. Det vises til nær-
mere omtale i kapittel 21.6.4.1. 

Annet ledd stiller kompetansekrav til private 
tjenesteytere som bistår barnevernstjenesten i 
utførelsen av oppgavene nevnt i § 15-3 tredje ledd. 
Bestemmelsen innebærer at barnevernstjenesten 
bare kan la seg bistå av private tjenesteytere til 
disse oppgavene dersom den private tjenesteyte-
ren oppfyller kompetansekravene som stilles til 
barnevernstjenestens egne ansatte i § 15-6. 

Dersom barnevernstjenesten lar seg bistå av 
en privat tjenesteyter til oppgaver nevnt i § 15-3 
tredje ledd, må barnevernstjenesten sikre at alle 
ansatte hos den private tjenesteyteren som skal 
være delaktig i arbeidet oppfyller kompetansekra-
vene. Kommunen må derfor forsikre seg om dette 
både ved avtaleinngåelsen med den private tjenes-
teyteren, og ved senere oppfølgning. Det vises til 
nærmere omtale i kapittel 21.8.4.3. 

Tredje ledd lovfester at barnevernstjenesten 
ikke kan la seg bistå av private tjenesteytere til 
utførelsen av enkelte oppgaver. Forbudet inne-
bærer at kommunen ikke kan inngå oppdragsavta-
ler med private tjenesteytere om bistand til utfø-
relsen av oppgavene nevnt i tredje ledd bokstav a 
til e. Forbudet er likevel ikke er til hinder for at 
kommunen midlertidig ansetter private tjeneste-

ytere, gjennom engasjement eller vikariat, til utfø-
relsen av disse oppgavene. Forbudet omfatter hel-
ler ikke kommunes adgang til å innhente bistand 
fra andre offentlige tjenesteytere, som for eksem-
pel helsetjenesten, familievernkontorene eller 
statlig andrelinje i barnevernet (Bufetat). 

Bokstav a er en presisering av gjeldende rett 
og innebærer at barnevernslederen og stedfortre-
dende leder må være ansatt i kommunen. 

Bokstav b er en presisering og tydeliggjøring 
av gjeldende rett. Forbudet innebærer at alle 
avgjørelser og vedtak, samt barnevernsfaglige 
vurderinger som ligger til grunn for disse reelt 
sett skal treffes av barnevernstjenesten, ut fra det 
enkelte barnets behov for tjenester og tiltak etter 
barnevernsloven. Forbudet er ikke til hinder for 
vertskommunesamarbeid som innebærer å over-
føre vedtaksmyndighet til en annen kommune 
etter kommunelovens kapittel 20. 

Bokstav c er en presisering av gjeldende rett. 
Med partsrepresentant menes «lovlige stedfortre-
dere» på vegne av barnevernstjenesten, jf. 
barnevernsloven § 14-9 første ledd bokstav b. Pri-
vate tjenesteytere kan likevel møte som vitne i 
barneverns- og helsenemnda for å opplyse saken.

Bokstav d innebærer at barnevernstjenesten 
ikke kan la seg bistå av private tjenesteytere til 
valg og godkjenning av fosterhjem til det enkelte 
barn, jf. § 9-5. Forbudet er ikke til hinder for at pri-
vate tjenesteytere rekrutterer fosterhjem, og gir 
disse opplæring. 

Bokstav e innebærer at barnevernstjenesten 
ikke kan la seg bistå av private tjenesteytere til 
utarbeidelse og evaluering av planer etter lovens 
kapittel 7 og 8. Dette omfatter planer om oppføl-
ging, jf. §§ 8-2, 8-3, 8-5, 8-7 og 8-9. Se nærmere 
omtale i kapittel 14.4. Dette gjelder også plan for 
samvær og kontakt jf. § 7-3. Se nærmere omtale i 
kapittel 13.4.2.1. 

Til § 15-8 Fosterhjem tilknyttet private tjenesteytere 

Bestemmelsen er ny og innebærer at barne-
vernstjenesten ikke kan plassere barn i foster-
hjem som har inngått avtale med en privat tjenes-
teyter om godtgjøring for eller innholdet i foster-
hjemsoppdraget. Det vises til nærmere omtale i 
kapittel 21.7.4.

Forbudet omfatter ikke spesialiserte foster-
hjem, jf. § 16-3 annet ledd bokstav c. Bufetat kan 
fortsatt benytte private leverandører i sitt tilbud av 
spesialiserte fosterhjem. Det vises til nærmere 
omtale om spesialiserte fosterhjem i kapittel 
22.1.6.2. 
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Bestemmelsen er ikke til hinder for at kommu-
nen kan kjøpe enkelttjenester som hjelpetiltak, 
avlastningstiltak og veiledning til fosterhjem fra 
private tjenesteytere. Det vises til nærmere 
omtale kommunens adgang til å benytte private 
tjenesteytere i kapittel 21.6.4. 

Til § 15-9 Samarbeid og samordning 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende barnevernlov 
§ 3-2 med endringer som følger av Prop. 100 L 
(2020–2021) Endringer i velferdstjenestelovgivnin-
gen (samarbeid, samordning og barnekoordinator). 
Nytt femte ledd viderefører dagens § 3-3. 

Bestemmelsens overskrift ble i den forbindelse 
endret til «Samarbeid og samordning». 

Videre ble gjeldende § 3-2 første ledd om bar-
nevernstjenestens medvirkningsplikt og gjel-
dende § 3-2 annet ledd annet punktum om barne-
vernstjenestens plikt til å delta i kommunal plan-
legging opphevet i forbindelse med Prop. 100 L 
(2020–2021). Endringene innebærer at barne-
vernstjenestens samarbeidsplikt etter barneverns-
loven blir mer rendyrket. Barnevernstjenestens 
ansvar for å delta i kommunens planlegging regu-
leres av plan- og bygningsloven. Det vises til nær-
mere omtale i kapittel 21.3.5. 

Første ledd gir barnevernstjenesten plikt til å 
samarbeide med offentlige instanser og andre tje-
nesteytere i oppfølgingen av bestemte barn som 
mottar tjenester fra flere tjenesteytere. Plikten til å 
samarbeide er en oppgave som kommer i tillegg 
til det å gi konkrete tjenester og tiltak etter 
barnevernsloven. Samarbeidet skal være en inte-
grert del av tjenesteytingen. For at samarbeids-
plikten skal inntre, må samarbeid være nødvendig 
for å gi barnet et helhetlig og samordnet tjeneste-
tilbud. Dette innebærer at barneverntjenesten må 
gjøre en konkret faglig vurdering av hva de har 
plikt til å samarbeide om, hvilke andre tjeneste-
ytere de skal samarbeide med når det gjelder de 
enkelte oppgavene, og en vurdering av hvor 
omfattende og langvarig samarbeidet vil bli. Dette 
vil variere ut fra det enkelte barnets behov. Barne-
vernstjenesten må selv vurdere hvilke samar-
beidsaktiviteter de må gjennomføre for å oppfylle 
plikten til samarbeid. Samarbeidsplikten gjelder 
også for barn som mottar ettervernstiltak. Samar-
beidet skal skje innenfor gjeldende regler om 
taushetsplikt.

Annet ledd slår fast at kommunen skal sam-
ordne tjenestetilbudet etter første ledd. Ved behov 
skal kommunen bestemme hvilken kommunal tje-
nesteyter som skal samordne tjenestetilbudet i 
saker der et barn trenger et helhetlig og samordnet 

tjenestetilbud. Denne plikten gjelder der det er 
uklarheter eller uenighet om hvilken kommunal 
tjenesteyter som skal samordne tjenestetilbudet.

Dersom tjenesteyterne er enige om hvem som 
skal samordne tjenestetilbudet, vil det ikke være 
behov for at kommunen avgjør dette. Det samme 
gjelder der det allerede følger av annet regelverk 
hvem som skal ha ansvaret for å koordinere opp-
følgingen barnet får, for eksempel der barnet har 
en individuell plan etter helse- og omsorgslovgiv-
ningen. Dersom familien har fått oppnevnt barne-
koordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 7-2 a, følger det av bestemmelsen at det er bar-
nekoordinatoren som skal sørge for at tjenestetil-
budet til barnet blir samordnet. 

Kommunen velger selv hvordan den skal iva-
reta plikten til å avklare hvem som skal ha ansva-
ret for samordningen. Det er kommunedirektøren 
som har ansvaret og beslutningsmyndigheten, 
men oppgaven kan delegeres til andre i kommu-
nen. Kommunens beslutningsmyndighet omfat-
ter ikke fylkeskommunale, statlige eller private 
tjenesteytere. Samordning opp mot disse tjenes-
tene vil derfor omfatte informasjon, involvering og 
tilrettelegging for samarbeid. Samtidig vil de fyl-
keskommunale, statlige og private tjenestene 
være pålagt å delta i samarbeidet gjennom samar-
beidsplikter i egne tjenestelover. Dersom det er 
mest hensiktsmessig, kan kommunen avtale med 
den aktuelle tjenesten, for eksempel BUP eller en 
videregående skole, at samordningsansvaret skal 
ligge der.

Tredje ledd regulerer barnevernstjenestens 
plikt til å samarbeide med offentlige instanser og 
andre tjenesteytere uten at det er knyttet til opp-
følgingen av et bestemt barn. Bestemmelsen inne-
bærer en delvis utvidelse i forhold til dagens 
regler. Forslaget viderefører den plikten barne-
vernstjenesten i dag har til å samarbeide med 
andre tjenesteytere for at barnevernstjenesten 
skal kunne ivareta sine oppgaver etter lov og for-
skrift. I tillegg innebærer bestemmelsen en plikt 
til å samarbeide med andre tjenesteytere for at 
disse skal kunne ivareta sine oppgaver etter lov 
eller forskrift.

Slikt samarbeid kan for eksempel omfatte drøf-
ting av saker i anonymisert form og tilrettelegging 
for gjensidig veiledning og informasjon. Samarbei-
det kan for eksempel forankres i samarbeidsavta-
ler eller gjennom faste tverrsektorielle møter, 
arbeidsformer og rutiner. Selv om plikten til å 
samarbeide ligger til de enkelte velferds-
tjenestene i kommunen, vil det være kommunen 
som er rettslig ansvarlig for at pliktene blir opp-
fylt. Dette innebærer at en velferdstjeneste ikke 
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kan pålegge en annen tjeneste nye oppgaver, men 
at kommunen i slike tilfeller må beslutte at den 
aktuelle tjenesten skal bruke ressurser på opp-
gaven. 

Fjerde ledd definerer begrepet «tjenesteyter». 
Med tjenesteyter menes både kommunale, fylkes-
kommunale og statlige tjenesteytere, private tje-
nesteytere som utfører oppgaver på vegne av slike 
tjenesteytere og friskoler og private barnehager. 
Alle disse tjenesteyterne omfattes av samarbeids-
plikten. 

Femte ledd om samarbeid med frivillige organi-
sasjoner tilsvarer dagens § 3-3 med enkelte språk-
lige endringer. 

Til § 15-10 Rett til individuell plan 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende barnevernlov 
§ 3-2 a med endringer som følger av Prop. 100 L 
(2020-2021).

Bestemmelsens første ledd lovfester at barn 
med behov for langvarige og koordinerte tiltak 
eller tjenester har rett til å få utarbeidet individuell 
plan. Vilkårene for individuell plan er utformet på 
tilsvarende måte som etter helselovgivningen og 
arbeids- og velferdslovgivningen. 

Retten til å få utarbeidet individuell plan er 
begrenset til tilfeller der barn med behov for lang-
varige tiltak eller tjenester. «Langvarig» betyr at 
behovet antas å strekke seg over en viss tid, men 
uten at det behøver å være varig. Krav til varighet 
må ses i sammenheng med behovet for samord-
ning av tjenestene. Selv om behovet bare strekker 
seg over noen måneder, eller det er snakk om få 
tjenester, kan behovet for en strukturert planpro-
sess gjøre at individuell plan er et egnet verktøy. 
Ved vurderingen av hva som er «langvarig» må 
det blant annet tas hensyn til barnets alder, hvilke 
typer barneverntiltak som er eller skal iverkset-
tes, og på hvilket grunnlag. 

Det skal fremdeles bare utarbeides én indivi-
duell plan, og bestemmelsen må derfor ses i sam-
menheng med andre bestemmelser om individu-
ell plan i helselovgivningen og i arbeids- og vel-
ferdslovgivningen. Bestemmelsen innebærer en 
formalisering av samarbeidet mellom barnevern-
tjenesten og andre tjenester i tilfeller der individu-
ell plan skal utarbeides. Arbeidet med gjennomfø-
ring av individuell plan endrer ikke den alminne-
lige ansvars- og funksjonsdelingen mellom tjenes-
tene.

Utarbeidelse av planen forutsetter at forel-
drene eller barnet samtykker til dette. Det er bar-
nets foreldre eller andre med foreldreansvar som 
skal samtykke til dette når barnet er under 15 år. 

Barn over 15 år, eller som av andre grunner er 
part i saken, kan etter barnevernloven selv sam-
tykke til individuell plan, jf. barnevernloven § 12-3. 
Når barnet har fylt 15 år, er samtykke fra barnet 
nødvendig, og som hovedregel tilstrekkelig 
grunnlag for å kunne utarbeide individuell plan. 
Dette gjelder med mindre planen inneholder tiltak 
som også retter seg mot foreldrene. I slike tilfeller 
må også foreldrene samtykke til planen. Dersom 
barneverntjenesten har overtatt omsorgen for et 
barn under 15 år, overtar barnevernstjenesten for-
eldrenes kompetanse til å samtykke til planen.

Første ledd annet punktum videreføres.
Annet ledd endres, slik at hjemmelen til å gi 

forskrift om individuell plan legges til Kongen, i 
stedet for departementet. En avgjørelse om indivi-
duell plan etter barnevernsloven regnes ikke som 
et enkeltvedtak. En avgjørelse om individuell plan 
kan påklages til statsforvalteren etter § 12-9. 

Til § 15-11 Barnevernstjenestens oppfølging av barn i 
fengsel 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende § 3-5 med 
enkelte språklige endringer. Det vises til 
Prop. 106 L (2012–2013).

Til § 15-12 Kommunens økonomiske ansvar 

Første ledd viderefører gjeldende § 9-1 første ledd 
første punktum. 

Annet ledd første punktum om kommunens 
ansvar for å dekke utgifter til tiltak, viderefører 
gjeldende § 9-1 annet ledd første punktum med 
enkelte språklige endringer. Bestemmelsen inne-
bærer at det er kommunen som har det økono-
miske ansvaret for tiltak, med mindre noe annet 
følger av andre regler, se annet punktum. Kom-
munen har fullt økonomisk ansvar for ordinære 
fosterhjem etter lovendringer som trer i kraft 
1.januar 2022, jf. Prop. 73 L (2016–2017), der den 
statlige refusjonsordningen for ordinære foster-
hjem ble opphevet. 

Annet ledd annet punktum erstatter dagens § 9-
1 annet ledd annet punktum. Bestemmelsen hen-
viser til barne-, ungdoms- og familieetatens beta-
lingsansvar etter § 16-5 som avgrenser kommu-
nens økonomiske ansvar etter første punktum. 
Kommunen har for øvrig adgang til å kreve opp-
fostringsbidrag fra foreldre etter § 15-14. Henvis-
ningen er overflødig og er tatt ut av loven. Også 
dagens henvisning til gjeldende § 9-8 er tatt ut. 
Bestemmelsen har i dag ingen realitetsbetydning 
som følge av omleggingen av tilskuddsordninger 
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til dekning av kommunens utgifter til enslige min-
dreårige i 2017, og foreslås derfor opphevet.

Tredje ledd første punktum viderefører gjel-
dende § 9-1 første ledd annet punktum om kom-
munens ansvar for å dekke egne utgifter til saker i 
barneverns- og helsenemnda.

Tredje ledd annet punktum tilsvarer gjeldende 
§ 9-1 første ledd tredje punktum, med enkelte 
endringer. Bestemmelsen er endret slik at kom-
munen, ut over egne utgifter i sak for barneverns- 
og helsenemnda bare skal dekke utgifter til pri-
vate parters vitner som er nødvendige for å få opp-
lyst saker i nemnda. Dette innebærer at kommu-
nen ikke lenger skal dekke godtgjøring til sakkyn-
dig oppnevnt av nemnda og utgifter til tolk i for-
handlingsmøte. Disse utgiftene skal dekkes av 
nemnda. Det vises til kapittel 20.11 for nærmere 
omtale. 

Fjerde ledd viderefører gjeldende § 7-24 fjerde 
ledd.

Til § 15-13 Kommunens adgang til å kreve 
oppfostringsbidrag fra foreldre 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende § 9-2 med 
enkelte språklige endringer og forenklinger. 

Dagens § 9-3 om kommunens rett til å kreve 
egenbetaling fra barnet videreføres ikke, da 
denne ikke anses å ha praktisk betydning. 

Til § 15-14 Forsøk for å utvikle samarbeidsformer 

Bestemmelsen tilsvarer gjeldende § 2-4 første til 
sjette ledd med enkelte språklige endringer. Gjel-
dende § 2-4 siste ledd er opphevet som overflødig.

Kapittel 16 Statlig barnevernsmyndighet

Til § 16-1 Statlige barnevernsmyndigheters organisa-
toriske inndeling

Bestemmelsens første og annet ledd viderefører 
dagens § 2-2.

Tredje ledd viderefører dagens § 2-3 sjette 
ledd. Bestemmelsen om at barnevernsinstitusjo-
nene er statlig barnevernsmyndighet på lokalt 
nivå, gjelder alle barnevernsinstitusjoner, uavhen-
gig av om de er statlige eller private. 

Til § 16-2 Departementets ansvar og oppgaver

Første ledd viderefører dagens § 2-3 første ledd 
med enkelte endringer. Flere av oppgavene som 
fremgår av bestemmelsen ivaretas av Barne-, ung-
doms- og familiedirektoratet som følge av at direk-
toratet 1. januar 2014 ble tildelt oppgaver som fag-

direktorat også for kommunalt barnevern. 
Bestemmelsen gir uttrykk for oppgaver som til 
sammen utgjør kjernen i departementets overord-
nede ansvar for sektoren.

I første ledd bokstav a er «føre tilsyn» erstattet 
med «følge med på» for å få ordlyden bedre i sam-
svar med oppgavens innhold. 

Første ledd bokstav e er en videreføring av gjel-
dende § 2-3 første ledd bokstav g som trådte i 
kraft 1. januar 2021. Bestemmelsen er tatt inn som 
følge av at dagens utvikling både gir større mulig-
heter og stiller større krav til analyse og bearbei-
ding av personopplysninger. Det vises til nærmere 
omtale i Prop. 84 L (2019–2020). 

Dagens bokstav f er opphevet som overflødig.
Annet ledd viderefører dagens § 2-3 syvende 

ledd første punktum. Ordet «meldinger» anses 
overflødig og er derfor tatt ut av lovteksten. Dette 
innebærer ikke en realitetsendring.

Til § 16-3 Barne- ungdoms- og familieetatens 
oppgaver og ansvar

Bestemmelsen gir oversikt over sentrale oppgaver 
som er tillagt Bufetat. Listen er ikke uttømmende. 

Første ledd viderefører gjeldende § 8-2 første 
punktum og begrenser Bufetats ansvar til å gjelde 
tjenester og tiltak til barn og unge som oppholder 
seg i Norge. 

Gjeldende § 8-2 annet punktum om ansvars-
delingen mellom Bufetats regioner er opphevet 
som overflødig fordi denne ansvarsdelingen bør 
bestemmes av direktoratets styring av regionene. 

Annet ledd regulerer Bufetats bistandsplikt og 
tilsvarer § 2-3 annet ledd bokstav a til c etter 
endringer fastsatt ved lov 16. juni 2017 nr. 46 om 
endringer i barnevernloven (barnevernsreform).2

Det vises til Prop. 73 L (2016–2017) for nærmere 
omtale.

Tredje ledd bokstav a tilsvarer § 2-3 annet ledd 
bokstav d etter endringer fastsatt ved lov 16. juni 
2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven (bar-
nevernsreform).3 Det vises til Prop. 73 L (2016–
2017) for nærmere avtale. Bestemmelsen er regu-
lert i § 2-3 annet ledd bokstav b og c i gjeldende 
lov.

Tredje ledd bokstav b viderefører gjeldende 
§ 5-1 med enkelte språklige endringer. 

Tredje ledd bokstav c gjelder Bufetats plikt til å 
godkjenne barnevernsinstitusjoner, sentre for for-
eldre og barn og omsorgssentre for enslige min-
dreårige asylsøkere. Nærmere regler om god-

2 I kraft 1. januar 2022.
3 I kraft 1. januar 2022.
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kjenning er tatt inn i § 10-17. Det vises til nærmere 
omtale i kapittel 16 og merknadene til § 10-17. 
Krav til godkjenning av sentre for foreldre og barn 
er tatt inn i § 10-21 Det fremgår av § 11-5 annet 
ledd at § 10-17 om godkjenning og kvalitetssikring 
av barnevernsinstitusjoner gjelder tilsvarende for 
omsorgssentre. 

Tredje ledd bokstav d er nytt og innebærer at 
Bufetat skal ha plikt til å tilby veiledet praksis 
etter forespørsel fra en utdanningsinstitusjon, 
samt en plikt til å samarbeide med utdanningsin-
stitusjonene om gjennomføringen av praksisstu-
dier.

Fjerde ledd tilsvarer § 2-3 nytt tredje ledd i sam-
svar med endringer fastsatt ved lov 16. juni 2017 
nr. 46 om endringer i barnevernloven (barne-
vernsreform).4 Det vises til Prop. 73 L (2016–
2017) for nærmere omtale. Det er foretatt enkelte 
språklige og redaksjonelle endringer i bestemmel-
sene. Disse medfører ingen realitetsendringer.

Femte ledd er nytt og innebærer at Bufetats 
plikt til å ha et tiltaksapparat som er tilgjengelig og 
tilstrekkelig differensiert tas inn i loven. Plikten 
følger forutsetningsvis av dagens regler. Hvorvidt 
Bufetat kan anses å ha et tilgjengelig og tilstrekke-
lig differensiert tiltaksapparat vil ha sammenheng 
med i hvilken grad Bufetat anses å oppfylle 
bistandsplikten i den enkelte saken. Bestemmel-
sen er ikke ment å innebære en plikt i seg selv til å 
ha en kapasitet av et bestemt omfang. 

Sjette ledd om internkontroll viderefører 
dagens § 2-3 tredje ledd. Annet punktum er nytt 
og konkretiserer krav til innholdet i internkontrol-
len. 

Syvende ledd om forskriftshjemmel tilsvarer 
gjeldende § 2-3 siste ledd. 

Til § 16-4 Samarbeid med institusjoner som hører inn 
under andre lover

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 5-6 med 
enkelte språklige endringer.

Til § 16-5 Barne-, ungdoms- og familieetatens økono-
miske ansvar og rett til å kreve kommunal egenandel

Bestemmelsen erstatter §§ 9-4 og 9-5 i gjeldende 
lov.

Første ledd tilsvarer § 9-4 første ledd etter 
endringer fastsatt ved lov 16. juni 2017 nr. 46 om 
endringer i barnevernloven (barnevernsreform). 

Det vises til Prop. 73 L (2016–2017) for nærmere 
omtale. Det er foretatt endringer i henvisningene 
som følge av redaksjonelle endringer i § 16-3 
fjerde ledd. Dette medfører ingen realitets-
endringer. 

Til første ledd tredje punktum, presiserer depar-
tementet at bestemmelsen skal forstås som en 
avgrensning av Bufetats betalingsansvar til tiltak 
som Bufetat tilbyr i det enkelte tilfellet. Presiserin-
gen har først og fremst praktisk betydning i saker 
for barneverns- og helsenemnda om institusjons-
plassering. Dette er en innstramming i forhold til 
gjeldende rett og uttalelser i Prop. 73 L (2016–
2017) der det legges til grunn at Bufetats beta-
lingsansvar gjelder innenfor Bufetats utvalg av 
institusjonsplasser.

Annet ledd viderefører gjeldende § 9-4 annet 
ledd.

Tredje ledd erstatter § 9-5 første til tredje punk-
tum etter endringer fastsatt ved lov 16. juni 2017 
nr. 46 om endringer i barnevernloven (barne-
vernsreform), men slik at bestemmelsen er bety-
delig språklig forenklet. Forenklingene innebærer 
ingen realitetsendringer og gir Bufetat hjemmel til 
å kreve egenandel av kommunen når kommunen 
mottar tiltak fra Bufetat. Satsene fastsettes som i 
dag av departementet. 

Fjerde ledd inneholder forskriftshjemler som i 
dag følger av § 9-4 tredje ledd og § 9-5 siste punk-
tum. 

Gjeldende § 9-6 gir rett for en av Bufetats regi-
oner til å kreve refusjon av en annen region, og er 
opphevet som overflødig. Premissene for økono-
miske oppgjør mellom regionene bør fastsettes 
gjennom Bufdirs styring og ikke følge av loven.

Til § 16-6 Særbestemmelser for Oslo kommune

Bestemmelsen viderefører gjeldende § 2-3 a med 
enkelte språklige endringer.

Lovens bestemmelser om Bufetats oppgaver 
og myndighet gjelder ikke Oslo kommune. I Oslo 
kommune ivaretas Bufetats oppgaver og myndig-
het av kommunen. Dette innebærer blant annet at 
Oslo kommune ikke kan kreve bistand fra Bufetat 
til plassering av barn utenfor hjemmet. Oslo kom-
mune har selv ansvaret for å rekruttere foster-
hjem og for å etablere og drive institusjoner. 
Videre er Oslo kommune fullt ut økonomisk 
ansvarlig for tiltaksapparatet. 

Departementet kan gi nærmere forskrifter om 
Oslo kommunes plikter, oppgaver og kompetanse 
og om statlig tilsyn og kontroll.4 I kraft 1. januar 2022.
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Til § 16-7 Statsforvalterens ansvar og oppgaver

Bestemmelsen gir en oversikt over sentrale opp-
gaver som er tillagt statsforvalteren. Listen er 
ikke uttømmende. 

Bokstav a erstatter gjeldende § 2-3 fjerde ledd 
annet punktum, men endret slik at statsforvalte-
rens samlede tilsynsoppgaver omfattes. Nærmere 
regler om statlig tilsyn er tatt inn i lovens kapittel 
17.

Bokstav b tilsvarer gjeldende § 2-3 fjerde ledd 
tredje punktum, med enkelte språklige endringer. 
Endringene innebærer ingen realitetsendringer. 
Statsforvalterens plikt til å gi kommunene råd og 
veiledning omfatter som i dag både råd og veiled-
ning i enkeltsaker og mer generell opplæring.

Bokstav c er ny og henviser til statsforvalte-
rens oppgaver som klageinstans. Dette er nær-
mere regulert i § 12-9 og § 14-8.

Gjeldende § 9-7 som slår fast at staten gir 
årlige tilskudd til dekning av kommunens utgifter 
til barnevernstjenesten, er ikke videreført som 
overflødig. Bestemmelsen henviser til overførin-
gene fra staten til kommunen som inngår i det 
årlige rammetilskuddet og som følger av Stortin-
gets årlige budsjettvedtak. 

Gjeldende § 9-8 er ikke videreført. Bestemmel-
sen gir regler for statstilskudd til kommunene til 
dekning av utgifter til enslige mindreårige og ved 
omsorgsovertakelse av medfølgende barn i mot-
tak. Ordningen med refusjon for barnevernstiltak 
til målgruppen ble lagt om til en ordning med fast 
tilskudd fra 1. januar 2017. Størrelsen på tilskud-
det fastsettes i de årlige budsjettprosessene, og 
gjeldende § 9-8 anses som overflødig. 

Kapittel 17 Statlig tilsyn

Til § 17-1 Tilsynets formål

Tilsyn innebærer å føre kontroll med oppfyllelse 
av lovpålagte oppgaver. Bestemmelsen er ny og 
presiserer hva som er formålet med tilsynet. Det 
fremgår av bestemmelsen at formålet med statlig 
tilsyn er å bidra til å styrke kvaliteten i barnever-
net og til at barnevernsmyndighetene ivaretar 
barn og foreldres rettssikkerhet og yter forsvar-
lige tjenester og tiltak.

Statens helsetilsyn og statsforvalteren har 
ansvar for å føre tilsyn med oppfyllelse av plikter 
etter loven. Det er imidlertid den enkelte barne-
vernstjeneste og Bufetat som har ansvaret for at 
de tjenestene som ytes er i samsvar med de kra-
vene som følger av barnevernsloven og forskrifter 
til loven. 

Til § 17-2 Statens helsetilsyns oppgaver og ansvar 

Bestemmelsen viderefører Statens helsetilsyns 
overordnede tilsynsansvar etter § 2-3 b første ledd 
i dagens barnevernlov.

Nytt annet ledd presiser at Statens helsetilsyn 
kan føre tilsyn med lovligheten av oppfyllelse av 
plikter etter denne loven og forskrifter til loven. 
Det er statsforvalteren som utøver tilsynet med at 
kommunene og Barne-, ungdoms- og familieeta-
ten oppfyller sine plikter etter barnevernloven og 
at blant annet barnevernsinstitusjoner drives i 
samsvar med loven og forskrifter til loven. 
Bestemmelsen innebærer en presisering av at Sta-
tens helsetilsyn har anledning til selv å utøve til-
syn etter loven dersom de finner dette formål-
stjenlig. 

Til § 17-3 Statsforvalterens tilsynsansvar

Bestemmelsen tilsvarer og viderefører statsforval-
terens tilsynsansvar etter §§ 2-3 fjerde ledd annet 
punktum og femte ledd, 2-3 b annet til femte ledd 
og 5-7 første og tredje ledd i dagens barnevernlov. 

Til § 17-4 Tilsynsmyndighetenes tilgang til  
opplysninger

Bestemmelsen regulerer tilsynsmyndighetenes 
tilgang til opplysninger. Bestemmelsen tilsvarer 
med enkelte språklige endringer og forenklinger, 
§ 2-3 syvende ledd andre til fjerde punktum i 
dagens barnevernlov. Det er presisert i bestem-
melsen at adgangen til å innhente opplysninger 
også omfatter Barne-, ungdoms- og familieetaten. 

Til 17-5 Pålegg og sanksjoner

Bestemmelsen samler reglene om pålegg og sank-
sjoner. Bestemmelsen tilsvarer § 2-3 b fjerde ledd 
annet til fjerde punktum og femte ledd, samt § 5-7 
annet ledd i dagens barnevernlov. 

Til § 17-6 Mulkt

Bestemmelsen regulerer statsforvalterens adgang 
til å ilegge kommunene mulkt ved fristoversittel-
ser. Bestemmelsen tilsvarer med enkelte språk-
lige endringer, § 6-9 tredje ledd i dagens barne-
vernlov. Mulkt regnes som overtredelsesgebyr jf. 
forvaltningsloven § 44.
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Til § 18-1 Ikrafttredelse av ny barnevernslov

Ny barnevernslov vil erstatte lov 17. juli 1992 
nr. 100 om barnevernstjenester. Endringene i 
annet lovverk må tre i kraft samtidig som ny bar-
nevernslov trer i kraft.

Enkelte bestemmelser kan tre i kraft før ny 
barnevernslov trer i kraft. Dette er bestemmelser 
som er inntatt som endringer i gjeldende barne-
vernlov, se nærmere omtale i kapittel 25.2. 

Departementet vil gi overgangsregler for avta-
ler om bistand inngått med private aktører før 
ikrafttredelsestidspunktet, jf. § 15-7 tredje ledd 
bokstav d og e. 

Til § 18-2 Endringer i andre lover

I denne proposisjonen er det gjort forslag om end-
ring i over 30 ulike lover. Endringene som foreslås 
er av språklig og strukturell karakter og inne-
bærer ikke materielle endringer. 

Det er foreslått følgeendringer i en rekke lov-
verk for å tilpasse henvisninger og begrepsbruk 
til ny barnevernslov. Dette gjelder blant annet 
endringen av navnet på dagens fylkesnemnder for 
barnevern og sosiale saker, til barneverns- og hel-
senemnda, samt endringen av navnet på loven fra 
lov om barneverntjenester (barnevernloven) til 
barnevernsloven. Henvisninger til bestemmelser i 
dagens barnevernlov i annet lovverk er også 
endret slik at disse skal være i overensstemmelse 
med paragrafinndelingen i lovforslaget. Videre er 
det foreslått endringer av oppbygningen av 
bestemmelsene om opplysningsplikt. 

I noen lover er det kun behov for å endre 
enkeltord i en eller flere bestemmelser. For disse 
lovene er det laget lister for de ulike begrep-
sendringene. Her er det inntatt en oversikt over 
de enkelte bestemmelsene der ordet skiftes ut, 
fremfor at lovteksten med det nye ordet tas inn i 
sin helhet. 

For de lovene hvor det er behov for flere ulike 
type endringer, både av enkeltord, strukturelle 
endringer i enkeltbestemmelser og/eller henvis-
ninger, er de aktuelle bestemmelsene fra samme 
lov tatt inn under samme punkt. 

25.2 Endringer i gjeldende 
barnevernlov

Til § 2-1 fjerde ledd

Det fremgår av bestemmelsen at det i hver kom-
mune skal være en barnevernstjeneste som utfø-
rer oppgaver etter denne loven. Videre følger det 

av bestemmelsen at barnevernstjenesten skal ha 
en leder.

Bestemmelsen tilsvarer § 15-3 første ledd i ny 
barnevernslov. Det vises til merknaden til denne 
bestemmelsen i ny barnevernslov.

Til § 2-1 syvende ledd

Bestemmelsen lovfester kommunens ansvar for 
opplæring og veiledning av barneverntjenestens 
personell. Videre gir den departementet hjemmel 
til å fastsette forskrift om opplæring.

Bestemmelsen tilsvarer § 15-2 annet ledd i ny 
barnevernslov, se merknaden til denne bestem-
melsen. 

Til § 2-1 nytt åttende ledd

Bestemmelsen regulerer kommunens plikt til å 
tilby veiledet praksis. 

Bestemmelsen tilsvarer § 15-2 tredje ledd i ny 
barnevernslov, se merknad til denne bestemmel-
sen. 

Til ny § 2-1 a Krav til kompetanse for barneverns-
tjenestens personell

Kravene til kompetanse for barnevernstjenestens 
personell i første ledd tilsvarer § 15-6 første ledd i 
ny barnevernslov. De oppgavene som er omfattet 
av kompetansekravet fremgår i ny lov av § 15-3 
tredje ledd. 

Annet ledd lovfester at kravene til kompetanse 
også gjelder for barnevernstjenestens leder og 
lederens stedfortreder, samt for sakkyndige bar-
nevernstjenesten har engasjert etter § 4-3 og for 
personell som bistår barnevernstjenesten med 
utredning etter § 2-3 tredje ledd bokstav a. 
Bestemmelsen tilsvarer § 15-6 annet ledd i ny bar-
nevernslov.

Krav til kompetanse ved bistand fra private, jf. 
bestemmelsens tredje ledd, er i ny barnevernslov 
regulert i § 15-7 om bistand fra private tjenestey-
tere, jf. bestemmelsens annet ledd. 

Se merknadene til §§ 15-3, 15-6 og 15-7 i ny 
barnevernslov.

Til ny § 2-1 b Midlertidig dispensasjon og varig unntak 
fra krav til mastergrad

Første ledd regulerer kommunens adgang til å gi 
midlertidig dispensasjon fra kravet til mastergrad 
etter § 2-1 a. Bestemmelsen tilsvarer § 15-6 tredje 
ledd i ny barnevernslov. 
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Annet ledd regulerer kommunens adgang til å 
gi varig unntak fra kravet til mastergrad. Bestem-
melsen tilsvarer § 15-6 fjerde ledd i ny barneverns-
lov. 

Se merknad til § 15-6 i ny barnevernslov. 

Til § 3-1 Kommunens og barneverntjenestens forebyg-
gende virksomhet

Første ledd første punktum regulerer kommunens 
ansvar for å fremme gode oppvekstvilkår for å 
forebygge at barn og unge utsettes for omsorgss-
vikt eller utvikler atferdsproblemer. Første ledd 
annet punktum lovfester kommunens ansvar for å 
samordne det forebyggende tjenestetilbudet ret-
tet mot barn og unge. 

Se merknad til § 15-1 første ledd i ny barne-
vernslov. 

Annet ledd lovfester at kommunestyret selv 
skal vedta en plan for kommunens forebyggende 
arbeid etter første ledd, se merknad til § 15-1 
annet ledd i ny barnevernslov. 

Tredje ledd lovfester barnevernstjenestens sak-
lige ansvarsområde, se merknad til § 15-3 annet 
ledd i ny barnevernslov. 

Fjerde ledd viderefører prinsippet om tidlig inn-
sats, se merknad til § 1-10 i ny barnevernslov. 

Til § 4-3 syvende ledd nytt første punktum

Stortinget vedtok ved behandlingen av Prop. 73 L 
(2016–2017) Endringer i barnevernloven (barne-
vernsreform) et nytt tredje ledd i barnevernsloven 
§ 2-3. I henhold til bokstav a i denne bestemmel-
sen kan Bufetat etter nærmere vilkår tilby barne-
vernstjenesten utredning av omsorgssituasjonen 
til barn i alderen 0 til 6 år. Stortinget vedtok samti-
dig et nytt sjette ledd i § 4-3 hvor det fremgår at 
bestemmelsene i § 4-3 gjelder så langt de passer 
for utredning som nevnt i § 2-3 tredje ledd bokstav 
a. Det vises til nærmere omtale i Prop. 73 L (2016–
2017). Nytt sjette ledd ble endret til nytt syvende 
ledd ved lov 20. april 2018 nr. 5, jf. Prop. 169 L 
(2016–2017).

Nytt første punktum gir hjemmel for barne-
vernstjenesten til å vedta utredning av omsorgs-
situasjonen til barn i alderen 0 til 6 år som døgnba-
sert opphold i senter for foreldre og barn, med 
samtykke. Bestemmelsen tilsvarer § 2-3 første 
ledd i ny barnevernslov, og det vises til merk-
nader til denne. Som det fremgår av merknaden, 
forutsettes at Bufetat har tilbudt slik utredning.

Til § 4-22 nytt sjette ledd

Bestemmelsen innebærer at barnevernstjenesten 
ikke kan plassere barn i fosterhjem som har inn-
gått avtale med en privat tjenesteyter om godtgjø-
ring for eller innholdet i fosterhjemsoppdraget, se 
merknad til § 15-8 i ny barnevernslov. 

Til § 5-1 nytt annet ledd

Bestemmelsen regulerer Barne-, ungdoms- og 
familieetatens plikt til å tilby veiledet praksis, og 
tilsvarer § 16-3 tredje ledd bokstav e i ny barne-
vernslov. Se merknadene til denne bestemmelsen 
og til § 15-2 tredje ledd i ny barnevernslov. 

Til ny § 5-11 Krav til bemanning og de ansattes 
kompetanse i barnevernsinstitusjon

Bestemmelsen regulerer krav til bemanning og 
de ansattes kompetanse i barnevernsinstitusjon, 
og tilsvarer § 10-16 i ny barnevernslov. Se 
merknad til denne bestemmelsen i ny barne-
vernslov.

Innholdet i bestemmelsen er nærmere omtalt i 
merknaden til § 10-16 i ny barnevernslov. 

Til § 5A-7. Tilsyn, godkjenning, rettigheter under 
oppholdet, krav til kvalitet og kompetanse

Bestemmelsen tilsvarer § 11-5 annet ledd i ny bar-
nevernslov. Se merknaden til denne bestemmel-
sen i ny barnevernslov.

Til ny § 6-7 c. Behandling av personopplysninger

Bestemmelsen er ny og regulerer adgangen til å 
behandle personopplysninger ved utførelsen av 
oppgaver etter barnevernloven. Bestemmelsen 
gir også hjemmel til å fastsette forskrift om 
behandlingen av personopplysninger. Bestemmel-
sen tilsvarer § 13-6 i ny barnevernslov. De 
merknaden til denne bestemmelsen i ny barne-
vernslov.

Til Ikrafttredelse og overgangsregler

Endringene i barnevernloven kan tre i kraft før ny 
barnevernslov trer i kraft. Bestemmelsene videre-
føres i ny barnevernlov. 

Nytt sjette ledd i barnevernloven § 4-22 gjel-
der for plasseringer som finner sted etter ikraft-
tredelsen. For barn plassert i fosterhjem som har 
inngått avtale med en privat aktør før 1. januar 
2022 kan avtalen videreføres så lenge barna som 
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bor der har behov for tiltaket. For disse plasse-
ringene videreføres også den gjeldende økono-
miske ansvarsdelingen mellom Bufetat og kom-
munen, herunder prinsippene for nivået på den 
kommunale egenbetalingen. Det vises til over-
gangsordning for iverksettelse av barneverns-
reformen. 

Barne- og familiedepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om lov om barnevern (barnevernsloven) og 
lov om endringer i barnevernloven.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i 
barnevernloven i samsvar med et vedlagt forslag.
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A
Forslag 

til lov om barnevern (barnevernsloven)

Kapittel 1. Formål, virkeområde og grunnleg-
gende bestemmelser

§ 1-1 Lovens formål
Loven skal sikre at barn og unge som lever 

under forhold som kan skade deres helse og 
utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyt-
telse til rett tid. Loven skal bidra til at barn og 
unge møtes med trygghet, kjærlighet og forstå-
else. 

Loven skal bidra til at barn og unge får gode 
og trygge oppvekstvilkår. 

§ 1-2 Lovens virkeområde 
Loven gjelder for barn under 18 år. Tiltak etter 

§ 3-6 kan iverksettes overfor ungdom inntil de har 
fylt 25 år. 

Loven gjelder for barn som har sitt vanlige 
bosted i Norge og oppholder seg her. Loven gjel-
der også for barn som oppholder seg i Norge når 
barnets vanlige bosted ikke lar seg fastsette. 
Loven gjelder i tillegg for barn som oppholder seg 
i Norge og er flyktninger eller internasjonalt for-
drevne.

 For barn som oppholder seg i en annen stat 
og har sitt vanlige bosted i Norge, kan det treffes 
vedtak om omsorgsovertakelse etter § 5-1 og plas-
sering på atferdsinstitusjon etter § 6-2. Det kan 
også treffes vedtak om hjelpetiltak etter § 3-1 og 
pålegg om hjelpetiltak etter § 3-4 når foreldrene 
oppholder seg i Norge.

For barn som oppholder seg i Norge, men har 
sitt vanlige bosted i en annen stat, kan det treffes 
vedtak om hjelpetiltak etter kapittel 3, vedtak om 
akuttiltak etter kapittel 4 og vedtak om frivillig 
opphold i atferdsinstitusjon etter § 6-1, samt ved-
tak om plassering på institusjon etter § 6-6 når det 
er fare for menneskehandel. 

Loven gjelder med de begrensninger som føl-
ger av folkeretten.

Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse 
på Svalbard.

§ 1-3 Barnets beste
Ved handlinger og avgjørelser som berører 

barn, skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn. Barnevernets tiltak skal være til barnets 

beste. Hva som er til barnets beste må avgjøres 
etter en konkret vurdering av det enkelte barns 
behov. 

§ 1-4 Barnets rett til medvirkning
Et barn som er i stand til å danne seg egne 

meninger, har rett til å medvirke i alle forhold som 
vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få 
tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til 
fritt å gi uttrykk for sine meninger. Barnet skal bli 
lyttet til, og barnets meninger skal vektlegges i 
samsvar med barnets alder og modenhet. 

Et barn som barnevernet har overtatt omsor-
gen for, kan i møter med barnevernet gis anled-
ning til å ha med seg en person som barnet har 
særlig tillit til. 

Departementet kan gi forskrift om med-
virkning og om tillitspersonens oppgaver og funk-
sjon. 

§ 1-5 Barns rett til omsorg og rett til familieliv
Barn har rett til omsorg og beskyttelse, for-

trinnsvis i egen familie. 
Barnevernets tiltak skal ikke være mer inngri-

pende enn nødvendig.

§ 1-6 Barns rett til nødvendige barnevernstiltak
Barn har rett til nødvendige barnevernstiltak 

når vilkårene for tiltak er oppfylt. 

§ 1-7 Krav om forsvarlighet
Barnevernets saksbehandling, tjenester og til-

tak skal være forsvarlige. 

§ 1-8 Barns kulturelle, språklige og religiøse bak-
grunn

Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til bar-
nets etniske, kulturelle, språklige og religiøse bak-
grunn i alle faser av saken. Samiske barns sær-
skilte rettigheter skal ivaretas.

§ 1-9 Samarbeid med barn, familie og nettverk 
Barnevernet skal så langt som mulig samar-

beide med både barn og foreldre og skal behandle 
dem med respekt. 

Barnevernet skal legge til rette for at barnets 
familie og nettverk involveres.
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§ 1-10 Tidlig innsats
Barnevernet skal sette inn tiltak tidlig for å fore-

bygge alvorlig omsorgssvikt og atferdsvansker.

Kapittel 2. Bekymringsmelding og under-
søkelse

§ 2-1 Barnevernstjenestens gjennomgang av bekym-
ringsmeldinger

Barnevernstjenesten skal gjennomgå inn-
komne bekymringsmeldinger snarest, og senest 
innen en uke etter at de er mottatt. Barnevernstje-
nesten skal vurdere om en bekymringsmelding 
skal følges opp med en undersøkelse etter § 2-2. 
Barnevernstjenesten skal vurdere om en bekym-
ringsmelding krever umiddelbar oppfølging. 

Dersom barnevernstjenesten henlegger en 
bekymringsmelding uten undersøkelse, skal den 
begrunne henleggelsen skriftlig. Begrunnelsen 
skal inneholde faglige vurderinger. Henleggelse 
av åpenbart grunnløse bekymringsmeldinger 
trenger ikke å begrunnes.

§ 2-2 Barnevernstjenestens rett og plikt til å gjen-
nomføre undersøkelser

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det 
foreligger forhold som kan gi grunnlag for å iverk-
sette tiltak etter loven, skal barnevernstjenesten 
undersøke forholdet. 

Undersøkelsen skal gjennomføres snarest, og 
den skal være avsluttet senest innen tre måneder 
etter at fristen på en uke i § 2-1 første ledd er 
utløpt. I særlige tilfeller kan barnevernstjenesten 
utvide undersøkelsestiden til inntil seks måneder 
totalt. 

Barnevernstjenesten skal undersøke barnets 
helhetlige omsorgssituasjon og behov. Undersø-
kelsen skal gjennomføres systematisk og grundig 
nok til å kunne avgjøre om det er nødvendig å 
iverksette tiltak etter loven. Undersøkelsen skal 
gjennomføres så skånsomt som mulig. Barne-
vernstjenesten skal lage en plan for undersøkel-
sen.

Barneverntjenesten kan engasjere sakkyn-
dige til å bistå i undersøkelsen, jf. § 12-7. Barne-
vernstjenesten kan også benytte tilbud om utred-
ning av omsorgssituasjonen til barn i alderen 0 til 
6 år, jf. § 16-3 fjerde ledd bokstav a.

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke 
motsette seg at barnevernstjenesten gjennomfø-
rer besøk i hjemmet som en del av undersøkelsen. 
Barnevernstjenesten og sakkyndige som den har 
engasjert, kan kreve overfor foreldrene å få 
snakke med barnet i enerom. Dersom det er mis-

tanke om at barnet blir mishandlet eller utsatt for 
andre alvorlige overgrep i hjemmet, kan barne-
vernstjenestens leder vedta at barnet skal bringes 
til sykehus eller annet sted for kortvarig medi-
sinsk undersøkelse. 

Bestemmelsene i femte ledd første og annet 
punktum gjelder også for utredning etter § 16-3 
fjerde ledd bokstav a. 

§ 2-3 Utredning i senter for foreldre og barn
Når det er nødvendig for å avklare om vilkå-

rene for omsorgsovertakelse av et barn i alderen 0 
til 6 år er oppfylt, og samtykke foreligger, kan 
barnevernstjenesten vedta utredning av barnets 
omsorgssituasjon i senter for foreldre og barn.

Når det er nødvendig for å avklare om vilkå-
rene for omsorgsovertakelse av barn i alderen 0 til 
6 år er oppfylt, kan barneverns- og helsenemnda 
vedta utredning i senter for foreldre og barn uten 
at partene har samtykket til det. Slikt pålegg kan 
vedtas for inntil tre måneder. 

§ 2-4 Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter 
melding fra kommunen

Når kommunen gir melding om at en gravid 
rusmiddelavhengig uten eget samtykke er tatt inn 
på institusjon og holdes tilbake der, jf. helse- og 
omsorgstjenesteloven § 10-3 syvende ledd, kan 
barnevernstjenesten åpne barnevernssak uten 
den gravides samtykke. Barnevernstjenesten kan 
også tilby frivillige hjelpetiltak og vurdere behovet 
for å iverksette tiltak etter fødselen.

§ 2-5 Avslutning av undersøkelser
Barnevernstjenestens undersøkelse er avslut-

tet når den har foretatt en samlet vurdering av 
saken og gjort ett av følgende:
a) vedtatt å henlegge saken 
b) vedtatt å henlegge saken med mulighet for ny 

undersøkelse etter tredje ledd
c) vedtatt å iverksette tiltak
d) sendt begjæring om tiltak til barneverns- og 

helsenemnda. 
Barnevernstjenestens avgjørelse om å hen-

legge saken etter en undersøkelse skal regnes 
som enkeltvedtak.

Dersom barnevernstjenesten henlegger en 
sak etter en undersøkelse fordi foreldrene ikke 
samtykker til anbefalte hjelpetiltak, kan den fast-
sette i vedtaket at ny undersøkelse gjennomføres 
inntil seks måneder etter at saken ble henlagt, 
dersom vilkårene etter § 2-2 fortsatt er oppfylt. 
Foreldrene skal informeres om vedtaket, og skal 
informeres dersom ny undersøkelse igangsettes. 
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Kapittel 3. Hjelpetiltak

§ 3-1 Frivillig hjelpetiltak 
Når barnet på grunn av sin omsorgssituasjon 

eller atferd har et særlig behov for hjelp, skal bar-
nevernstjenesten tilby og sette i verk hjelpetiltak 
for barnet og foreldrene. Hjelpetiltak skal være 
egnet til å møte barnets og foreldrenes behov og 
til å bidra til positiv endring hos barnet eller i fami-
lien. 

Departementet kan i forskrift fastsette hvilke 
krav til kvalitet som skal stilles til hjelpetiltak. For-
skriften kan fastsette utfyllende krav til oppføl-
ging, jf. § 8-1 og § 8-5, av barn og unge som har 
bolig som hjelpetiltak.

§ 3-2 Fosterhjem og barnevernsinstitusjon som 
frivillig hjelpetiltak

Barnevernstjenesten kan tilby fosterhjem eller 
institusjon som hjelpetiltak når vilkårene i § 3-1 
første ledd er til stede og barnets behov ikke kan 
ivaretas på annen måte. Barnevernstjenesten kan 
også tilby opphold i omsorgssenter, jf. kapittel 11. 
Dersom det må antas at foreldrene i lengre tid 
ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, må 
barnevernstjenesten vurdere om det med én gang 
skal reises sak om omsorgsovertakelse, jf. § 5-1. 
Bestemmelsen i § 5-3 tredje ledd gjelder så langt 
den passer.

§ 3-3 Frivillig opphold i fosterhjem eller barnevern-
sinstitusjon i en annen stat enn der barnet har sitt 
vanlige bosted

Barnevernstjenesten kan tilby et konkret fos-
terhjem eller en institusjon som hjelpetiltak i en 
stat som har sluttet seg til konvensjon 19. oktober 
1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, full-
byrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyn-
dighet og tiltak for beskyttelse av barn dersom føl-
gende vilkår er oppfylt:
a) vilkårene for frivillig hjelpetiltak i fosterhjem 

eller institusjon etter § 3-2 er oppfylt 
b) oppholdet er forsvarlig og til barnets beste, og 

barnets tilknytning til den aktuelle staten er til-
lagt særlig vekt 

c) barnets rett til medvirkning er ivaretatt og bar-
nets mening er tillagt stor vekt

d) forelder med foreldreansvar og barn over 12 
år samtykker til oppholdet

e) staten som det er ønskelig å tilby opphold i, 
har en forsvarlig tilsynsordning 

f) gjennomføringen av tilsyn, oppfølging av bar-
net og utgiftsfordeling i forbindelse med opp-
holdet er avtalt med myndighetene i den aktu-
elle staten 

g) vilkårene etter konvensjonens artikkel 33 er 
oppfylt. 
Barnevernstjenesten kan samtykke til at et 

barn som har sitt vanlige bosted i en stat som har 
tiltrådt konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdik-
sjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og sam-
arbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for 
beskyttelse av barn, kan få opphold i et konkret 
fosterhjem eller en institusjon i Norge. Samtykke 
kan gis bare dersom vilkårene i første ledd er opp-
fylt. Barnevernstjenesten skal søke Utlendingsdi-
rektoratet om oppholdstillatelse for barnet når det 
er nødvendig. Barnevernstjenesten kan ikke sam-
tykke til oppholdet før barnet har fått oppholdstil-
latelse. 

§ 3-4 Pålegg om hjelpetiltak 
Når vilkårene etter § 3-1 første ledd er oppfylt, 

og det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstil-
lende omsorg eller beskyttelse, kan barneverns- 
og helsenemnda vedta følgende hjelpetiltak uten 
at de private partene har samtykket til det: 
a) omsorgsendrende hjelpetiltak i hjemmet
b) opphold i barnehage eller andre egnede dagtil-

bud, opphold i besøkshjem eller avlastningstil-
tak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støt-
tekontakt eller andre lignende tiltak 

c) tilsyn, meldeplikt og rusmiddelprøve av biolo-
gisk materiale.

Hjelpetiltak etter bokstav a skal bygge på et all-
ment akseptert kunnskapsgrunnlag. 

Når det er nødvendig for å sikre barnet til-
fredsstillende omsorg og det er nærliggende fare 
for at barnet kan komme i en situasjon der vilkå-
rene for omsorgsovertakelse er oppfylt, kan nem-
nda fatte vedtak om hjelpetiltak i senter for for-
eldre og barn i alderen 0 til 6 år uten at de private 
partene har samtykket. Vilkårene etter § 3-1 første 
ledd må være oppfylt.

Pålegg om hjelpetiltak kan rettes mot både for-
eldre som barnet bor fast sammen med, og for-
eldre som har samvær med barnet. 

Pålegg om at barnet skal oppholde seg i barne-
hage eller annet egnet dagtilbud, kan vedtas uten 
tidsbegrensning. Pålegg om hjelpetiltak i senter 
for foreldre og barn kan vedtas for inntil tre måne-
der. For øvrig kan pålegg om hjelpetiltak vedtas 
for inntil ett år. 

§ 3-5 Foreldrestøttende hjelpetiltak uten barnets 
samtykke

Dersom et barn har vist alvorlige atferds-
vansker, jf. § 6-2, eller er i ferd med å utvikle slik 
atferd, kan barneverns- og helsenemnda vedta at 
foreldrestøttende tiltak som har som formål å for-
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hindre eller redusere denne atferden, kan gjen-
nomføres uten barnets samtykke. Slike foreldre-
støttende tiltak kan også gjennomføres uten bar-
nets samtykke når tiltakene iverksettes som ledd i 
avslutningen av et institusjonsopphold etter § 6-2. 
Foreldrestøttende tiltak uten barnets samtykke 
kan ikke opprettholdes i mer enn seks måneder 
etter at nemndas vedtak ble truffet. 

§ 3-6 Hjelpetiltak til ungdom over 18 år
Tiltak som er iverksatt før en ungdom har fylt 

18 år, skal videreføres eller erstattes av andre til-
tak når ungdommen samtykker og har behov for 
hjelp eller støtte fra barnevernstjenesten til en god 
overgang til voksenlivet. Tiltak kan iverksettes 
selv om ungdommen har vært uten tiltak en peri-
ode. 

I god tid før ungdommen fyller 18 år, skal bar-
nevernstjenesten ta kontakt med ungdommen for 
å vurdere om tiltak skal videreføres eller erstattes 
av andre tiltak. Avgjørelse om at tiltak skal videre-
føres, erstattes eller opphøre, er enkeltvedtak. 

Tiltak kan iverksettes frem til ungdommen fyl-
ler 25 år.

§ 3-7 Vedtak om medisinsk undersøkelse og behand-
ling

Dersom det er grunn til å tro at et barn har en 
livstruende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade, og foreldrene ikke sørger for at barnet kom-
mer til undersøkelse eller behandling, kan barne-
verns- og helsenemnda vedta at barnet med bistand 
fra barnevernstjenesten  skal undersøkes av lege, 
eller bringes til sykehus for å bli undersøkt. Nem-
nda kan også vedta at et barn med en slik sykdom 
eller skade skal behandles på sykehus eller i hjem-
met i samsvar med anvisning fra lege.

§ 3-8 Vedtak om behandling av barn som har særlige 
behandlings- og opplæringsbehov 

Dersom foreldrene ikke sørger for at et barn 
som har nedsatt funksjonsevne eller er spesielt 
hjelpetrengende, får dekket særlige behov for 
behandling og opplæring, kan barneverns- og hel-
senemnda vedta at barnet med bistand fra barne-
vernstjenesten skal behandles eller få opplæring. 

Kapittel 4. Akuttiltak

§ 4-1 Akuttvedtak om hjelpetiltak dersom barn er 
uten omsorg

Dersom et barn er uten omsorg, skal barne-
vernstjenesten straks vedta og sette i verk de hjel-
petiltakene som er nødvendige. Hjelpetiltakene 
kan ikke opprettholdes dersom foreldrene eller 
barn over 15 år motsetter seg tiltaket.

§ 4-2 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse
Barnevernstjenestens leder, lederens stedfor-

treder eller påtalemyndigheten kan treffe akutt-
vedtak om omsorgsovertakelse dersom det er fare 
for at barnet blir vesentlig skadelidende dersom 
vedtaket ikke gjennomføres straks. Ved vurderin-
gen av om det skal treffes et akuttvedtak om 
omsorgsovertakelse av et nyfødt barn, skal det 
legges særlig vekt på barnets behov for nærhet til 
foreldrene umiddelbart etter fødselen.

Barnevernstjenestens leder eller lederens 
stedfortreder kan også treffe vedtak om samvær 
etter § 7-2 og § 7-3 når det er truffet akuttvedtak 
etter første ledd.

Dersom det er behov for videre tiltak, skal bar-
nevernstjenesten snarest følge opp akuttvedtaket 
med en begjæring til barneverns- og helsenemnda 
om tiltak. Dersom slik begjæring ikke foreligger 
innen seks uker fra vedtakstidspunktet, faller 
akuttvedtaket bort.

Vedtak som gjelder et barn som har sitt van-
lige bosted i en annen stat, jf. § 1-2 tredje ledd, fal-
ler likevel bort først seks måneder etter vedtaks-
tidspunktet dersom norske myndigheter innen 
samme frist har gjort ett av følgende:
a) har fremmet en begjæring til bostedsstaten 

om å treffe nødvendige beskyttelsestiltak
b) har truffet vedtak om å få overført jurisdiksjon 

etter lov om gjennomføring av konvensjon 19. 
oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anner-
kjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrø-
rende foreldremyndighet og tiltak for beskyt-
telse av barn § 5.
De plasseringsalternativene som fremgår av 

§ 5-3 gjelder tilsvarende ved akuttvedtak om 
omsorgsovertakelse. 

§ 4-3 Vedtak om midlertidig flytteforbud
Barnevernstjenestens leder eller lederens 

stedfortreder kan treffe vedtak om at et barn som 
bor utenfor hjemmet med foreldrenes samtykke, 
ikke skal flyttes, dersom det er sannsynlig at flyt-
ting vil være til skade for barnet.

Vedtak kan treffes for inntil tre måneder. Bar-
nevernstjenesten skal i løpet av denne perioden 
legge forholdene til rette for at flyttingen kan gjen-
nomføres med minst mulig ulempe for barnet.

Dersom barnevernstjenesten vurderer det slik 
at barnet ikke kan flyttes, skal barnevernstje-
nesten i løpet av seks uker sende begjæring til 
barneverns- og helsenemnda om omsorgs-
overtakelse eller annet tiltak. Vedtaket om flytte-
forbud består til saken er avgjort av nemnda.
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§ 4-4 Akuttvedtak om plassering i atferdsinstitusjon
Barnevernstjenestens leder, lederens stedfor-

treder eller påtalemyndigheten kan treffe akutt-
vedtak om å plassere et barn i institusjon dersom 
barnet har vist alvorlige atferdsvansker som nevnt 
i § 6-2. Et slikt vedtak kan treffes bare dersom det 
er fare for at barnet ellers blir vesentlig skadeli-
dende. 

Dersom det er behov for videre tiltak, skal bar-
nevernstjenesten snarest følge opp akuttvedtaket 
med en begjæring til barneverns- og helsenemnda 
om plassering i atferdsinstitusjon etter § 6-2. Der-
som slik begjæring ikke foreligger innen to uker 
fra vedtakstidspunktet, faller akuttvedtaket bort.

Bestemmelsen i § 4-2 fjerde ledd gjelder tilsva-
rende.

§ 4-5 Akuttvedtak om plassering av barn i institusjon 
når det er fare for menneskehandel

Barnevernstjenestens leder, lederens stedfor-
treder eller påtalemyndigheten kan treffe akutt-
vedtak om å plassere et barn i institusjon dersom 
det er sannsynlig at barnet utnyttes til menneske-
handel, eller det er en nærliggende og alvorlig 
fare for at barnet kan bli utnyttet til menneskehan-
del. Akuttvedtaket kan treffes bare når det er nød-
vendig for å beskytte barnet.

Dersom det er behov for videre tiltak, skal bar-
nevernstjenesten snarest følge opp akuttvedtaket 
med en begjæring til barneverns- og helsenemnda 
om plassering i institusjon etter § 6-6. Dersom slik 
begjæring ikke foreligger innen to uker fra ved-
takstidspunktet, faller akuttvedtaket bort.

Bestemmelsen i § 6-6 annet, fjerde og sjette 
ledd gjelder tilsvarende.

Kapittel 5. Omsorgsovertakelse, fratakelse av 
foreldreansvar og adopsjon

§ 5-1 Vedtak om omsorgsovertakelse
Dersom mindre inngripende tiltak ikke kan 

skape tilfredsstillende forhold for barnet og det er 
nødvendig ut fra barnets situasjon, kan barne-
verns- og helsenemnda treffe vedtak om omsorgs-
overtakelse for et barn i ett eller flere av følgende 
tilfeller: 
a) det er alvorlige mangler ved den omsorgen 

barnet får, herunder den personlige kontakt 
og trygghet, sett hen til det barnet trenger 
etter sin alder og utvikling 

b) foreldrene sørger ikke for at et barn som er 
sykt, har nedsatt funksjonsevne eller er spesi-
elt hjelpetrengende, får dekket sitt særlige 
behov for behandling og opplæring 

c) barnet blir mishandlet eller utsatt for andre 
alvorlige overgrep i hjemmet

d) det er overveiende sannsynlig at barnets helse 
eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi for-
eldrene vil være ute av stand til å ta tilstrekke-
lig ansvar for barnet

e) det er overveiende sannsynlig at et barn som 
ble akuttplassert som nyfødt etter § 4-2, vil 
komme i en situasjon som nevnt i bokstav a, b, 
c eller d 

f) det er overveiende sannsynlig at flytting av et 
barn som med foreldrenes samtykke bor uten-
for hjemmet, vil føre til en situasjon som nevnt 
i bokstav a, b, c, eller d

g) barnet har bodd utenfor hjemmet i mer enn to 
år med foreldrenes samtykke, og barnet er 
blitt så knyttet til mennesker og miljøet der det 
er, at flytting kan føre til alvorlige problemer 
for barnet.

§ 5-2 Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse 
Vedtak om omsorgsovertakelse skal settes i 

verk så snart som mulig. Vedtaket faller bort der-
som det ikke er satt i verk innen seks uker fra ved-
takstidspunktet. Nemndlederen kan forlenge fris-
ten når særlige grunner tilsier det. 

Dersom et barn bortføres fra barnevernstje-
nesten til en annen stat etter at det er truffet ved-
tak om omsorgsovertakelse, består vedtaket i ett 
år dersom barnevernstjenesten har varslet politiet 
eller sendt en søknad om å få barnet tilbakeført til 
Norge til sentralmyndigheten for konvensjon av 
25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjo-
nal barnebortføring. Det samme gjelder når det er 
sendt en anmodning om å få vedtaket anerkjent 
eller fullbyrdet til sentralmyndigheten for konven-
sjon av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, 
annerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrø-
rende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse 
av barn. Nemndleder kan forlenge fristen. 

§ 5-3 Valg av plasseringssted etter vedtak om 
omsorgsovertakelse 

Når barneverns- og helsenemnda treffer ved-
tak om omsorgsovertakelse, skal det fremgå av 
vedtaket om barnet skal bo i et fosterhjem eller i 
en barnevernsinstitusjon. Nemnda kan bestemme 
at barnet skal bo i en opplærings- eller behand-
lingsinstitusjon dersom det er nødvendig fordi 
barnet har nedsatt funksjonsevne. Nemnda kan i 
særskilte tilfeller også bestemme at barnet skal bo 
i et omsorgssenter, jf. kapittel 11. 

Barnevernstjenesten skal redegjøre for sitt syn 
på valg av plasseringssted for barnet når den leg-
ger frem forslag om omsorgsovertakelse for nem-
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nda. Nemnda kan i vedtaket sette krav til plasse-
ringsstedet. Saken skal forelegges nemnda på nytt 
dersom barnet ikke kan plasseres slik det ble for-
utsatt i vedtaket.

Når plasseringssted for barnet skal velges, 
skal det blant annet legges vekt på barnets 
mening, barnets identitet og behov for omsorg i et 
stabilt miljø, behovet for kontinuitet i barnets opp-
dragelse og barnets etniske, religiøse, kulturelle 
og språklige bakgrunn. Det skal også legges vekt 
på hvor lenge det er antatt at omsorgs-
overtakelsen skal vare, og på barnets samvær og 
kontakt med foreldrene, søsken og andre perso-
ner som barnet har nær tilknytning til. Dersom 
barnet skal bo i fosterhjem, skal barnevernstje-
nesten vurdere om noen i barnets familie eller 
nære nettverk kan velges som fosterhjem, jf. § 9-4.

§ 5-4 Ansvaret for barnet etter vedtak om omsorgs-
overtakelse 

Etter at det er truffet vedtak om omsorgs-
overtakelse, har barnevernstjenesten omsorgsan-
svaret for barnet. Barnevernstjenesten skal gi bar-
net forsvarlig omsorg. Barnevernstjenesten skal ta 
avgjørelser som har betydning for barnets daglig-
liv, blant annet om barnet skal være i barnehage, 
benytte skolefritidsordning eller delta i fritidsakti-
viteter. Barnevernstjenesten har også avgjørelses-
myndighet etter andre lover. 

Fosterforeldrene eller institusjonen der barnet 
bor, utøver omsorgen for barnet på vegne av bar-
nevernstjenesten og innenfor de rammene som 
barnevernstjenesten fastsetter. 

Foreldrenes foreldreansvar er begrenset til 
avgjørelser om barnets grunnleggende personlige 
forhold, som valg av type skole, endring av navn, 
samtykke til adopsjon og inn- og utmelding i tros- 
og livssynssamfunn. 

§ 5-5 Barnevernstjenestens adgang til å flytte barnet 
etter vedtak om omsorgsovertakelse

Barnevernstjenesten kan vedta at barnet skal 
flytte bare dersom det er nødvendig på grunn av 
endrede forhold, eller dersom det er til barnets 
beste. Barnevernstjenestens vedtak i en sak om 
flytting kan påklages til barneverns- og helsenem-
nda.

§ 5-6 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge
Det er ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge 

uten samtykke fra barnevernstjenesten når vedtak 
etter §§ 4-2, 4-3, 4-4 og 4-5 er iverksatt. Det er 
videre ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge 
uten samtykke fra barnevernstjenesten når vedtak 
etter §§ 5-1, 6-2 og 6-3 er truffet eller når begjæ-

ring om slike tiltak er sendt barneverns- og helse-
nemnda.

§ 5-7 Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse
Barneverns- og helsenemnda skal oppheve et 

vedtak om omsorgsovertakelse når det er overvei-
ende sannsynlig at foreldrene kan gi barnet for-
svarlig omsorg. Vedtaket kan likevel ikke opphe-
ves dersom barnet er blitt så knyttet til mennesker 
og miljøet der det er, at flytting kan føre til alvor-
lige problemer for barnet.

Sakens parter kan ikke kreve at nemnda 
behandler en sak om oppheving av et vedtak om 
omsorgsovertakelse de første tolv månedene etter 
at nemnda eller domstolen har avsagt endelig 
eller rettskraftig avgjørelse i saken. Er et krav om 
oppheving av et vedtak om omsorgsovertakelse 
ikke blitt tatt til følge etter første ledd annet punk-
tum, må det foreligge opplysninger om vesentlige 
endringer i barnets situasjon for at sakens parter 
kan kreve at en ny sak behandles. 

§ 5-8 Vedtak om fratakelse av foreldreansvar
Barneverns- og helsenemnda kan vedta at for-

eldrene skal fratas foreldreansvaret dersom det er 
truffet vedtak om omsorgsovertakelse, og det 
foreligger særlige grunner som tilsier at det er 
nødvendig å frata foreldrene foreldreansvaret for å 
ivareta barnet. 

Dersom barnet blir uten verge etter at forel-
drene er fratatt foreldreansvaret, skal barne-
vernstjenesten snarest informere statsforvalteren 
om at barnet har behov for ny verge. 

§ 5-9 Oppheving av vedtak om fratakelse av foreldre-
ansvar

Barneverns- og helsenemnda skal oppheve et 
vedtak om fratakelse av foreldreansvar dersom 
det ikke lenger foreligger særlige grunner som til-
sier at vedtaket er nødvendig for å ivareta barnet. 

Sakens parter kan ikke kreve at nemnda 
behandler en sak om oppheving av et vedtak om 
fratakelse av foreldreansvar de første tolv måned-
ene etter at nemnda eller domstolen har avsagt 
endelig eller rettskraftig avgjørelse i saken.

§ 5-10 Vedtak om adopsjon 
Barneverns- og helsenemnda kan vedta adop-

sjon uten samtykke fra foreldrene dersom nem-
nda har truffet vedtak om fratakelse av foreldrean-
svar, og følgende vilkår er oppfylt:
a) det må regnes som sannsynlig at foreldrene 

varig ikke vil kunne gi barnet forsvarlig 
omsorg, eller at barnet er blitt så knyttet til 
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mennesker og miljøet der det er, at flytting kan 
føre til alvorlige problemer for barnet

b) adopsjonssøkerne har vært fosterforeldre for 
barnet, har vist seg egnet til å oppdra barnet 
som sitt eget og har utøvd omsorgen for bar-
net på en god måte 

c) vilkårene for å innvilge adopsjon etter 
adopsjonsloven er oppfylt 

d) det foreligger særlig tungtveiende grunner 
som tilsier at adopsjon vil være til barnets 
beste.
Barneverns- og helsenemnda kan også treffe 

vedtak om adopsjon av et barn som barneverns-
tjenesten har overtatt omsorgen for, når for-
eldrene samtykker, såfremt vilkårene i første ledd 
bokstav a til d er oppfylt.

Departementet skal utstede en adopsjonsbevil-
ling når nemnda har truffet vedtak om adopsjon. 

§ 5-11 Besøkskontakt etter adopsjon
Når barneverns- og helsenemnda treffer ved-

tak om adopsjon etter § 5-10, skal den vurdere om 
det skal være besøkskontakt mellom barnet og 
foreldrene etter at adopsjonen er gjennomført der-
som noen av partene har krevd det og adopsjons-
søkerne samtykker til slik kontakt. Nemnda skal 
treffe vedtak om besøkskontakt dersom det er til 
barnets beste. Nemnda skal samtidig fastsette 
omfanget av kontakten. 

Barnevernstjenesten i den kommunen som 
har reist saken, skal bistå med å gjennomføre 
besøkskontakten. Dersom barnevernstjenestene i 
de berørte kommunene blir enige om det, kan 
ansvaret for å gjennomføre besøkskontakten over-
føres til en annen kommune som barnet har til-
knytning til. 

Et vedtak om besøkskontakt kan prøves på 
nytt bare dersom særlige grunner tilsier det. Sær-
lige grunner kan blant annet være at barnet mot-
setter seg kontakt, eller at foreldrene ikke følger 
opp vedtaket om kontakt. 

Barnevernstjenesten kan på eget initiativ 
bringe et vedtak om besøkskontakt inn for nem-
nda for ny prøving etter tredje ledd. Adoptivforel-
drene og barnet selv, dersom det har partsrettig-
heter, kan kreve at barnevernstjenesten bringer 
saken inn for nemnda på nytt. 

Nemndas vedtak om besøkskontakt etter før-
ste ledd kan bringes inn for tingretten etter 
reglene i § 14-25 av kommunen, foreldrene eller 
barnet selv, dersom det har partsrettigheter. Et 
nytt vedtak etter tredje ledd kan bringes inn for 
tingretten av kommunen, foreldrene, adoptivforel-
drene eller barnet selv, dersom det har partsrettig-
heter.

Kapittel 6. Atferdstiltak m.m.

§ 6-1 Vedtak om opphold i atferdsinstitusjon etter 
samtykke

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker, 
kan på samme vilkår som etter § 6-2 gis opphold i 
institusjon dersom barnet selv og de som har for-
eldreansvar, samtykker til det. Dersom barnet har 
fylt 15 år, er samtykke fra barnet tilstrekkelig. Bar-
nets samtykke skal være skriftlig og skal gis til 
institusjonsledelsen senest når oppholdet begyn-
ner. Før samtykke gis, skal barnet gjøres kjent 
med at samtykket kan trekkes tilbake med de 
begrensninger som følger av annet ledd.

Institusjonen kan sette som vilkår at barnet 
kan holdes tilbake i institusjonen i inntil tre uker 
fra barnet har flyttet inn. Dersom oppholdet i insti-
tusjonen er ment å gi behandling eller opplæring i 
minst tre måneder, kan det også settes som vilkår 
at barnet kan holdes tilbake i inntil tre uker etter 
at samtykket uttrykkelig er trukket tilbake. 

Dersom barnet rømmer, men blir brakt tilbake 
til institusjonen innen tre uker, kan barnet holdes 
tilbake i tre uker fra det tidspunktet da barnet ble 
brakt tilbake til institusjonen. 

Barnet kan bare tilbys plass i institusjon som 
er godkjent av barne-, ungdoms- og familieetaten 
til å ta imot barn på grunnlag av vedtak etter 
denne bestemmelsen.

§ 6-2 Vedtak om plassering i atferdsinstitusjon uten 
samtykke 

Barneverns- og helsenemnda kan vedta at et 
barn skal plasseres i institusjon uten samtykke fra 
barnet selv eller fra de som har foreldreansvar, 
dersom barnet har vist alvorlige atferdsvansker på 
en eller flere av følgende måter: 
a) ved å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd
b) ved vedvarende problematisk bruk av rusmid-

ler 
c) ved annen form for utpreget normløs atferd.

Barnet kan plasseres i inntil fire uker for 
observasjon, undersøkelse og korttidsbehandling. 
Dersom det treffes nytt vedtak, kan plasserings-
tiden forlenges med inntil fire nye uker.

Dersom barnet har behov for mer langvarig 
behandling, kan nemnda vedta at barnet skal plas-
seres i institusjonen i inntil tolv måneder. Barne-
vernstjenesten skal vurdere vedtaket på nytt 
senest når barnet har oppholdt seg i institusjonen 
i seks måneder. Nemnda kan i særlige tilfeller 
vedta at oppholdet skal forlenges med inntil tolv 
måneder. Plasseringstiden etter akuttvedtak 
etter § 4-4 skal inngå i den totale plasseringstiden 
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som gjelder for vedtak etter § 6-2 første og annet 
ledd. 

Nemnda kan treffe vedtak etter første og annet 
ledd bare dersom institusjonen er faglig og mate-
rielt i stand til å tilby barnet forsvarlig hjelp. Insti-
tusjonen skal være godkjent av barne-, ungdoms- 
og familieetaten til å ta imot barn på grunnlag av 
vedtak etter denne bestemmelsen. Bestemmelsen 
i § 5-3 annet ledd gjelder tilsvarende. 

Før det blir truffet vedtak etter denne bestem-
melsen skal det ha vært vurdert om barnets behov 
kan ivaretas ved hjelpetiltak etter kapittel 3.

Barnevernstjenesten kan la være å sette vedta-
ket i verk dersom forholdene tilsier det. Barne-
vernstjenesten skal i så fall varsle nemnda. Vedta-
ket faller bort dersom det ikke er satt i verk innen 
seks uker.

§ 6-3 Plassering i fosterhjem med særlige forutsetnin-
ger eller i institusjoner med hjem

Vedtak etter §§ 6-1 og 6-2 kan også gjelde plas-
sering i fosterhjem med særlige forutsetninger. 
Fosterhjemmet skal være utpekt av barne-, ung-
doms- og familieetaten. 

Vedtak etter §§ 6-1 og 6-2 kan også gjelde plas-
sering i institusjoner med hjem, jf. § 10-22.

§ 6-4 Vedtak om informasjon til fornærmede eller 
etterlatte utsatt for et alvorlig lovbrudd

Når barneverns- og helsenemnda treffer ved-
tak etter § 6-2, skal nemnda vedta at fornærmede 
eller etterlatte skal informeres om plasseringen 
dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) begrunnelsen for vedtaket om plassering er at 

barnet har begått et alvorlig lovbrudd
b) barnet hadde ikke fylt 15 år da lovbruddet ble 

begått
c) det antas å ha betydning for fornærmede eller 

etterlatte å få informasjon om plasseringen. 
Det skal ikke gis informasjon om plasseringen 

dersom det kan medføre fare for barnets sikker-
het.

Nemnda kan treffe vedtak som nevnt i første 
ledd også i tilfeller der barnet allerede er plassert 
etter § 6-2 når lovbruddet begås. 

§ 6-5 Informasjon til fornærmede eller etterlatte 
Er det truffet vedtak om informasjon til fornær-

mede eller etterlatte etter § 6-4, skal institusjonen 
gi informasjon om plasseringen og varigheten av 
denne, institusjonens beliggenhet og annen nød-
vendig informasjon om institusjonsoppholdet. 

Institusjonen skal informere fornærmede eller 
etterlatte som har fått informasjon etter første 

ledd om barnets fravær fra institusjonen dersom 
følgende vilkår er oppfylt:
a) det er sannsynlig at barnet og fornærmede 

eller etterlatte vil kunne møte hverandre 
b) det antas å ha betydning for fornærmede eller 

etterlatte å få informasjonen. 
Barnets fravær fra institusjonen i forbindelse 

med skolegang, fritidsaktiviteter og lignende reg-
nes ikke som fravær etter annet ledd. 

På samme vilkår som etter annet ledd skal det 
gis informasjon til fornærmede eller etterlatte når 
institusjonsoppholdet avsluttes. 

Beslutninger etter denne bestemmelsen tref-
fes av institusjonens leder eller lederens stedfor-
treder. Informasjon til fornærmede eller etterlatte 
skal gis så snart som mulig, slik at de kan innrette 
seg etter den. Informasjon skal ikke gis dersom 
det kan medføre fare for barnets sikkerhet. 

Både barnet og de som har foreldreansvaret, 
kan påklage en beslutning etter denne bestem-
melsen til statsforvalteren. Klagen fremmes 
direkte for statsforvalteren innen én uke. Institu-
sjonen skal bistå barn som ønsker det, med å 
utforme og sende klagen. Klagen er ikke til hinder 
for at institusjonen gir informasjon til fornærmede 
eller etterlatte. Dersom barnet eller de som har 
foreldreansvaret, ber om utsatt iverksettelse av 
beslutningen, kan ikke fraværet gjennomføres før 
klagen er behandlet. 

Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for 
at institusjonen gir opplysninger til fornærmede 
eller etterlatte etter denne bestemmelsen. For-
nærmede og etterlatte kan bare bruke informa-
sjon de har fått så langt det er nødvendig for å iva-
reta egne interesser. Institusjonen skal gjøre dem 
oppmerksom på dette og at overtredelse av taus-
hetsplikten kan straffes etter straffeloven § 209. 

Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for 
at institusjonen, barnevernstjenesten, politiet og 
påtalemyndigheten utveksler nødvendige opplys-
ninger av betydning for varsling etter denne 
bestemmelsen. 

§ 6-6 Vedtak om plassering i institusjon når det er 
fare for at barnet kan utnyttes til menneskehandel 

Dersom politiets vurdering og øvrige opplys-
ninger tilsier at det er nærliggende og alvorlig fare 
for at barnet utnyttes eller kan bli utnyttet til men-
neskehandel, jf. straffeloven § 257, kan barne-
verns- og helsenemnda treffe vedtak om at barnet 
skal plasseres i institusjon. Et slikt vedtak kan tref-
fes bare dersom det er nødvendig for å ivareta bar-
nets umiddelbare behov for beskyttelse og 
omsorg. Videre skal institusjonen faglig og materi-
elt være i stand til å ivareta barnets behov for 
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beskyttelse og omsorg. Bestemmelsen i § 5-3 
annet ledd gjelder tilsvarende.

I vedtaket kan det bestemmes at det skal iverk-
settes beskyttelsestiltak dersom det er nødvendig 
for å hindre at barnet får kontakt med personer 
som kan komme til å utnytte barnet til menneske-
handel. Beskyttelsestiltakene kan innskrenke bar-
nets adgang til å motta besøk, kommunisere gjen-
nom post, telefon eller annet kommunikasjonsut-
styr og bevege seg fritt utenfor institusjonens 
område. Beskyttelsestiltakene kan også omfatte 
begrensninger for hvem som kan få vite hvor bar-
net er, ved at barnet plasseres på skjult adresse. 
Beskyttelsestiltakene skal ikke være mer omfat-
tende enn nødvendig. Beskyttelsestiltakene kan 
ikke fastsette begrensninger som hindrer barnet i 
å ha kontakt med oppnevnt verge, advokat, barne-
vernstjeneste, tilsynsmyndighet, helsepersonell, 
konsulær representant, prest, annen religiøs leder 
eller lignende.

Det kan treffes vedtak for inntil seks uker. 
Oppholdet kan forlenges med inntil seks uker om 
gangen gjennom nye vedtak. Samlet oppholdstid i 
institusjon, inkludert oppholdstid etter akuttved-
tak, kan ikke overstige seks måneder. 

Barnevernstjenesten har ansvar for omsorgen 
for barnet etter vedtak om plassering i institusjon. 
Institusjonen utøver omsorgen for barnet på 
vegne av barnevernstjenesten.

Barnevernstjenesten kan unnlate å sette i verk 
vedtaket dersom forholdene tilsier det, og politiet 
samtykker. Barnevernstjenesten skal i så fall 
varsle nemnda. Vedtaket faller bort dersom det 
ikke er satt i verk innen seks uker fra vedtakstids-
punktet. 

Dersom det er grunn til å anta at en person er 
under 18 år, kan det treffes vedtak overfor perso-
nen etter denne bestemmelsen inntil alderen er 
fastsatt.

Departementet kan gi forskrift om særlige 
beskyttelsestiltak når det er fare for menneske-
handel.

Kapittel 7. Samvær og kontakt etter omsorgs-
overtakelse

§ 7-1 Rett til samvær og kontakt 
Barn og foreldre har rett til samvær og kontakt 

med hverandre, hvis ikke noe annet er bestemt. 

§ 7-2 Vedtak om samvær og kontakt med foreldre 
Når det er truffet vedtak om omsorgs-

overtakelse, skal barneverns- og helsenemnda 
fastsette samvær mellom barnet og foreldrene. 
Nemnda kan sette vilkår for samværet, herunder 
bestemme at det skal føres tilsyn under samværet.

Nemndas vedtak om samvær skal baseres på 
en konkret vurdering. Det skal blant annet tas 
hensyn til barnets behov for beskyttelse, barnets 
utvikling, samt barnets og foreldrenes mulighet til 
å opprettholde og styrke båndene mellom seg. 
Samvær skal være til barnets beste.

Bare når det foreligger sterke og spesielle 
grunner, kan nemnda bestemme at samværet skal 
begrenses sterkt eller falle helt bort. På samme 
vilkår kan nemnda ved å treffe vedtak om skjult 
adresse også bestemme at foreldrene ikke skal ha 
rett til å vite hvor barnet er.

På samme vilkår som for samvær kan nemnda 
fastsette begrensninger i annen kontakt mellom 
barn og foreldre. 

Den som har forbud mot kontakt med et barn 
etter straffeloven § 57 eller straffeprosessloven
§ 222 a, kan ikke ha samvær eller kontakt med 
barnet etter denne loven, med mindre forbudet gir 
adgang til dette. 

§ 7-3 Vedtak om samvær og kontakt med andre enn 
foreldre 

Andre som har ivaretatt omsorgen for barnet 
før omsorgsovertakelsen, kan kreve at barne-
verns- og helsenemnda avgjør om de skal ha rett 
til samvær med barnet, og hvor omfattende sam-
værsretten skal være.

Andre som barnet har en nær tilknytning til, 
kan kreve at nemnda avgjør om de skal ha rett til 
samvær med barnet, og hvor omfattende sam-
værsretten skal være, dersom ett av følgende vil-
kår er oppfylt:
a) en av eller begge foreldrene er døde
b) det er fastsatt at barn og foreldre ikke skal ha 

samvær eller svært begrenset samvær.

§ 7-4 Begjæring om ny vurdering fra barneverns- og 
helsenemnda

De private parter kan ikke kreve at barne-
verns- og helsenemnda behandler en sak om sam-
vær de første 18 månedene etter at nemnda eller 
domstolen har avsagt endelig eller rettskraftig 
avgjørelse i saken. De private partene kan likevel 
kreve at nemnda behandler en slik sak på et tidli-
gere tidspunkt dersom det foreligger opplysnin-
ger om vesentlige endringer i barnets eller parte-
nes situasjon som kan ha betydning for samværs-
spørsmålet.

§ 7-5 Samvær og kontakt med søsken og andre nær-
stående

Barnevernstjenesten skal sørge for at barnet 
gjennom samvær og kontakt kan opprettholde og 
styrke bånd til søsken og andre som har et eta-
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blert familieliv og nære personlige bånd til barnet. 
Samvær skal være til barnets beste. 

§ 7-6 Barnevernstjenestens plan for gjennomføring 
av samvær og kontakt 

Når barneverns- og helsenemnda har truffet 
vedtak om samvær, skal barnevernstjenesten ut 
fra en konkret vurdering av barnets behov utar-
beide en plan for gjennomføring av samvær og 
kontakt med foreldre, søsken og andre nærstå-
ende, jf. §§ 7-2, 7-3 og 7-5. Planen er ikke et enkelt-
vedtak som kan påklages.

Barnevernstjenesten kan innvilge mer samvær 
enn det nemnda har fastsatt etter § 7-2 eller § 7-3, 
hvis det ikke er i strid med forutsetningene i nem-
ndas vedtak. Barnevernstjenesten skal med jevne 
mellomrom undersøke om omstendighetene har 
endret seg, og vurdere om det er behov for å 
endre samværet. 

Kapittel 8. Oppfølging av barn og foreldre

§ 8-1 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om 
hjelpetiltak

Etter at et vedtak om hjelpetiltak er iverksatt, 
skal barnevernstjenesten følge med på hvordan 
det går med barnet og foreldrene. Barnevernstje-
nesten skal systematisk og regelmessig vurdere 
om hjelpen fungerer etter hensikten, om det er 
behov for nye tiltak, eller om det er grunnlag for 
omsorgsovertakelse. Dersom foreldrene ønsker 
det, skal barnevernstjenesten som en del av opp-
følgingen formidle kontakt med øvrige hjelpein-
stanser.

Når barnevernstjenesten treffer vedtak om 
hjelpetiltak, skal den utarbeide en plan for tilta-
kene og for oppfølgingen av barn og foreldre. Pla-
nen skal beskrive hva som er målet med hjelpetil-
takene, hva de skal inneholde, og hvor lenge de er 
ment å vare. Planen skal endres dersom barnets 
behov tilsier det. 

§ 8-2 Oppfølging av barn og foreldre etter akuttvedtak
Etter at et akuttvedtak er iverksatt, skal barne-

vernstjenesten følge med på hvordan barnet 
utvikler seg, og om det får forsvarlig omsorg. Bar-
nevernstjenesten skal vurdere om det er nødven-
dig å endre tiltaket, eller om det er nødvendig å 
iverksette ytterligere tiltak for barnet.

Barnevernstjenesten skal også følge opp forel-
drene etter at akuttvedtak er iverksatt. Barne-
vernstjenesten skal følge med på foreldrenes situ-
asjon og utvikling, og den skal kort tid etter at et 
akuttvedtak er truffet, kontakte foreldrene og gi 
dem tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom 
foreldrene ønsker det, skal barnevernstjenesten 

som en del av oppfølgingen formidle kontakt med 
øvrige hjelpeinstanser.

Når det er truffet et akuttvedtak, skal barne-
vernstjenesten utarbeide en plan for videre under-
søkelser, barnets omsorgssituasjon og oppfølgin-
gen av barnet og foreldrene. Planen skal endres 
dersom barnets behov tilsier det.

§ 8-3 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om 
omsorgsovertakelse

Barnevernstjenesten skal følge opp barnet 
etter at vedtak om omsorgsovertakelse er iverk-
satt. Barnevernstjenesten skal følge med på hvor-
dan barnet utvikler seg, og om det får forsvarlig 
omsorg. 

Barnevernstjenesten skal også følge opp for-
eldrene etter at vedtak om omsorgsovertakelse 
er iverksatt. Barnevernstjenesten skal følge med 
på foreldrenes situasjon og utvikling, og den skal 
kort tid etter omsorgsovertakelsen kontakte for-
eldrene og gi dem tilbud om veiledning og opp-
følging. Dersom foreldrene ønsker det, skal bar-
nevernstjenesten som en del av oppfølgingen for-
midle kontakt med øvrige hjelpeinstanser. 

Dersom hensynet til barnet ikke taler mot det, 
skal barnevernstjenesten legge til rette for at forel-
drene kan få tilbake omsorgen for barnet, jf. § 5-7. 
Barnevernstjenesten skal systematisk og regelmes-
sig vurdere om det er nødvendig å endre tiltaket, 
eller om vedtak om omsorgsovertakelse kan opp-
heves. 

Så snart som mulig etter at barneverns- og hel-
senemnda har truffet vedtak om omsorgs-
overtakelse, skal barnevernstjenesten utarbeide 
en plan for barnets omsorgssituasjon og oppføl-
gingen av barnet og foreldrene. Planen skal blant 
annet beskrive barnets behov og eventuell oppføl-
ging som kan bidra til at foreldrene kan få tilbake 
omsorgen for barnet. Planen skal endres dersom 
barnets behov tilsier det. 

§ 8-4 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om 
opphold i atferdsinstitusjon 

 Etter at det er truffet vedtak om opphold i 
atferdsinstitusjon etter § 6-1 eller vedtak om plas-
sering i atferdsinstitusjon etter § 6-2, skal barne-
vernstjenesten følge med på hvordan barnet 
utvikler seg, og om det får forsvarlig omsorg og 
behandling. Barnevernstjenesten skal systematisk 
og regelmessig vurdere om det er nødvendig å 
endre tiltaket, eller om det er nødvendig å iverk-
sette ytterligere tiltak for barnet. 

Kort tid etter at vedtaket er truffet, skal bar-
nevernstjenesten kontakte foreldrene og gi dem 
tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom for-
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eldrene ønsker det, skal barnevernstjenesten 
som en del av oppfølgingen formidle kontakt 
med øvrige hjelpeinstanser. 

I en sak om frivillig opphold i atferdsinstitu-
sjon etter § 6-1 skal barnevernstjenesten utarbeide 
en plan for tiltaket og oppfølgingen av barnet. Pla-
nen skal om mulig foreligge før barnet er plassert 
i institusjonen. Planen skal endres dersom barnets 
behov tilsier det. Barnet og foreldre med foreldre-
ansvar skal samtykke til planen og til eventuelle 
endringer i planen. Dersom barnet har fylt 15 år, 
er det tilstrekkelig at barnet samtykker. 

I en sak om plassering i atferdsinstitusjon uten 
samtykke etter § 6-2 skal barnevernstjenesten 
utarbeide et utkast til plan for tiltaket og oppføl-
gingen av barnet som skal foreligge når barne-
verns- og helsenemnda behandler saken. Så snart 
som mulig etter at nemnda har truffet vedtak i 
saken, skal barnevernstjenesten ferdigstille pla-
nen. Planen skal endres dersom barnets behov til-
sier det.

Dersom barnevernstjenesten ber om det, skal 
barne-, ungdoms- og familieetaten bistå med å 
utarbeide planen.

§ 8-5 Oppfølging etter vedtak om hjelpetiltak til ung-
dom over 18 år

Barnevernstjenesten skal følge med på hvor-
dan det går med ungdom som mottar hjelpetiltak 
etter at de har fylt 18 år. Barnevernstjenesten skal 
systematisk og regelmessig vurdere om hjelpen 
fungerer etter hensikten, om det er behov for nye 
tiltak, eller om tiltaket bør opphøre. Dersom ung-
dommen ønsker det, skal barnevernstjenesten 
som en del av oppfølgingen formidle kontakt med 
øvrige hjelpeinstanser.

Barnevernstjenesten skal utarbeide en plan for 
tiltakene og oppfølgingen av ungdom som mottar 
hjelpetiltak etter fylte 18 år. Planen skal beskrive 
hva som er målet med hjelpetiltakene, innholdet i 
tiltakene, og hvor lenge tiltakene er ment å vare. 
Planen skal endres dersom ungdommens behov 
tilsier det. 

§ 8-6 Oppfølging etter vedtak om opphold i institu-
sjon når det er fare for menneskehandel 

Barnevernstjenesten skal følge opp tiltaket og 
skal i samarbeid med politiet vurdere om tiltaket 
fortsatt er nødvendig for å beskytte barnet, eller 
om det kan opphøre. Det samme gjelder ved flyt-
ting av barnet etter § 5-5. 

Kapittel 9. Fosterhjem

§ 9-1 Definisjon av fosterhjem
Med fosterhjem menes private hjem som ivare-

tar omsorgen for barn på grunnlag av vedtak etter 
denne loven. 

§ 9-2 Barns rettigheter under opphold i fosterhjem
Barnet skal få forsvarlig omsorg i fosterhjem-

met, og det skal behandles hensynsfullt og med 
respekt for sin integritet. Barnet skal selv kunne 
bestemme i personlige spørsmål så langt det er 
mulig ut fra formålet med plasseringen og foster-
foreldrenes ansvar for å gi barnet forsvarlig 
omsorg. Barnets alder og modenhet skal tillegges 
vekt.

§ 9-3 Krav til fosterforeldre
Fosterforeldre skal ha særlig evne, tid og over-

skudd til å gi barn et trygt og godt hjem. 
Fosterforeldre skal ivareta omsorgen for bar-

net i samsvar med forutsetningene i vedtaket fra 
barnevernstjenesten eller barneverns- og helse-
nemnda. 

§ 9-4 Fosterhjem i barnets familie og nære nettverk
Barnevernstjenesten skal vurdere om noen i 

barnets familie eller nære nettverk kan velges 
som fosterhjem. Når barnevernstjenesten vurde-
rer dette, skal den bruke verktøy og metoder for 
nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmes-
sig.

§ 9-5 Valg og godkjenning av fosterhjem 
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har 

ansvar for å velge et fosterhjem som er egnet til å 
ivareta det enkelte barns behov, og skal god-
kjenne fosterhjemmet. Med omsorgskommunen 
menes den kommunen som har ansvaret etter 
§ 15-4 eller § 15-5.

Dersom fosterhjemmet ligger i en annen kom-
mune enn omsorgskommunen, kan barne-
vernstjenestene i de to kommunene inngå avtale 
om at det er barnevernstjenesten i kommunen der 
fosterhjemmet ligger, som skal godkjenne foster-
hjemmet. 

§ 9-6 Oppfølging av barn i fosterhjem og oppfølging 
av fosterfamilien

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har 
ansvar for å følge opp barnet i fosterhjemmet, jf. 
kapittel 8.

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har 
ansvar for å følge opp fosterfamilien så lenge barnet 
er i fosterhjemmet. Barne-, ungdoms- og familieeta-
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ten har ansvaret for å følge opp fosterhjem som eta-
ten tilbyr, jf. § 16-3 annet ledd bokstav a og c. 

§ 9-7 Fosterhjemsavtale
Barnevernstjenesten i omsorgskommunen og 

fosterforeldrene skal inngå en skriftlig avtale om 
barnevernstjenestens og fosterforeldrenes forplik-
telser. 

§ 9-8 Fosterforeldres rett til å uttale seg og adgang til 
å klage 

Fosterforeldre har rett til å uttale seg før det 
treffes vedtak om flytting etter § 5-5 og før et ved-
tak om omsorgsovertakelse oppheves etter § 5-7.

Barneverns- og helsenemnda kan gi fosterfor-
eldrene adgang til å klage på vedtak om flytting 
etter § 5-5.

§ 9-9 Formidling av fosterhjem 
Det er forbudt for privatpersoner å drive for-

midlingsvirksomhet for plassering av barn utenfor 
hjemmet. Det er forbudt for organisasjoner å for-
midle fosterhjem uten bevilling fra departementet. 
Departementet skal føre tilsyn med formidlings-
virksomheten til organisasjoner som får bevilling.

Den som overtrer forbudet i første ledd, straf-
fes med bøter eller fengsel i inntil tre måneder. 
Forsøk straffes på samme måte som fullbyrdet 
overtredelse.

§ 9-10 Tilsyn med barn i fosterhjem
 Kommunen der fosterhjemmet ligger, har 

ansvar for å føre tilsyn med barnets situasjon i fos-
terhjemmet. Kommunen skal føre tilsyn med 
hvert enkelt barn i fosterhjemmet fra plasserings-
tidspunktet og frem til barnet fyller 18 år. Formå-
let med tilsynet er å kontrollere at barnet får for-
svarlig omsorg i fosterhjemmet, og at forutsetnin-
gene for plasseringen blir fulgt opp. Kommunen 
skal sørge for at de som skal utøve tilsynet får 
nødvendig opplæring og veiledning.

§ 9-11 Forskrift om fosterhjem 
Departementet kan gi forskrift om hvilke krav 

som skal stilles til fosterhjem, om tilsyn med barn 
i fosterhjem, om fosterhjemmenes rettigheter og 
plikter og om barnevernstjenestens plikt til å følge 
opp barnet og fosterhjemmet.

Kapittel 10. Barnevernsinstitusjoner m.m.

§ 10-1 Barnevernsinstitusjonens ansvar for forsvar-
lig omsorg og behandling

Barnevernsinstitusjonen skal gi barn som opp-
holder seg på institusjonen forsvarlig omsorg og 
behandling. Institusjonen skal møte barn hensyns-

fullt og med respekt for deres personlige integri-
tet og skal ivareta rettssikkerheten til den enkelte.

Departementet kan gi forskrift om det nær-
mere innholdet i institusjonens ansvar overfor det 
enkelte barn. 

§ 10-2 Barns rettigheter i barnevernsinstitusjon
Barn skal kunne bestemme i personlige spørs-

mål, bevege seg fritt innenfor og utenfor institu-
sjonens område, fritt kommunisere med andre, 
herunder bruke elektroniske kommunikasjons-
midler og motta besøk.

Institusjonen kan likevel begrense barnets ret-
tigheter etter første ledd når det er nødvendig for 
å gi barnet forsvarlig omsorg ut fra barnets alder 
og modenhet. Institusjonen kan også begrense 
barnets rettigheter hvis det er nødvendig for å iva-
reta trygghet og trivsel for alle på institusjonen.

Institusjonen kan ikke føre kontroll med bar-
nets korrespondanse. Barnet har rett til kontakt 
med oppnevnt verge, advokat, barnevernstjeneste, 
tilsynsmyndighet, helsepersonell, konsulær repre-
sentant, prest, annen religiøs leder eller lignende. 

 Departementet kan gi forskrift om det nær-
mere innholdet i barns rettigheter og om gjen-
nomføring av begrensninger etter annet ledd.

§ 10-3 Milde former for fysisk makt ut fra omsorgsan-
svaret og trygghet og trivsel 

Hvis det er nødvendig for å gi barnet forsvarlig 
omsorg, kan institusjonen benytte milde former 
for fysisk makt som å holde barnet kortvarig fast 
eller lede barnet. Slike tiltak kan også benyttes 
hvis det er nødvendig for å ivareta trygghet og 
trivsel for alle på institusjonen.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring av milde former for fysisk makt etter bestem-
melsen.

§ 10-4 Forebygging av tvangsbruk og andre inngrep 
i personlig integritet 

Institusjonen skal arbeide systematisk for å 
forebygge tvang og andre inngrep i barns person-
lige integritet.

Institusjonen skal gjennomgå bruk av tvang og 
andre inngrep sammen med barnet så snart som 
mulig etter at tiltaket er avsluttet.

Departementet kan gi forskrift om nærmere 
regler om systematisk forebygging av tvang og 
andre inngrep.

§ 10-5 Forbud mot fysisk og psykisk tvang og makt
Det er ikke tillatt å tvangsmedisinere, isolere, 

bruke mekaniske tvangsmidler eller annen psy-
kisk eller fysisk tvang eller makt for å straffe barn 
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eller for å gi barnet omsorg eller behandling. 
Enkelte former for fysisk tvang og makt kan like-
vel benyttes etter §§ 10-3 og 10-7.

§ 10-6 Generelle vilkår for tvang og andre inngrep i 
barns personlige integritet 

Barn skal ikke utsettes for tvang eller andre 
inngrep i deres personlige integritet med mindre 
det etter en helhetsvurdering er nødvendig i situa-
sjonen. Andre mindre inngripende tiltak skal være 
forsøkt eller vurdert som utilstrekkelige. Tiltaket 
må være egnet til å oppnå formålet og stå i rimelig 
forhold til de interesser som skal ivaretas. 

Tiltaket skal gjennomføres på en så skånsom 
måte som mulig og ikke opprettholdes lenger enn 
nødvendig.

§ 10-7 Bruk av tvang i akutte faresituasjoner 
Ved akutt fare for skade på barnets eller andre 

personers liv eller helse eller ved vesentlig skade 
på eiendom kan institusjonen, dersom det er 
strengt nødvendig, benytte tvang for å avverge 
skade etter straffeloven §§ 17 og 18. Tiltak skal 
opphøre straks skaden eller faren er avverget.

Dersom det er strengt nødvendig å isolere bar-
net, jf. første ledd, skal minst en av personalet 
være til stede i rommet eller i naborom med ulåst 
dør. Isolasjon av et barn er bare tillatt i rom med 
vindu og med minst 8 m² gulvflate. Isolasjon kan 
bare besluttes av institusjonens leder eller den 
lederen gir fullmakt. 

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring av tvang i akutte faresituasjoner.

§ 10-8 Kroppsvisitasjon og undersøkelse av barnets 
rom, eiendeler, brev og pakker

Ved begrunnet mistanke om at barnet besitter 
tyvegods, farlige gjenstander, rusmidler eller 
andre skadelige medikamenter og tilhørende bru-
kerutstyr, kan barnet kroppsvisiteres eller barnets 
rom og eiendeler undersøkes. Undersøkelser kan 
på samme vilkår foretas for brev og pakker som 
kommer til institusjonen. Tiltak etter første og 
annet punktum kan iverksettes bare hvis dette er 
nødvendig for å gi barnet forsvarlig omsorg og 
behandling eller for å ivareta trygghet og trivsel 
for alle på institusjonen. 

Kroppsvisitasjoner kan bare omfatte kroppens 
overflater, munnhulen samt gjennomsøkning av 
klær.

Bare institusjonens leder eller den lederen gir 
fullmakt, kan beslutte tiltak etter første ledd.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring av kroppsvisitasjon og undersøkelser etter 
denne bestemmelsen.

§ 10-9 Innskrenkninger i bevegelsesfrihet mv. for 
barn i atferdsinstitusjoner 

Når barn er i atferdsinstitusjon etter §§ 4-4, 6-1 
eller 6-2 og det er nødvendig ut fra formålet med 
oppholdet, kan institusjonen 
a) innskrenke barnets rett til å bevege seg fritt 

innenfor og utenfor institusjonsområdet, her-
under nekte barnet å forlate institusjonsområ-
det

b) låse døren til institusjonen for barnet eller 
kreve at barnet har følge av institusjonsansatte 
utenfor institusjonen for å gjennomføre tiltak 
etter bokstav a 

c) innskrenke barnets rett til besøk, herunder 
nekte barnet besøk 

d) innskrenke barnets rett til å bruke elektro-
niske kommunikasjonsmidler, herunder nekte 
bruk 

e) inndra elektroniske kommunikasjonsmidler 
dersom barnet ikke retter seg etter institusjo-
nens avgjørelse om å nekte bruk etter bokstav 
d. 
Vedtak om å innskrenke barnets bevegelses-

frihet og besøk etter første ledd kan treffes for inn-
til 14 dager om gangen. Vedtak om å innskrenke 
eller inndra et elektronisk kommunikasjonsmid-
del kan treffes for inntil fire uker fra barnet 
ankommer institusjonen, og deretter for maksi-
mum 14 dager om gangen. Institusjonen må fort-
løpende vurdere om vedtaket skal opprettholdes. 

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring av vedtak etter bestemmelsen.

§ 10-10 Rusmiddeltesting 
Barn kan samtykke til at det tas prøver av bio-

logisk materiale under oppholdet for å fastslå om 
det er brukt rusmidler, når det er nødvendig for å 
gi barnet forsvarlig omsorg og behandling. Barn 
med vedtak om opphold i atferdsinstitusjon, jf. 
§§ 6-1, 6-2 og 4-4, kan samtykke til at det foretas 
slik rusmiddeltesting også ved inntak i institusjo-
nen. 

For barn under 15 år, skal også de som har for-
eldreansvar samtykke eller barnevernstjenesten 
hvis den har overtatt omsorgen for barnet. For 
barn under 15 år i omsorgssentre for enslige min-
dreårige asylsøkere, skal barne-, ungdoms- og 
familieetaten samtykke i tillegg til barnet. 

Når barneverns- og helsenemnda har truffet 
vedtak om rusmiddeltesting av et barn som er i 
institusjon etter § 6-2, kan institusjonen kreve at 
det tas prøver av biologisk materiale.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring av rusmiddeltesting. 
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§ 10-11 Inndragning av farlige gjenstander m.m. 
Dersom institusjonen finner tyvegods, farlige 

gjenstander, rusmidler, skadelige medikamenter 
og tilhørende brukerutstyr, skal den inndra det. 
Ulovlige gjenstander, rusmidler eller medikamen-
ter skal overleveres til politiet og tyvegods skal 
overleveres til politiet eller eieren. Øvrig gjenstan-
der kan tilintetgjøres, oppbevares eller overleve-
res politiet.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring av inndragning og håndtering av gjenstander, 
herunder om overlevering til politiet.

§ 10-12 Tilbakeføring ved rømming 
Hvis barnet forlater institusjonen uten tilla-

telse eller unnlater å komme tilbake til institusjo-
nen etter fravær, skal institusjonen prøve å bringe 
barnet frivillig tilbake til institusjonen. Tilbakefø-
ring skal om mulig skje i samarbeid med foreldre 
og barnevernstjenesten. 

Dersom vedtaket for oppholdet i institusjonen 
gir adgang til det etter §§ 4-2, 4-4, 4-5, 5-1, 6-2 og 6-
6, kan barnevernstjenestens leder dersom det er 
nødvendig kreve bistand fra politiet til å bringe 
barnet tilbake til institusjonen mot sin vilje, jf. 
§ 12-10. 

Departementet kan gi forskrift om varsling av 
barnevernstjeneste og politi, og om samarbeid 
med andre instanser ved rømming og tilbake-
føring. 

§ 10-13 Beskyttelsestiltak for barn som er utsatt eller 
i fare for menneskehandel 

Når det er truffet vedtak etter § 6-6, skal insti-
tusjonen iverksette de beskyttelsestiltak som bar-
neverns- og helsenemnda har fastsatt etter § 6-6 
annet ledd for å hindre at barnet får kontakt med 
personer som kan utnytte barnet til menneske-
handel. 

§ 10-14 Saksbehandling og klage 
Avgjørelser om bruk av tvang eller inngrep i 

barnets personlige integritet etter §§ 10-7, 10-8, 
10-9 og 10-11 er enkeltvedtak. Avgjørelsene skal i 
tillegg protokollføres, sendes barnevernstjenesten 
og forelegges statsforvalteren.

Avgjørelser om rusmiddeltesting etter § 10-10 
skal protokollføres og begrunnes. Protokollen skal 
sendes barnevernstjenesten og forelegges statsfor-
valteren. Tilbakeføring etter § 10-12 første ledd skal 
dokumenteres. Tilbakeføring mot barnets vilje 
etter § 10-12 annet ledd skal i tillegg protokollføres 
og begrunnes. Protokollen skal sendes barne-
vernstjenesten og forelegges statsforvalteren.

Barnet og foreldrene kan klage direkte til 
statsforvalteren på enkeltvedtak og brudd på 
bestemmelser i kapittel 10 om rettigheter og bruk 
av tvang på institusjon. Statsforvalteren skal også 
behandle andre muntlige og skriftlige henvendel-
ser fra barnet og foreldrene om andre forhold som 
gjelder oppholdet på institusjonen. 

Klager behandles etter reglene i forvaltnings-
loven og statsforvalteren kan prøve alle sider av 
saken. Institusjonen skal informere barnet og for-
eldrene om adgangen til å klage. Hvis barnet 
ønsker det, skal institusjonen bistå med å utforme 
og oversende klager. 

Departementet kan gi forskrift om saksbe-
handling og klagebehandling ved institusjonsopp-
hold. 

§ 10-15 Generelle krav til barnevernsinstitusjoner
Enhver barnevernsinstitusjon skal være god-

kjent av barne-, ungdoms- og familieetaten. 
Institusjonen skal ha en definert målgruppe og 

et formulert mål for sin faglige virksomhet. Insti-
tusjonen skal anvende metoder som er faglig og 
etisk forsvarlige og tilpasset institusjonens mål-
grupper og målene for institusjonens virksomhet. 

Institusjonen skal ha en skriftlig plan for sin 
virksomhet. Institusjonen skal føre internkontroll 
for å sikre forsvarlig drift. 

Departementet kan gi forskrift om internkon-
troll og nærmere krav til kvalitet, bemanning og 
kompetanse i institusjonene. 

§ 10-16 Krav til bemanning og kompetanse i barne-
vernsinstitusjon 

Barnevernsinstitusjonen skal til enhver tid ha 
forsvarlig bemanning og kompetanse. Institusjo-
nen skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig 
forsvarlig drift. Institusjonen skal ha ansatte med 
tilstrekkelig nivå og bredde i kompetansen ut fra 
institusjonens målgruppe og målsetting. 

Institusjonen skal ha en arbeidstidsordning 
som sikrer kontinuitet og stabilitet for barna. Fag-
lig personell som ansettes i en institusjon skal 
minst ha relevant bachelorutdanning. Barne-, ung-
doms- og familieetaten kan i særlige tilfeller gi 
unntak fra dette kravet. 

Institusjonen skal ha en leder og en stedfor-
treder for lederen. Fra 1. januar 2031 skal disse 
ha barnevernsfaglig mastergrad eller annen rele-
vant utdanning på tilsvarende nivå. Kompetanse-
kravet er oppfylt også for ledere og stedfortre-
dende ledere som har relevant bachelorutdan-
ning, og som innen 1. januar 2031 har gjennom-
ført relevant videreutdanning med minst 30 
studiepoeng. 
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Institusjonen skal sørge for at de ansatte får 
nødvendig faglig veiledning og opplæring.

§ 10-17 Godkjenning av barnevernsinstitusjoner
Barne-, ungdoms- og familieetaten regionalt 

skal godkjenne barnevernsinstitusjoner. 
En barnevernsinstitusjon kan godkjennes bare 

dersom den drives i samsvar med denne loven 
med forskrifter og ellers drives på en forsvarlig 
måte. Godkjenningen skal gjelde for bestemte 
målgrupper. 

Barnevernsinstitusjoner kan bestå av flere 
institusjonsavdelinger. Dersom en institusjonsav-
deling utfører selvstendige faglige og administra-
tive oppgaver, må den ha egen godkjenning.

Dersom institusjonen ikke lenger oppfyller vil-
kårene for godkjenning, skal det treffes vedtak om 
bortfall av godkjenning.

Avgjørelser om godkjenning kan påklages til 
sentralt nivå i barne-, ungdoms- og familieetaten. 

Departementet kan gi forskrift om godkjen-
ningsordningen, om regnskapsføring og om 
offentlige myndigheters innsyn i regnskapene. 

§ 10-18 Kartlegging under opphold på barneverns-
institusjon

Barnevernsinstitusjonen kan kartlegge bar-
nets behov under oppholdet. Formålet med kart-
leggingen skal være å tilrettelegge tilbudet for det 
enkelte barnet. 

§ 10-19 Barnevernstjenestens plikt til å følge opp 
barn på barnevernsinstitusjon

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen 
skal følge opp barnet på barnevernsinstitusjonen, 
jf. kapittel 8. Departementet kan gi forskrift om 
barnevernstjenestens plikt til å følge opp barnet.

§ 10-20 Rettigheter og plikter under opphold i sentre 
for foreldre og barn 

Sentre for foreldre og barn som tilbyr heldøgn-
stjenester, skal sørge for at familiene får et faglig 
forsvarlig tilbud. Senteret skal behandle familiene 
hensynsfullt og slik at den enkeltes integritet blir 
ivaretatt. 

Foreldre og barns rett til privatliv og familieliv, 
og foreldrenes rett til å ta beslutninger for barnet, 
skal respekteres under oppholdet så langt det er 
forenlig med formålet med oppholdet og senterets 
ansvar for trygghet og trivsel for alle på senteret. 

Departementet kan gi forskrift om barns og 
foreldres rettigheter og plikter under opphold i 
sentre for foreldre og barn. 

§ 10-21 Godkjenning av og krav til kvalitet, beman-
ning og kompetanse i senter for foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn som tilbyr heldøgn-
stjenester, skal være kvalitetssikret og godkjent 
av barne- ungdoms- og familieetaten etter §§ 10-15 
og 10-17.

Senteret skal til enhver tid ha forsvarlig 
bemanning og kompetanse. Senteret skal ha en 
stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift. 
Senteret skal ha tilsatt personell med tilstrekkelig 
kompetanse ut fra senterets målgruppe og målset-
ting. 

Senteret skal ha en leder og en stedfortreder 
for lederen. Leder eller stedfortreder skal minst 
ha treårig høyskoleutdanning i sosialfag eller 
annen relevant utdanning på tilsvarende nivå, 
samt tilleggsutdanning i administrasjon og 
ledelse.

For personell i senteret som skal bistå barne-
vernstjenesten med utredning av barnets 
omsorgssituasjon gjelder § 15-6. 

Departementet kan gi forskrift om internkon-
troll, krav til kvalitet, bemanning, kompetanse, 
godkjenning, regnskapsføring og offentlige 
myndigheters innsyn i regnskapene ved sentre for 
foreldre og barn. 

§ 10-22 Institusjoner med hjem
Barnevernsinstitusjoner som skal ta mot barn 

etter § 6-1 eller § 6-2 kan omfatte institusjoner 
med hjem. 

Hjemmene må ha særlige forutsetninger for å 
ta imot barn med alvorlige adferdsvansker og må 
være knyttet opp mot en oppfølgingsenhet.

Oppfølgingsenheten har ansvaret for oppføl-
gingen av hjemmene, herunder ansvaret for opp-
læring, behandling og veiledning.

Departementet kan gi forskrifter om institusjo-
ner med hjem.

Kapittel 11. Omsorgssentre for enslige 
mindreårige asylsøkere

§ 11-1 Opphold på omsorgssenter for enslige mindre-
årige asylsøkere

Barn som har kommet til Norge og søker om 
beskyttelse etter utlendingsloven, og som ikke er i 
følge med foreldre eller andre med foreldrean-
svar, skal få tilbud fra barne-, ungdoms- og familie-
etaten om opphold på et omsorgssenter for ens-
lige mindreårige asylsøkere. 

Tilbudet skal gjelde fra barnet blir overført fra 
utlendingsmyndighetene til barne-, ungdoms- og 
familieetaten, og frem til barnet blir bosatt i en 
kommune eller forlater Norge. 
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Tilbud etter første og annet ledd gjelder for 
barn som er under 15 år når de søker om beskyt-
telse. For barn over 15 år gjelder bestemmelsen 
fra det tidspunktet Kongen bestemmer. 

§ 11-2 Omsorgsansvar for barnet
Når barnet oppholder seg på et omsorgssen-

ter, har barne-, ungdoms- og familieetaten 
omsorgsansvaret for barnet. Omsorgssenteret 
skal utøve omsorgen på vegne av barne-, ung-
doms- og familieetaten. 

Omsorgssenteret skal gi barnet forsvarlig 
omsorg og bidra til at barnet får nødvendig oppføl-
ging og behandling. 

§ 11-3 Utredning og oppfølging av barnet 
Omsorgssenteret skal utrede barnets situasjon 

og behov og utarbeide et forslag til oppfølging av 
barnet mens det oppholder seg i senteret. Forsla-
get skal oversendes barne-, ungdoms- og familiee-
taten senest tre uker etter at barnet har ankom-
met senteret. Senest seks uker etter at barnet er 
kommet til senteret, skal barne-, ungdoms- og 
familieetaten treffe vedtak om hvordan barnet skal 
følges opp i senteret. 

Omsorgssenteret og barne-, ungdoms- og 
familieetaten skal følge barnets utvikling nøye. 
Dersom barnets behov for oppfølging endrer seg 
vesentlig, skal det om nødvendig treffes nytt opp-
følgingsvedtak. 

§ 11-4 Kartlegging som grunnlag for bosetting
Omsorgssenteret skal kartlegge barnets situa-

sjon og behov. Kartleggingen skal danne grunnlag 
for etterfølgende bosetting i en kommune. Kart-
leggingen kan oversendes til aktuelle myndig-
heter uten barnets samtykke. 

§ 11-5 Rettigheter for barnet og krav til omsorgs-
senteret 

Lovens §§ 10-1 til 10-8, §§ 10-10 til 10-12 og 
§ 10-14, gjelder tilsvarende for omsorgssentre. 
Det samme gjelder §§ 10-15 til § 10-17. 

§ 11-6 Ansvar for etablering, drift og oppholdsutgifter
Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvar 

for at det etableres og drives omsorgssentre for 
enslige mindreårige asylsøkere. 

Barne-, ungdoms- og familieetaten dekker 
utgiftene til opphold i omsorgssenter etter § 11-1. 

§ 11-7 Vedtak om plassering i omsorgssenter
Når et barn oppholder seg i et omsorgssenter 

som følge av vedtak etter § 3-2, § 4-2 eller § 5-1, 

gjelder § 16-5 om utgiftsfordeling tilsvarende som 
ved opphold i institusjon. 

§ 11-8 Bolig for enslige mindreårige flyktninger og 
asylsøkere 

Ved bosetting av enslige mindreårige som har 
søkt om beskyttelse, eller som har fått opphold i 
landet på grunnlag av slik søknad, skal kommu-
nen vurdere den enkeltes behov og på denne bak-
grunn tilby egnet bolig. 

Kapittel 12. Saksbehandlingsregler

§ 12-1 Anvendelse av forvaltningsloven
Forvaltningsloven gjelder med de særregler 

som er fastsatt i eller i medhold av loven her. 
Dette gjelder også for klientsaker i private insti-
tusjoner, private sentre for foreldre og barn og 
private omsorgssentre for enslige mindreårige 
asylsøkere som er godkjent etter §§ 10-17, 10-21 
og 11-5.

Departementet kan gi forskrift om at 
forvaltningsloven skal gjelde for avgjørelser som 
blir tatt mens barnet oppholder seg i institusjon, 
eller mens barnet og foreldrene oppholder seg i 
senter for foreldre og barn. 

§ 12-2 Foreldres partsrettigheter og barnevernstje-
nestens plikt til å gi informasjon om vedtak

Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om 
foreldrene er part i saken, jf. forvaltningsloven § 2 
bokstav e. Dette gjelder også når foreldrene ikke 
bor sammen. 

Barnevernstjenesten skal informere foreldre 
med foreldreansvar om alle vedtak som treffes. 
Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at 
barnevernstjenesten gir slik informasjon. Barne-
vernstjenesten kan unnlate å informere foreldre 
med foreldreansvar om vedtak dersom det kan 
utsette barnet eller andre personer for fare eller 
skade. Informasjon om vedtak kan også unnlates i 
saker der forelderen ikke er tilgjengelig. 

§ 12-3 Barns partsrettigheter
Barn som har fylt 15 år, er part i saken. I saker 

som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker 
eller tiltak for barn som er utsatt for menneske-
handel, er barnet alltid part. For å gjøre partsret-
tigheter gjeldende må barnet forstå hva saken 
gjelder. 

Barneverns- og helsenemnda kan innvilge et 
barn under 15 år partsrettigheter dersom hensy-
net til barnet tilsier det. 
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§ 12-4 Barnevernets journalplikt 
Barnevernet skal føre en journal for hvert 

enkelt barn. Journalen skal inneholde alle vesent-
lige faktiske opplysninger og barnevernsfaglige 
vurderinger som barnevernet bygger sin saksbe-
handling på og som kan ha betydning for de 
beslutninger og vedtak som treffes.

Departementet kan gi forskrift om nærmere 
krav til journalplikten og innholdet i journalen.

§ 12-5 Krav til begrunnelse av vedtak
Det skal fremgå av barnevernets vedtak hvilke 

faktiske opplysninger og barnevernsfaglige vurde-
ringer som er lagt til grunn for avgjørelsen. Det 
skal fremgå av vedtaket hva som er barnets 
mening, og hvilken vekt barnets mening er tillagt. 
Hvordan barnets beste og hensynet til familiebånd 
er vurdert, skal også fremgå av vedtaket.

§ 12-6 Partenes rett til dokumentinnsyn og unntak 
fra innsyn for å beskytte barnet 

Partene har rett til å gjøre seg kjent med 
sakens dokumenter etter reglene i forvaltnings-
loven §§ 18 til 19. Partene har rett til å bli forelagt 
opplysninger, jf. forvaltningsloven § 17. 

Partene kan nektes innsyn i sakens dokumen-
ter dersom innsyn kan utsette barnet eller andre 
personer for fare eller skade. Opplysninger som 
er holdt tilbake, skal på anmodning gjøres kjent 
for en representant for parten når ikke særlige 
grunner taler mot det. 

Partene kan nektes innsyn i sakens dokumen-
ter også dersom innsyn kan hindre at barne-
vernstjenesten kan få gjennomført en undersø-
kelse etter § 2-2. Begrensningene i innsyn gjelder 
bare så lenge undersøkelsen pågår.

§ 12-7 Bruk av sakkyndige 
Barnevernstjenesten kan engasjere sakkyn-

dige til å utarbeide sakkyndigrapport i saken. Alle 
sakkyndigrapporter skal sendes barnesakkyndig 
kommisjon for vurdering. Rapporter må være vur-
dert av kommisjonen før den kan legges til grunn 
for vedtak om tiltak etter loven. Dette gjelder like-
vel ikke for vedtak om akuttiltak etter kapittel 4. 
Sakkyndigrapporter skal være vurdert av kommi-
sjonen også før de legges til grunn for barne-
vernstjenestens beslutning om å henlegge en sak 
etter undersøkelse, jf. § 2-5. 

Departementet kan gi forskrift om krav til 
sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæ-
ringer.

§ 12-8 Barnesakkyndig kommisjon 
Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvur-

dere de sakkyndiges rapporter i barnevernssaker. 
Kommisjonen skal vurdere sakkyndigrappor-

ter som er avgitt til barnevernstjenesten, barne-
verns- og helsenemnda eller domstolen. Kommi-
sjonen skal også vurdere rapporter fra sakkyndige 
som private parter har engasjert. Kommisjonen 
skal informere oppdragsgiveren og den sakkyn-
dige om sin vurdering.

Kommisjonens medlemmer oppnevnes av 
Kongen. 

Departementet kan gi forskrift om kommisjo-
nens oppgaver, organisasjon og saksbehandling. 

§ 12-9 Klage til statsforvalteren over barnevernstje-
nestens og barne-, ungdoms- og familieetatens vedtak 

Barnevernstjenestens vedtak kan påklages til 
statsforvalteren. Det samme gjelder barne-, ung-
doms- og familieetatens vedtak om oppfølging 
etter § 11-3. Også avgjørelse om individuell plan 
etter § 15-10 kan påklages til statsforvalteren. 

Statsforvalteren kan prøve alle sider av vedta-
ket. Når klager på barnevernstjenestens vedtak 
behandles, skal statsforvalteren legge vekt på hen-
synet til det kommunale selvstyret ved prøving av 
det frie skjønnet. Dersom et vedtak som gir klage-
ren medhold, ikke kan settes i verk straks, kan 
statsforvalteren bestemme at det skal settes i verk 
midlertidige tiltak som kan dekke det øyeblikke-
lige behovet. 

Første ledd gjelder ikke saker som kan påkla-
ges til barneverns- og helsenemnda etter kapittel 
14. 

§ 12-10 Politibistand ved gjennomføring av undersø-
kelser og ved fullbyrding av vedtak 

Når det er nødvendig, kan barnevernstje-
nestens leder kreve at politiet bistår ved gjennom-
føring av undersøkelser etter § 2-2 og fullbyrdelse 
av vedtak etter §§ 3-7, 3-8, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-1, 5-5, 
6-2 og 6-6. 

§ 12-11 Krav om politiattest
Personer som skal ansettes i barnevernstje-

nesten eller utføre oppgaver på vegne av den, jf. 
§ 15-3, skal legge frem politiattest som nevnt i poli-
tiregisterloven § 39 første ledd. Tilsvarende gjel-
der for støttekontakter og andre som utfører opp-
gaver for barnevernstjenesten som ledd i hjelpetil-
tak etter kapittel 3. Også tillitspersoner etter § 1-4 
og personer som skal føre tilsyn med barn i foster-
hjem etter § 9-10, skal legge frem politiattest.
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Personer som skal ansettes i eller utføre opp-
gaver på vegne av en barnevernsinstitusjon etter 
kapittel 10, et senter for foreldre og barn etter 
kapittel 10 eller et omsorgssenter etter kapittel 11, 
skal legge frem politiattest som nevnt i politiregis-
terloven § 39 første ledd. Tilsvarende gjelder for 
personer som utfører andre oppgaver for institu-
sjonen, senteret for foreldre og barn eller 
omsorgssenteret, og som har direkte kontakt med 
barn og unge eller foreldre som oppholder seg 
der.

Personer som skal oppnevnes som talsperson 
etter § 14-13, skal legge frem politiattest som 
nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Tilsva-
rende gjelder for personer som skal føre tilsyn 
med barn i barnevernsinstitusjoner, sentre for for-
eldre og barn eller omsorgssentre etter § 17-3 
annet ledd.

Personer som skal godkjennes som fosterfor-
eldre, jf. § 9-5, skal legge frem uttømmende og 
utvidet politiattest i samsvar med politiregisterlo-
ven § 41. Tilsvarende gjelder for personer som tar 
imot barn i avlastningshjem. Det kan kreves 
avgrenset politiattest etter politiregisterloven § 39 
første ledd også fra andre som bor i fosterhjem-
met eller avlastningshjemmet.

Den som skal ansettes som nemndleder i bar-
neverns- og helsenemnda, skal legge frem en 
uttømmende politiattest som nevnt i politiregister-
loven § 41 første ledd.

Personer med anmerkning knyttet til lov 22. 
mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig straffelov 
§§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, § 200 
annet ledd, § 201 første ledd bokstav c, §§ 201 a, 
203, 204 a, 219, 224, § 229 annet og tredje straffal-
ternativ, §§ 231, 233 og 268 jf. 267 eller straffelo-
ven §§ 231, 232, 257, 258, 274, 275, 282, 283, 291, 
293, 294, 295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 
309, 310, 311, 312, 314, 327 eller 328 skal ikke få 
utføre oppgaver overfor mindreårige. Personer 
med anmerkning knyttet til andre straffebud skal 
ikke godkjennes som fosterforeldre eller ta imot 
barn i avlastningshjem dersom anmerkningen kan 
skape tvil om hvorvidt de egner seg for oppgaven.

Det kan innhentes nye eller oppdaterte opplys-
ninger etter at politiattest er utstedt, i samsvar 
med politiregisterloven § 43.

Departementet kan gi forskrift til denne 
bestemmelsen.

Kapittel 13. Taushetsplikt, opplysningsplikt 
og adgang til å gi opplysninger

§ 13-1 Taushetsplikt og adgang til å gi opplysninger 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter 

denne loven, har taushetsplikt etter forvaltnings-
loven §§ 13 til 13 e. 

Taushetsplikten omfatter også opplysninger 
om fødested, fødselsdato, personnummer, stats-
borgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeids-
sted. Opplysning om oppholdssted kan likevel gis 
når det er klart at det ikke vil skade tilliten til bar-
nevernet å gi slik opplysning.

Opplysninger kan gis til andre forvaltningsor-
ganer når det er nødvendig for å ivareta oppgaver 
etter denne loven, eller for å forebygge vesentlig 
fare for liv eller alvorlig skade på noens helse. 
Også yrkesutøvere etter helsepersonelloven kan 
gis opplysninger etter denne bestemmelsen. 
Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 
6 gjelder ikke.

§ 13-2 Plikt til å melde fra til barnevernstjenesten 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et 

forvaltningsorgan, skal uten hinder av taushets-
plikt melde fra til barnevernstjenesten uten ugrun-
net opphold i følgende tilfeller: 
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 

bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller utsatt for annen 
alvorlig omsorgssvikt 

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling 

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetren-
gende barn ikke får dekket sitt særlige behov 
for behandling eller opplæring 

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker 
ved å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, 
ved problematisk bruk av rusmidler, eller ved 
å ha vist annen form for utpreget normløs 
atferd

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel. 
Også yrkesutøvere som opptrer i medhold av 

helsepersonelloven, psykisk helsevernloven, 
helse- og omsorgstjenesteloven, familievernkon-
torloven og friskolelova plikter å gi opplysninger 
etter denne bestemmelsen. Det samme gjelder 
meklere i ekteskapssaker og private som utfører 
oppgaver for staten, fylkeskommuner eller kom-
muner, og de som utfører slike oppgaver på vegne 
av organisasjoner.
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§ 13-3 Tilbakemelding fra barnevernstjenesten 
Når barnevernstjenesten har mottatt en 

bekymringsmelding, skal den innen tre uker 
bekrefte at bekymringsmeldingen er mottatt. Bar-
nevernstjenesten kan unnlate å gi bekreftelse der-
som bekymringsmeldingen er åpenbart grunnløs, 
eller dersom andre særlige hensyn tilsier det. 

Når barnevernstjenesten mottar en bekym-
ringsmelding fra offentlige meldere og yrkesutø-
vere etter § 13-2, skal den i tilbakemeldingen også 
opplyse om det er igangsatt undersøkelse. Innen 
tre uker etter at undersøkelsen er avsluttet, skal 
barnevernstjenesten gi ny tilbakemelding om 
hvorvidt den følger opp barnet og familien videre. 
Barnevernstjenesten skal også gi tilbakemelding 
om hvordan barnet og familien følges opp, dersom 
det er nødvendig av hensyn til melderens videre 
oppfølging av barnet. 

§ 13-4 Pålegg om å gi opplysninger 
De organene som er ansvarlige for gjennomfø-

ringen av bestemmelser i denne loven, kan gi 
pålegg til offentlige myndigheter om å gi taushets-
belagte opplysninger når det er nødvendig for å 
vurdere, forberede og behandle saker om 
a) vedtak om medisinsk undersøkelse og 

behandling, jf. § 3-7 
b) vedtak om behandling av barn som har sær-

lige behandlings- og opplæringsbehov, jf. § 3-8 
c) akuttvedtak om omsorgsovertakelse, jf. § 4-2 
d) vedtak om midlertidig flytteforbud, jf. § 4-3
e) akuttvedtak om plassering i atferdsinstitusjon, 

jf. § 4-4
f) akuttvedtak om plassering av barn i institusjon 

når det er fare for menneskehandel, jf. § 4-5
g) vedtak om omsorgsovertakelse, jf. § 5-1
h) oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse, 

jf. § 5-7
i) vedtak om fratakelse av foreldreansvar, jf. § 5-8
j) vedtak om oppheving av vedtak om fratakelse 

av foreldreansvar, jf. § 5-9
k) vedtak om adopsjon, jf. § 5-10 
l) vedtak om plassering i atferdsinstitusjon uten 

samtykke, jf. § 6-2 
m) vedtak om plassering i institusjon ved fare for 

menneskehandel, jf. § 6-6
n) vedtak om samvær, jf. §§ 7-2 og 7-3. 

Ansvarlige organer kan pålegge myndighe-
tene å gi taushetsbelagte opplysninger også i 
saker etter § 3-4 om pålegg om hjelpetiltak når det 
er nødvendig for å unngå at et barn havner i en 
alvorlig situasjon som beskrevet i § 5-1 om 
omsorgsovertakelse. 

Adgangen til å pålegge myndighetene å gi 
taushetsbelagte opplysninger gjelder også når 
vedtak som er truffet av barneverns- og helsenem-
nda, skal prøves rettslig etter § 14-25.

Så langt det er mulig, skal opplysninger inn-
hentes i samarbeid med den saken gjelder, eller 
slik at vedkommende får kjennskap til at opplys-
ningene innhentes. Sakens parter skal få informa-
sjon om pålegget og hva det innebærer, hvis ikke 
slik informasjon kan hindre eller vanskeliggjøre at 
barnevernstjenesten får gitt barnet tilstrekkelig 
hjelp. 

Også yrkesutøvere i medhold av helseperso-
nelloven, psykisk helsevernloven, helse- og 
omsorgstjenesteloven, familievernkontorloven og 
friskolelova plikter å gi opplysninger etter denne 
bestemmelsen. Det samme gjelder meklere i ekte-
skapssaker og private som utfører oppgaver for 
staten, fylkeskommuner eller kommuner, og de 
som utfører slike oppgaver på vegne av organisa-
sjoner.

Myndigheter med ansvar etter denne loven 
kan uten hinder av taushetsplikt innhente opplys-
ninger fra Folkeregisteret når det er nødvendig 
for å utføre oppgaver etter denne loven.

§ 13-5 Barnevernets opplysningsplikt
Barnevernstjenesten skal på eget initiativ gi 

opplysninger til helse- og omsorgstjenesten i kom-
munen når det er grunn til å tro at en gravid 
kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det 
er overveiende sannsynlig at barnet vil bli født 
med skade, jf. helse- og omsorgstjenesteloven 
§ 10-3. Taushetsplikten er ikke til hinder for at 
slike opplysninger gis. Barnevernstjenesten plik-
ter å gi slike opplysninger også etter pålegg fra de 
organene som er ansvarlige for gjennomføringen 
av helse- og omsorgstjenesteloven.

Barneverntjenesten skal uten hinder av taus-
hetsplikt gi informasjon til politiet om at det er 
truffet vedtak om skjult adresse i samsvar med 
denne loven. Barneverntjenesten skal gi informa-
sjon til politiet så snart som mulig.

Dersom påtalemyndigheten har besluttet over-
føring av en sak til barnevernstjenesten etter 
straffeprosessloven § 71 b, skal barnevernstje-
nesten underrette påtalemyndigheten om hvorvidt 
den treffer vedtak i saken eller ikke. 

Dersom et barn er bortført fra barnevernet og 
til en annen stat, skal barnevernstjenesten gi opp-
lysninger til myndighetene i barnets oppholdsstat, 
dersom det er forsvarlig og til barnets beste. 

Barnevernet skal gi opplysninger til andre 
offentlige myndigheter når dette følger av annen 
lov eller forskrift.
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§ 13-6 Behandling av personopplysninger
Organer som utfører oppgaver etter denne 

loven, kan behandle personopplysninger, blant 
annet opplysninger som nevnt i personvernforord-
ningen artikkel 9 og 10, når det er nødvendig for å 
utøve myndighet eller utføre andre oppgaver etter 
loven.

Bestemmelsen omfatter også private som utfø-
rer oppgaver etter denne loven. 

Departementet kan gi forskrift om behandlin-
gen av personopplysninger, blant annet om formå-
let med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke 
personopplysninger som kan behandles, adgan-
gen til viderebehandling, utlevering, registerfø-
ring og tilgang til registre.

Kapittel 14. Behandling av saker i barne-
verns- og helsenemnda

§ 14-1 Saklig og stedlig virkeområde for barneverns- 
og helsenemnda

Barneverns- og helsenemnda er et uavhengig 
og upartisk avgjørelsesorgan. Nemnda avgjør 
nærmere bestemte saker om tvang etter 
barnevernsloven og enkelte saker etter helse- og 
omsorgstjenesteloven og smittevernloven. 

Nemnda avgjør saker som reises av kommu-
nene innenfor nemndas stedlige virkeområde. 
Departementet bestemmer nemndenes stedlige 
virkeområde. 

Departementet kan av hensyn til hensiktsmes-
sig saksavvikling eller i særlige tilfeller bestemme 
at saker som reises i én kommune, i en avgrenset 
periode skal avgjøres i en annen nemnd enn fast-
satt etter annet ledd. 

Departementet kan gi forskrift om nemndenes 
stedlige virkeområde. 

§ 14-2 Nemndas sammensetning
Hver nemnd skal bestå av nemndledere, et 

utvalg av fagkyndige og et utvalg av alminnelige 
medlemmer. Nemndlederen skal oppfylle kravene 
for å bli dommer. Departementet kan bestemme 
at det alminnelige medlemsutvalget skal deles i 
underutvalg som dekker ulike deler av nemnde-
nes stedlige virkeområde. 

Departementet oppnevner utvalg av fagkyn-
dige og utvalg av alminnelige medlemmer. Opp-
nevningen gjelder for fire år om gangen. Det 
alminnelige medlemsutvalget oppnevnes fra utval-
get av meddommere som velges etter domstollo-
ven § 66 første ledd. 

Departementet kan gi forskrift om hvilke krav 
som skal stilles til medlemmene av det alminne-
lige medlemsutvalget og utvalg av fagkyndige.

§ 14-3 Nemndas sammensetning i enkeltsaker 
Saker som nevnt i § 14-1 første ledd annet 

punktum skal behandles av en ordinær nemnd. 
En ordinær nemnd skal bestå av nemndlederen, 
ett medlem fra det alminnelige medlemsutvalget 
og ett fra utvalget av fagkyndige. 

Nemndlederen kan beslutte at særlig vanske-
lige saker skal behandles av en utvidet nemnd. En 
utvidet nemnd skal bestå av nemndlederen, to 
medlemmer fra det alminnelige medlemsutvalget 
og to fra utvalget av fagkyndige. 

Nemndlederen kan avgjøre en sak alene der-
som det er forsvarlig og partene i saken samtyk-
ker til det. 

Nemndlederen kan avgjøre en sak alene også 
dersom saken gjelder krav om endring av tidli-
gere vedtak eller dom, pålegg om utredning i sen-
ter for foreldre og barn etter § 2-3 eller pålegg om 
hjelpetiltak etter § 3-4, og nemndlederen finner 
det ubetenkelig under hensyn til sakens tema, 
vanskelighetsgrad og behovet for fagkyndighet. 

Dersom en sak gjelder forlengelse av nemndas 
vedtak etter § 6-6 om plassering i institusjon når 
det er fare for at et barn kan utnyttes til menneske-
handel, skal nemndlederen avgjøre saken alene. 

§ 14-4 Habilitet
Domstolloven kapittel 6 om habilitet gjelder 

for nemndlederen og medlemmene. At nemndle-
dere og medlemmer tidligere har vært med på å 
behandle saker med de samme partene eller i 
samme sakskompleks i nemnda, medfører ikke i 
seg selv inhabilitet.

§ 14-5 Hovedprinsippene for saksbehandlingen i 
nemnda

Saksbehandlingen skal være rettferdig, for-
svarlig, rask, effektiv og tillitsskapende. Nemnda 
skal sørge for at partene i saken 
a) får argumentere for sin sak og føre bevis, nor-

malt ved muntlige forklaringer direkte for 
nemnda 

b) får mulighet til å imøtegå motpartens argu-
mentasjon og bevis 

c) behandles likeverdig og får nødvendig veiled-
ning. 
Nemnda skal sørge for at bevisførselen gir et 

forsvarlig avgjørelsesgrunnlag, og skal foreta en 
selvstendig og reell vurdering av sakens bevis. 
Nemndas vedtak og andre viktige avgjørelser skal 
begrunnes. 

Nemndlederen har ansvaret for at saker 
behandles i samsvar med første og annet ledd. 
Nemndlederen skal planlegge og lede saksforbe-
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redelser, forhandlingsmøter og rådslagningsmø-
ter blant nemndas medlemmer. Nemndlederen 
skal påse at saksbehandlingen er tilpasset sakens 
art, omfang og vanskelighetsgrad.

§ 14-6 Partenes rett til dokumentinnsyn 
Partene har rett til innsyn i sakens dokumen-

ter og kan kreve kopi av dem. Begrensningene i 
partenes rett til å se saksdokumenter etter 
forvaltningsloven § 19 første ledd bokstav d og 
annet ledd, gjelder ikke for disse dokumentene.

Partene har ikke rett til innsyn i opplysninger 
om identiteten til anonyme vitner eller andre opp-
lysninger som kan bidra til å avsløre barnets 
adresse i tilfeller der barnet bor på skjult adresse. 
Det samme gjelder saker hvor det er fremmet 
krav om at barnet skal bo på skjult adresse.

§ 14-7 Advokater for partene 
Den offentlige parten skal normalt være repre-

sentert av en advokat. 
Nemnda skal oppnevne advokat for de private 

partene. Advokaten skal straks gjøres kjent med 
kommunens begjæring om tiltak med vedlagte 
dokumenter og gis en frist for tilsvar etter § 14-10. 

Departementet kan gi forskrift om utvalg av en 
bestemt gruppe advokater som kan oppnevnes for 
private parter.

§ 14-8 Innledning av sak for nemnda 
En sak for nemnda innledes ved at kommunen 

sender en begjæring om tiltak til nemnda. 
En klagesak etter § 5-5 skal forberedes av 

kommunen etter bestemmelsene i forvaltnings-
loven § 33 første til fjerde ledd. 

Når en sak gjelder krav fra den private parten 
om endringer i et tidligere vedtak, skal kommu-
nen forberede og sende saken til nemnda snarest 
mulig, og senest innen tre måneder etter at kom-
munen mottok kravet. I særlige tilfeller kan fristen 
være seks måneder. 

Dersom statsforvalteren blir kjent med forhold 
som tilsier at det bør iverksettes tiltak som krever 
vedtak i nemnda, kan statsforvalteren sende 
begjæring som nevnt i første ledd. 

§ 14-9 Begjæring om tiltak 
Kommunens begjæring om tiltak skal minst 

inneholde 
a) navn på nemnda 
b) navn og adresse på parter, stedfortredere og 

prosessfullmektiger 
c) en kort beskrivelse av hvilke tiltak kommunen 

krever 

d) en redegjørelse for foreldrenes rettslige og 
faktiske tilknytning til barnet og en begrun-
nelse for forslaget om hvem som er sakens 
parter

e) kommunens fremstilling av saken
f) en oversikt over de bevisene kommunen vil 

føre, blant annet oversikt over vitner og 
sakkyndige, med opplysninger om hva vitne-
forklaringene og de sakkyndiges forklaring 
gjelder 

g) forslag til vedtak med en kort oppsumme-
rende redegjørelse for omstendighetene som 
begrunner forslaget, og med henvisning til de 
rettsreglene som gjøres gjeldende

h) informasjon om hvorvidt barnet ønsker parts-
rettigheter etter § 12-3 annet ledd, og kommu-
nens vurdering av om barnet bør innvilges 
partsrettigheter 

i) informasjon om barnet ønsker å bli hørt, og 
eventuelt hvordan.
Begjæringen skal gi grunnlag for en forsvarlig 

behandling av saken. Begjæringen skal være 
utformet slik at de private partene kan ta stilling til 
kommunens krav om tiltak og forberede saken. 
Kommunens argumentasjon skal ikke gå lenger 
enn nødvendig. I begjæringen skal kommunen 
redegjøre for forhold som kan ha betydning for 
nemndlederens vurdering av den videre saksbe-
handlingen, nemndas sammensetning og avgjørel-
sesform.

Dersom en begjæring ikke oppfyller vilkårene 
i første og annet ledd, skal nemndlederen gi 
pålegg om retting av begjæringen og sette en kort 
frist for rettingen. Nemndlederen kan avvise 
saken dersom begjæringen ikke rettes innen fris-
ten. 

§ 14-10 Tilsvar fra private parter 
Nemnda skal straks varsle private parter om 

kommunens begjæring om tiltak, og nemnda skal 
sette en kort frist for tilsvar, normalt ti dager. Til-
svaret skal inneholde 
a) en redegjørelse for partenes syn på begjærin-

gen og kommunens fremstilling av saken 
b) en oversikt over de bevisene de private par-

tene vil føre, blant annet oversikt over vitner 
og sakkyndige, med opplysninger om hva vit-
neforklaringene og de sakkyndiges forklaring 
gjelder

c) en redegjørelse for forhold som kan ha betyd-
ning for nemndlederens vurdering av den 
videre saksbehandlingen, nemndas sammen-
setning og avgjørelsesform. 
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§ 14-11 Saksforberedelsen i nemnda 
Gjennom saksforberedelsen skal rammene for 

saken i nemnda fastsettes i overensstemmelse 
med hovedprinsippene for saksbehandlingen 
etter § 14-5. 

Nemndlederen skal vurdere og om nødvendig 
ta avgjørelser om den videre behandlingen av 
begjæringen, blant annet om
a) nemndas sammensetning 
b) om saken kan være egnet for samtaleprosess
c) behovet for møter, herunder saksforbere-

dende møte og forhandlingsmøte
d) tema, tid og sted for møter 
e) behovet for ytterligere bevisførsel, herunder 

sakkyndige utredninger 
f) bevisførselens form
g) hvordan barnet skal bli hørt, jf. § 14-13 
h) behovet for tolk i møter i nemnda.

Dersom de faktiske forholdene i en sak er 
uoversiktlige, kan nemndlederen pålegge kommu-
nen å gi en kortfattet, systematisert redegjørelse 
for de faktiske forhold eller deler av dem. Nemnd-
lederen skal gi de private partene en frist til å 
uttale seg om hvilke deler av redegjørelsen de 
aksepterer, og hvilke deler de ikke aksepterer. 
Dersom de private partene ikke aksepterer rede-
gjørelsen, kan nemndlederen anmode dem om 
kort å redegjøre for sitt syn. Nemndlederen kan 
oppfordre partene til å samarbeide om redegjørel-
sen. 

Nemndlederen kan kreve at partene gir en 
kort avsluttende redegjørelse for forslag til ved-
tak, de omstendighetene som begrunner forsla-
get, de rettsreglene som gjøres gjeldende, og de 
bevisene partene vil føre. 

Saker som gjelder de private partenes felles 
barn, kan behandles felles og til felles avgjørelse 
uten at lovbestemt taushetsplikt er til hinder for 
det. 

Departementet kan gi forskrift om krav til 
sakkyndiges mandater, rapporter og egenerklæ-
ringer.

§ 14-12 Avgjørelser under saksforberedelsen 
Avgjørelser om saksbehandlingen under saks-

forberedelsen treffes av nemndleder. Dersom 
nemndlederen ikke har mulighet til å ta en avgjø-
relse raskt, kan en annen nemndleder ta avgjørel-
sen. 

Avgjørelser som nevnt i første ledd kan omgjø-
res dersom det er nødvendig for å sikre en for-
svarlig saksbehandling. Avgjørelser som er tatt 
under saksforberedelsen, er ikke bindende under 
forhandlingsmøtet. 

Nemndlederen kan avvise eller heve en sak 
under saksforberedelsen. 

§ 14-13 Høring av barn i saker for nemnda 
Nemnda må avgjøre etter en konkret vurde-

ring i den enkelte sak hvordan barnet skal høres 
under nemndas behandling av saken. Barnet kan 
uttale seg direkte til nemnda, eller nemnda kan 
oppnevne en talsperson for barnet eller oppnevne 
en sakkyndig til å snakke med barnet.

Departementet kan gi forskrift om barns med-
virkning i saker for nemnda.

§ 14-14 Samtaleprosess 
Nemndlederen kan tilby partene å delta i en 

samtaleprosess som alternativ til ordinær behand-
ling, dersom saken er egnet for det. Formålet med 
samtaleprosessen er å bedre partenes kommuni-
kasjon og gi dem mulighet til å bli enige om løs-
ninger til barnets beste som hel eller delvis løs-
ning på saken. 

Partene må samtykke til samtaleprosessen. 
Private parter skal representeres av advokat. 
Nemndlederen kan oppnevne en sakkyndig for å 
bistå i samtaleprosessen.

Nemndlederen skal påse at hensynet til bar-
nets beste og de private partenes rettsikkerhet 
blir ivaretatt. Nemndleder kan gi partene anled-
ning til å prøve ut en midlertidig ordning for en 
nærmere fastsatt tid. Nemndlederen kan når som 
helst avbryte samtaleprosessen og henvise saken 
til ordinær behandling. 

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ring av samtaleprosesser, herunder om unntak fra 
fristkravene i kapittel 4 og 14.

§ 14-15 Innkalling av partene til forhandlingsmøte
Nemnda skal innkalle partene til forhandlings-

møte. Parter som har en advokat som prosessfull-
mektig, innkalles via advokaten. Parter som ikke 
har advokat, innkalles direkte. Om nødvendig kan 
partene innkalles ved forkynning i samsvar med 
§ 14-24. Nemnda kan unnlate å forkynne innkallin-
gen etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 16 
tredje ledd. 

Saken kan behandles selv om en privat part 
uteblir, så lenge parten er innkalt etter reglene i 
første ledd. 

§ 14-16 Forhandlingsmøte eller skriftlig behandling 
Saker for nemnda skal behandles så hurtig 

som hensynet til en forsvarlig saksbehandling 
gjør mulig. 

Nemndlederen kan treffe vedtak etter skriftlig 
behandling uten å ha gjennomført forhandlings-
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møte dersom det er forsvarlig, og partene i saken 
samtykker til det. 

Nemndlederen kan treffe vedtak etter skriftlig 
behandling uten å ha gjennomført forhandlings-
møte dersom saken gjelder krav om endring av 
tidligere vedtak eller dom, pålegg om utredning i 
senter for foreldre og barn etter § 2-3 eller pålegg 
om hjelpetiltak etter § 3-4, og nemndlederen fin-
ner det ubetenkelig. Vurderingen skal omfatte 
blant annet sakens tema, vanskelighetsgrad og 
behovet for fagkyndighet.

Når vilkårene i andre eller tredje ledd er 
oppylt, kan det treffes vedtak på grunnlag av en 
kombinasjon av forhandlingsmøte og skriftlig 
behandling.

Nemndlederen styrer forhandlingsmøtet og 
påser at det gjennomføres innenfor de rammene 
som er fastsatt. For øvrig gjelder tvisteloven § 9-15 
tilsvarende så langt den passer. 

§ 14-17 Møter for lukkede dører 
Nemndas møter holdes for lukkede dører. 
Nemnda kan likevel beslutte at møtet skal hol-

des helt eller delvis for åpne dører, når partene 
begjærer det eller samtykker til det, og nemnda 
finner det ubetenkelig. 

Dersom partene samtykker, og nemnda finner 
det ubetenkelig, kan nemnda beslutte at personer 
som har tilknytning til en av partene, kan være til 
stede under forhandlingene. Det samme gjelder 
for personer som ønsker å være til stede i opplæ-
ringsøyemed. Nemnda kan på samme vilkår gi 
personer adgang til å være til stede under for-
handlingene og ved nemndas rådslagningsmøte 
når det skjer i forskningsøyemed. 

Personer som får være til stede etter denne 
bestemmelsen, har taushetsplikt og referatforbud 
hvis ikke nemnda beslutter noe annet. 

§ 14-18 Bevisføring 
For nemnda gjelder følgende regler i tvistelo-

ven om bevisføring tilsvarende så langt de passer: 
a) kapittel 21 om alminnelige regler om bevis, 

unntatt § 21-4 
b) kapittel 22 om bevisforbud og bevisfritak 
c) kapittel 24 om vitnebevis 
d) kapittel 25 om sakkyndigbevis 
e) kapittel 26 om realbevis 
f) kapittel 27 om bevisopptak i rettssak. 

Nemnda kan legge sakkyndigbevis til grunn 
bare dersom de har vært vurdert av barnesakkyn-
dig kommisjon, jf. § 12-8. Dette gjelder likevel 
ikke ved behandling av akuttvedtak. 

§ 14-19 Nemndas avgjørelsesgrunnlag 
Avgjørelser etter et forhandlingsmøte tas på 

grunnlag av behandlingen av saken i møtet. Nem-
ndlederen kan beslutte at skriftlige redegjørelser 
om faktiske forhold etter § 14-11 tredje ledd skal 
inngå i avgjørelsesgrunnlaget. 

Dersom saken avgjøres uten forhandlings-
møte, er avgjørelsesgrunnlaget sakens dokumen-
ter og eventuell bevisførsel i saksforberedende 
møte. 

Dersom saken avgjøres på grunnlag av en 
kombinasjon av forhandlingsmøte og skriftlig 
behandling, er avgjørelsesgrunnlaget behandlin-
gen i forhandlingsmøtet og sakens dokumenter. 

Når nemnda behandler klager på akuttvedtak 
og vedtak om midlertidig flytteforbud, gjelder 
§ 14-23 tredje ledd. 

§ 14-20 Nemndas vedtak 
Nemnda skal treffe vedtak i saken snarest 

mulig og senest to uker etter at forhandlingsmøtet 
ble avsluttet. Dersom fristen ikke overholdes, skal 
årsaken oppgis i vedtaket. 

For rådslagningsmøte og avstemning gjelder 
tvisteloven § 19-3 tilsvarende så langt den passer. 

Et vedtak skal begrunnes som en dom. Tviste-
loven § 19-6 gjelder tilsvarende så langt den pas-
ser. Det skal fremgå av vedtaket hva som er bar-
nets mening, og hvilken vekt barnets mening er 
tillagt. Hvordan barnets beste og hensynet til fami-
liebånd er vurdert, skal også fremgå av vedtaket. 

Ved forkynning av vedtaket skal nemnda gjøre 
partene oppmerksom på at de kan kreve rettslig 
prøving, jf. § 14-25. 

Nemndas vedtak blir bindende når det er 
underskrevet av alle nemndas medlemmer. Nem-
ndlederen underskriver til slutt. 

§ 14-21 Retting av feil i nemndas vedtak
For retting av feil i nemndas vedtak gjelder 

tvisteloven § 19-8 tilsvarende så langt den passer. 
Nemnda plikter å behandle en begjæring om ret-
ting av feil i vedtak når begjæringen fremsettes 
innen fristen for å kreve rettslig prøving. 

Dersom nemnda ved en feil eller forglem-
melse ikke har truffet vedtak om krav som har 
vært fremsatt av partene under saken, kan nem-
nda treffe tilleggsvedtak. Tvisteloven § 19-9 gjel-
der tilsvarende så langt den passer. 

§ 14-22 Vurdering av akuttvedtak og vedtak om mid-
lertidig flytteforbud

Akuttvedtak etter §§ 4-2, 4-4 og 4-5 og vedtak 
om midlertidig flytteforbud etter § 4-3 skal straks 
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etter iverksettingen sendes til nemnda. Nemndle-
deren vurderer om vedtaket skal godkjennes. 
Nemndlederen skal avgjøre saken snarest, og om 
mulig innen 48 timer etter at nemnda har mottatt 
den. 

Nemndlederen kan innhente ytterligere opp-
lysninger når det er nødvendig for å ta stilling til 
godkjenningsspørsmålet. 

Nemndlederen skal gi en kort begrunnelse for 
avgjørelsen.

§ 14-23 Klage på akuttvedtak og vedtak om midler-
tid flytteforbud 

De private partene kan påklage akuttvedtak 
etter § 4-2 første og annet ledd, § 4-4 og § 4-5 og 
vedtak om midlertidig flytteforbud etter § 4-3. Kla-
gen fremsettes direkte for nemnda. 

Klagen behandles av nemndlederen alene. I 
særlige tilfeller kan nemnda settes som en ordi-
nær nemnd, jf. § 14-3. 

Det skal holdes et møte der partene får mulig-
het til å redegjøre for sitt syn og til å føre de bevi-
sene som nemndlederen tillater. 

Vedtak i klagesaken skal treffes innen én uke 
etter at nemnda mottok saken. Dersom klagen er 
behandlet av en ordinær nemnd, er fristen for å 
treffe vedtak to uker etter at nemnda mottok 
saken. 

§ 14-24 Forkynning av nemndas vedtak 
Nemndas vedtak forkynnes ved oversendelse, 

jf. domstolloven § 163 a. 
Nemnda kan beslutte at et vedtak skal forkyn-

nes ved stevnevitne etter reglene i domstolloven 
dersom den finner det nødvendig. 

Domstollovens regler om gjennomføring av 
forkynning gjelder tilsvarende så langt de passer. 

§ 14-25 Rettslig prøving av nemndas vedtak
De private partene eller kommunen kan 

bringe nemndas vedtak inn for tingretten for retts-
lig prøving etter reglene i tvisteloven kapittel 36. 
For barns adgang til å kreve rettslig prøving gjel-
der § 12-3. 

Fristen for å reise søksmål om rettslig prøving 
er én måned fra den dagen da den som har rett til 
å reise søksmål, fikk melding om vedtaket. Retten 
kan gi tillatelse til å reise søksmål selv om søks-
målsfristen ikke er overholdt. 

Retten kan legge sakkyndigbevis til grunn 
bare dersom de har vært vurdert av barnesakkyn-
dig kommisjon, jf. § 12-8. Dette gjelder likevel 
ikke ved rettslig prøving av akuttvedtak. 

Kapittel 15. Kommunens og barneverns-
tjenestens ansvar og oppgaver 

§ 15-1 Kommunens ansvar for å forebygge omsorgss-
vikt

Kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår 
gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge 
utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdspro-
blemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt 
tjenestetilbud til barn og familier. 

Kommunestyret selv skal vedta en plan for 
kommunens forebyggende arbeid etter første 
ledd. Planen skal beskrive hva som er målene for 
arbeidet, hvordan arbeidet skal organiseres og 
fordeles mellom etatene i kommunen, og hvordan 
etatene skal samarbeide. 

§ 15-2 Kommunens overordnede ansvar for barne-
vernstjenesten

Kommunen har ansvar for å utføre de opp-
gavene i denne loven som ikke er lagt til et statlig 
organ. 

Kommunen skal sørge for nødvendig opplæ-
ring og veiledning av barnevernstjenestens perso-
nell. Personellet har plikt til å delta i den opplærin-
gen og veiledningen som blir bestemt. Departe-
mentet kan gi forskrift om opplæring.

Kommunen skal tilby veiledet praksis i barne-
vernstjenesten når en utdanningsinstitusjon ber 
om det. Kommunen skal samarbeide med utdan-
ningsinstitusjonen om gjennomføring av veiledet 
praksis. 

Kommunen skal ha internkontroll etter 
reglene i kommuneloven § 25-1. 

§ 15-3 Barnevernstjenestens organisering og opp-
gaver

I hver kommune skal det være en barne-
vernstjeneste som utfører oppgaver etter denne 
loven. Barnevernstjenesten skal ha en leder.

Barnevernstjenesten har ansvar for å gi hjelp, 
omsorg og beskyttelse når det er nødvendig på 
grunn av barnets omsorgssituasjon eller atferd. 
Ansvaret omfatter tiltak rettet mot barnets 
omsorgssituasjon eller atferd. 

Barnevernstjenesten skal blant annet
a) gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger
b) gjennomføre undersøkelser av barnets 

omsorgssituasjon
c) treffe vedtak om hjelpetiltak
d) forberede saker for behandling i barneverns- 

og helsenemnda 
e) iverksette og følge opp tiltak.

Barnevernstjenesten skal være tilgjengelig til 
enhver tid.
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Kommunestyret selv skal minst én gang i året få 
en redegjørelse om tilstanden i barnevernstjenesten.

§ 15-4 Stedlig ansvarsområde 
Den kommunen der et barn oppholder seg, 

har ansvaret for å yte tjenester og iverksette tiltak 
etter denne loven. 

Den kommunen der et barn sist var registrert 
bosatt, har ansvaret for å yte tjenester og iverk-
sette tiltak etter denne loven når barnet oppholder 
seg i en annen stat, jf. § 1-2. 

Kommunen kan inngå avtale om at ansvaret 
for en barnevernssak overføres til en annen kom-
mune som barnet har tilknytning til.

Dersom det oppstår tvist mellom kommuner 
om hvilken kommune som har ansvaret for saken, 
kan kommunene kreve at statsforvalteren avgjør 
tvisten. Departementet kan gi forskrift om hvor-
dan tvisten skal behandles. 

§ 15-5 Ansvaret for å reise sak
Kommunen der barnet oppholder seg, har 

ansvaret for å reise sak for barneverns- og helse-
nemnda etter §§ 3-7, 3-8, 5-1, 6-2 og 6-6. Når det er 
truffet vedtak etter kapittel 4 om akuttiltak, har 
kommunen der barnet oppholdt seg da vedtaket 
ble truffet, ansvar for å reise sak etter første punk-
tum. En sak er reist når begjæring om tiltak er 
sendt til nemnda.

Den kommunen som har sendt begjæring om 
tiltak til nemnda, har ansvaret for saken selv om 
barnets tilknytning til kommunen endrer seg i 
tidsrommet fra begjæringen om tiltak er sendt 
nemnda, og til vedtaket er truffet. Ansvaret for 
saken bortfaller dersom den kommunen som har 
reist saken, ikke får medhold i saken.

Den kommunen som har sendt begjæring om 
tiltak til nemnda, har ansvaret for saken selv om 
barnet oppholder seg i en annen stat.

Den kommunen som har reist saken, har 
ansvaret for gjennomføring og oppfølging av ved-
taket. Kommunen har ansvaret for saken selv om 
barnets tilknytning til kommunen skulle endre 
seg. Dette gjelder også når det er truffet vedtak 
etter §§ 3-2 og 6-1. 

Kommunen kan avtale med en annen kom-
mune som barnet har tilknytning til, at ansvaret 
for å reise sak, gjennomføre og følge opp vedtaket 
overføres til denne kommunen.

§ 15-6 Krav til kompetanse for barnevernstjenestens 
personell m.m.

Personell i barnevernstjenesten som skal 
utføre oppgaver etter § 15-3 tredje ledd, skal fra 
1. januar 2031 oppfylle ett av følgende vilkår: 

a) barnevernsfaglig mastergrad eller annen rele-
vant utdanning på tilsvarende nivå 

b) relevant bachelorutdanning dersom det innen 
1. januar 2031 kan dokumenteres minst fire 
års arbeidserfaring fra barnevernet i tillegg til 
at det er gjennomført en barnevernsfaglig 
eller annen relevant videreutdanning med 
minst 30 studiepoeng. 
Bestemmelsen gjelder også for barnevernstje-

nestens leder og lederens stedfortreder, for 
sakkyndige som barnevernstjenesten har enga-
sjert etter § 2-2, og for personell som bistår barne-
vernstjenesten med utredning som barne-, ung-
doms- og familieetaten tilbyr etter § 16-3 fjerde 
ledd bokstav a. 

Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon 
fra kravet om mastergrad i tilfeller der stillingen 
det søkes om dispensasjon for har vært offentlig 
utlyst, og ingen kvalifiserte søkere har meldt seg. 
Kommunen skal lage en ettårig plan for systema-
tisk veiledning av den nyansatte ved utførelse av 
de oppgavene som følger av § 15-3 tredje ledd. 
Kommunen skal informere statsforvalteren om at 
midlertidig dispensasjon er gitt. 

Den ansatte må innen tre år fra tidspunktet for 
tiltredelse ha gjennomført og bestått en barne-
vernsfaglig eller annen relevant videreutdanning 
med minst 30 studiepoeng. Kommunen kan gi 
varig unntak fra kravet om mastergrad når det 
foreligger dokumentasjon på bestått videreutdan-
ning. Kommunen skal informere statsforvalteren 
om at varig unntak er gitt. 

§ 15-7 Bistand fra private tjenesteytere
Kommunen kan inngå avtale med private tje-

nesteytere om bistand til å utføre oppgaver og tje-
nester etter denne loven som innebærer utøvelse 
av offentlig myndighet. Den private tjenesteyteren 
kan ikke overdra avtalen til andre.

Når barnevernstjenesten utfører oppgaver 
etter § 15-3 tredje ledd, kan den bare la seg bistå 
av private som oppfyller kompetansekravene etter 
§ 15-6. 

Kommunen kan ikke inngå avtale med private 
tjenesteytere om bistand til å
a) fungere som leder og stedfortredende leder av 

barnevernstjenesten
b) treffe avgjørelser og vedtak
c) representere barnevernstjenesten i barne-

verns- og helsenemnda 
d) velge og godkjenne fosterhjem 
e) utarbeide og evaluere planer etter lovens 

kapittel 7 og 8. 
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§ 15-8 Fosterhjem tilknyttet private tjenesteytere 
Barnevernstjenesten kan ikke plassere barn i 

fosterhjem som har inngått avtale med en privat 
tjenesteyter om godtgjøring for eller om innholdet 
i fosterhjemsoppdraget. Dette gjelder ikke spesia-
liserte fosterhjem, jf. § 16-3 annet ledd bokstav c. 

§ 15-9 Samarbeid og samordning 
Barnevernstjenesten skal samarbeide med 

offentlige instanser og andre tjenesteytere dersom 
samarbeid er nødvendig for å gi barnet et helhet-
lig og samordnet tjenestetilbud. 

Kommunen skal samordne tjenestetilbudet 
etter første ledd. Ved behov skal kommunen 
bestemme hvilken kommunal instans som skal 
ivareta samordningen. Dersom det er oppnevnt 
barnekoordinator etter helse- og omsorgstjeneste-
loven § 7-2 a, skal koordinatoren sørge for sam-
ordning av tjenestetilbudet. 

Barnevernstjenesten skal, i tillegg til å følge 
opp enkelte barn, samarbeide med offentlige 
instanser og andre tjenesteyterne slik at barne-
vernstjenesten og de andre tjenesteyteren kan iva-
reta sine oppgaver etter lov og forskrift. 

Med tjenesteyter menes kommunale, fylkes-
kommunale og statlige tjenesteytere, private tje-
nesteytere som utfører oppgaver på vegne av slike 
tjenesteytere, barnehager som får tilskudd etter 
barnehageloven § 19 og skoler som får statstil-
skudd etter friskolelova § 6-1.

Barnevernstjenesten bør også samarbeide 
med frivillige organisasjoner som arbeider med 
barn og unge. 

§ 15-10 Rett til individuell plan 
Barn med behov for langvarige og koordinerte 

tiltak eller tjenester har rett til å få utarbeidet en 
individuell plan. Barnevernstjenesten skal samar-
beide med offentlige instanser og andre tjenestey-
tere om planen for å bidra til et helhetlig tjeneste-
tilbud for barnet. 

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmel-
ser om hvilke grupper av barn plikten etter første 
ledd omfatter, og om innholdet i individuelle pla-
ner. 

§ 15-11 Barnevernstjenestens ansvar for oppfølging 
av barn i fengsel

Når barnevernstjenesten har fått melding om 
fengslingsmøte etter straffeprosessloven § 183 
tredje ledd, skal den være til stede i hvert fengs-
lingsmøte, hvis ikke retten kommer til at det åpen-
bart er unødvendig at barnevernstjenesten deltar i 
flere møter enn det første. Barnevernstjenesten 

skal uttale seg om behovet for tiltak etter kapittel 
3, 5 og 6 og gi informasjon om arbeidet med å 
iverksette tiltak. Reglene i straffeprosessloven
§ 118 gjelder tilsvarende. 

Når et barn under 18 år sitter i varetekt eller 
gjennomfører fengselsstraff, skal barnevernstje-
nesten holde jevnlig kontakt med kriminalomsor-
gen og barnet. Barnevernstjenesten skal delta i 
planlegging og tilrettelegging av tiltak etter endt 
varetekt eller straffegjennomføring. Barne-
vernstjenestens oppfølging av et barn under opp-
hold i fengsel skal regnes som et tiltak som er 
iverksatt før barnet har fylt 18 år etter § 3-6 første 
ledd.

§ 15-12 Kommunens økonomiske ansvar 
Kommunen skal sørge for bevilgninger som er 

nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak 
som den har ansvaret for etter denne loven.

Den kommunen som er ansvarlig for å yte tje-
nester eller sette i verk tiltak etter § 15-4 eller § 15-
5, dekker utgiftene til tjenestene og tiltakene. Når 
kommunen benytter seg av barne-, ungdoms- og 
familieetatens tjenester og tiltak, betaler kommu-
nen egenandel etter § 16-5 tredje ledd. 

Kommunen dekker sine egne utgifter til saker 
i barneverns- og helsenemnda. Kommunen dek-
ker i tillegg utgifter til private parters vitner som 
er nødvendige for å få opplyst saker i nemnda.

Kommunen dekker sine egne utgifter med 
saken ved rettslig prøving av nemndas vedtak 
etter § 4-25.

§ 15-13 Kommunens adgang til å kreve oppfostrings-
bidrag fra foreldre

Når et barn er plassert utenfor hjemmet som 
følge av et vedtak etter denne loven, kan kommu-
nen kreve at foreldrene skal betale oppfostringsbi-
drag fra måneden etter at vedtaket ble iverksatt, 
og til den måneden da vedtaket opphører. Kom-
munen kan kreve oppfostringsbidrag fra forel-
drene bare dersom det anses som rimelig ut fra 
foreldrenes økonomiske situasjon.

Krav om bidrag eller endring av fastsatt bidrag 
etter første ledd skal sendes til bidragsfogden. 
Bidragsfogd etter denne bestemmelsen er det 
organet som Arbeids- og velferdsdirektoratet 
utpeker, og dette organet avgjør kravet og fastset-
ter beløpet. Den bidragspliktige kan sette frem 
krav om å få endret fastsatt bidrag eller ettergitt 
bidragsgjeld. Bidraget kan fastsettes eller endres 
med virkning fra inntil tre måneder før kravet ble 
mottatt. Bidrag som er fastsatt etter barneloven 
faller bort fra det tidspunktet bidrag kan fastsettes 
etter denne bestemmelsen. Barnevernstjenesten 
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skal, uten hinder av taushetsplikt, gi bidragsfog-
den de opplysninger som er nødvendige i den 
enkelte saken.

Bidragsfogdens vedtak kan påklages til nær-
meste overordnede organ eller til det organet som 
Arbeids- og velferdsdirektoratet utpeker. 

Bidrag etter denne bestemmelsen innkreves 
av Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebeta-
lingskrav etter bidragsinnkrevingsloven. Bidra-
get skal innbetales til kommunen.

Departementet kan gi forskrift om bidrag etter 
denne bestemmelsen. 

§ 15-14 Forsøk for å utvikle samarbeidsformer
Kongen kan samtykke til at kommuner setter i 

gang forsøk for å utvikle samarbeidsformer mel-
lom barnevernstjenesten og aktuelle samarbeids-
partnere i statlig, fylkeskommunal og kommunal 
forvaltning. 

Kongen kan samtykke til at forsøket kan gjen-
nomføres uten hinder av lovbestemt taushetsplikt 
etter denne loven og etter spesialisthelsetjeneste-
loven § 6-1, helsepersonelloven kapittel 5, 
forvaltningsloven §§ 13 til 13 f, barnehageloven 
§ 44, helse- og omsorgstjenesteloven § 12-1 og 
opplæringslova § 15-1. 

Kongen kan også samtykke til at det opprettes 
et felles register på forsøksstedet. Registeret skal 
angi hvorvidt de enkelte forvaltningsorganene har 
personopplysninger, og hvor opplysningene even-
tuelt finnes. 

Kommunestyret skal fastsette vedtekter for 
det enkelte forsøk. Forvaltningsloven § 37 gjelder 
tilsvarende for utarbeidelse av slike vedtekter. 

Vedtektene skal godkjennes av Kongen. I for-
bindelse med godkjenningen kan Kongen gjøre 
mindre endringer i vedtektene. Kongen kan gjøre 
mindre endringer i allerede godkjente vedtekter. 

Kongen kan gi forskrift om forsøk etter denne 
bestemmelsen, herunder om godkjenning og 
iverksetting av forsøk. 

Kapittel 16. Statlig barnevernsmyndighet 

§ 16-1 Statlige barnevernsmyndigheters organisato-
riske inndeling

De statlige barnevernsmyndighetene består av 
departementet, barne-, ungdoms- og familieetaten 
og statsforvalterne. De statlige barnevernsmyn-
dighetene ledes av departementet. 

Barne-, ungdoms- og familieetaten er inndelt i 
sentralt, regionalt og lokalt nivå. Etatens sentrale 
nivå leder etatens virksomhet. 

Barnevernsinstitusjonene er statlig barne-
vernsmyndighet på lokalt nivå. 

§ 16-2 Departementets ansvar og oppgaver
Departementet skal 

a) følge med på at loven og forskriftene og andre 
bestemmelser som gjelder for tjenester og til-
tak etter denne loven, blir anvendt riktig og på 
en måte som tjener lovens formål 

b) sørge for at erfaringene med loven blir vur-
dert, og at det blir gjennomført nødvendige 
endringer i regelverket 

c) gi nødvendige retningslinjer og tilrettelegge 
for god saksbehandling

d) sette i gang forskning som kan få betydning 
for løsningen av oppgaver etter loven

e) sørge for å utvikle statistikk og analyser om 
barnevernet

f) sørge for at det finnes et forsvarlig tilbud for 
utdanning av personell, og for at de som skal 
anvende loven får forsvarlig veiledning. 
Departementet kan kreve at organer som 

hører inn under loven, uten hinder av taushets-
plikt gir opplysninger som er nødvendige for at 
departementet skal kunne utføre sine oppgaver 
etter første ledd. 

§ 16-3 Barne-, ungdoms- og familieetatens ansvar og 
oppgaver

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal yte tje-
nester og tilby tiltak etter denne loven til barn og 
unge som oppholder seg i Norge.

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal etter 
anmodning fra kommunen 
a) bistå barnevernstjenesten med plassering av 

barn utenfor hjemmet når det treffes akuttved-
tak etter §§ 4-1, 4-2, 4-4 eller 4-5 

b) bistå barnevernstjenesten med plassering av 
barn i fosterhjem 

c) bistå barnevernstjenesten med plassering av 
barn i barnevernsinstitusjon. Etaten kan i sær-
lige tilfeller tilby plass i spesialisert foster-
hjem.
Barne-, ungdoms- og familieetaten skal videre 

blant annet
a) rekruttere og gi grunnleggende opplæring til 

fosterhjem 
b) etablere og drifte barnevernsinstitusjoner 

etter denne loven, som også kan ha tilknyttede 
spesialisttjenester for omsorg og behandling 
av barn

c) godkjenne barnevernsinstitusjoner i samsvar 
med § 10-17, sentre for foreldre og barn i sam-
svar med § 10-21 og omsorgssentre for enslige 
mindreårige asylsøkere i samsvar med § 11-5

d) tilby veiledet praksis i institusjon når en utdan-
ningsinstitusjon ber om det, og samarbeide 



634 Prop. 133 L 2020–2021
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
med utdanningsinstitusjonen om gjennomfø-
ring av veiledet praksis.
Barne-, ungdoms- og familieetaten kan tilby 

barnevernstjenesten
a) utredning av omsorgssituasjonen til barn i 

alderen 0 til 6 år dersom det er stor usikkerhet 
ved om et barn utsettes for alvorlig omsorgs-
svikt 

b) hjelpetiltak i etterkant av utredning etter bok-
stav a når det er nødvendig for at barnet skal få 
forsvarlig hjelp

c) spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet dersom 
slike tiltak kan forhindre at barn blir plassert 
utenfor hjemmet.
For å oppfylle plikten til å bistå kommunene 

etter annet ledd skal barne-, ungdoms- og familie-
etaten ha et tiltaksapparat som er tilgjengelig og 
tilstrekkelig differensiert.

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gjen-
nomføre internkontroll for å sikre at oppgavene 
utføres i samsvar med de kravene som er fastsatt i 
loven eller i medhold av loven. Internkontrollen 
skal være systematisk og tilpasset virksomhetens 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. Etaten skal 
også kunne redegjøre for hvordan kravene oppfyl-
les. Departementet kan gi forskrift om internkon-
troll.

Departementet kan gi forskrift om barne-, ung-
doms- og familieetatens myndighet, oppgaver og 
organisering på sentralt, regionalt og lokalt nivå. 

§ 16-4 Samarbeid med institusjoner som hører inn 
under andre lover 

Når barnevernstjenesten vurderer å plassere 
barn i institusjoner som er regulert av en annen 
lov, skal barne-, ungdoms- og familieetaten sørge 
for at det blir etablert et samarbeid med barne-
vernstjenesten og disse institusjonene. Kongen 
kan gi regler om samarbeidsordninger, herunder 
regler om plikt til å delta i slike ordninger. 

§ 16-5 Barne-, ungdoms- og familieetatens  
økonomiske ansvar og rett til å kreve kommunal 
egenandel

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal dekke 
den delen av utgiftene til barnevernsinstitusjoner 
som overstiger den andelen av utgiftene som kom-
munen plikter å betale etter tredje ledd. Det 
samme gjelder for utgiftene til fosterhjem etter 
§ 16-3 annet ledd bokstav a og c, utredninger av 
omsorgssituasjonen til barn i alderen 0 til 6 år 
etter § 16-3 fjerde ledd bokstav a og hjelpetiltak 
etter § 16-3 fjerde ledd bokstav b og c. Betalings-
ansvaret gjelder for tiltak og tjenester som barne-, 
ungdoms- og familieetaten tilbyr. Departementet 

kan avgrense varigheten av etatens betalingsan-
svar for akuttiltak etter § 16-3 annet ledd bokstav 
a. 

Barne-, ungdoms- og familieetatens økono-
miske ansvar gjelder for personer under 20 år. 

Barne-, ungdoms- og familieetaten kan kreve 
egenandel av kommunen når kommunen benytter 
seg av tjenester og tiltak som omfattes av første 
ledd. Satser for egenbetalingen fastsettes av 
departementet. Den kommunen som har søkt om 
tjenester og tiltak for barnet, skal betale egenan-
delen. 

Departementet kan gi forskrift om barne-, ung-
doms- og familieetatens betalingsansvar etter før-
ste ledd og kommunens egenandel etter tredje 
ledd, herunder forskrift som fastsetter nærmere 
rammer for statens betalingsansvar.

§ 16-6 Særbestemmelser for Oslo kommune
Lovens bestemmelser om barne-, ungdoms- og 

familieetatens oppgaver og myndighet gjelder 
ikke Oslo kommune. I Oslo kommune skal eta-
tens oppgaver og myndighet ivaretas av kommu-
nen. Kommunens vedtak om godkjenning etter 
§ 10-17 kan påklages til sentralt nivå i barne-, ung-
doms- og familieetaten. 

Departementet kan gi forskrift om Oslo kom-
munes plikter, oppgaver og kompetanse og om 
statlig tilsyn og kontroll. 

§16-7 Statsforvalterens ansvar og oppgaver
Statsforvalteren skal

a) føre tilsyn etter kapittel 17 
b) gi kommunene råd og veiledning
c) behandle klager på barnevernstjenestens og 

barne-, ungdoms- og familieetatens vedtak i 
samsvar med § 12-9 og barnevernsinstitusjo-
ners vedtak om bruk av tvang i samsvar med 
§ 10-14.

Kapittel 17. Statlig tilsyn 

§ 17-1 Tilsynets formål
Det statlige tilsynets formål er å bidra til å 

styrke kvaliteten i barnevernet og til at barne-
vernsmyndighetene ivaretar barn og foreldres 
rettssikkerhet og yter forsvarlige tjenester og til-
tak.

§ 17-2 Statens helsetilsyns oppgaver og ansvar
Statens helsetilsyn har det overordnede fag-

lige tilsynet med barnevernsvirksomheten i de 
enkelte kommuner og med barnevernsinstitusjo-
ner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre 
for enslige mindreårige asylsøkere, samt med 
andre statlige tjenester og tiltak etter denne loven. 
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Statens helsetilsyn skal utøve myndighet i sam-
svar med det som er bestemt i denne loven med 
forskrifter.

Statens helsetilsyn kan føre tilsyn med lovlig-
heten av oppfyllelse av plikter etter denne loven 
og forskrifter til loven. 

§ 17-3 Statsforvalterens tilsynsansvar 
Statsforvalteren skal føre tilsyn med lovlighe-

ten av kommunens oppfyllelse av plikter etter 
kapittel 1 til 15 i denne loven og plikter etter kom-
muneloven § 25-1. Reglene i kommuneloven kapit-
tel 30 gjelder for denne tilsynsvirksomheten. 

Statsforvalteren skal føre tilsyn med at barne-
vernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og 
omsorgssentre for enslige mindreårige asylsø-
kere drives i samsvar med denne loven og for-
skrifter til loven. 

Statsforvalteren skal også føre tilsyn med lov-
ligheten av andre statlige tjenester og tiltak etter 
denne loven. Ansvaret omfatter også tilsyn med 
private som utfører oppgaver etter denne loven.

Departementet kan gi forskrift om gjennomfø-
ringen av tilsynet.

§ 17-4 Tilsynsmyndighetenes tilgang til opplysninger 
Statens helsetilsyn og statsforvalteren kan 

kreve at kommunale organer som hører inn under 
loven, barne-, ungdoms- og familieetaten, barne-
vernsinstitusjoner, sentre for foreldre og barn og 
omsorgssentre for enslige mindreårige asylsø-
kere gir de opplysninger og meldinger som er 
nødvendige for at myndighetene skal kunne utøve 
sine tilsynsoppgaver. Taushetsplikten er ikke til 
hinder for at slike opplysninger gis til myndighe-
tene. I tillegg til å kreve opplysninger kan myndig-
hetene kreve adgang til stedene. 

§ 17-5 Pålegg og sanksjoner 
Statsforvalteren kan gi barne-, ungdoms- og 

familieetaten pålegg om å rette forhold som er i 
strid med bestemmelser i denne loven. Pålegg 
kan også gis til private aktører som utfører opp-
gaver etter denne loven. 

Dersom det avdekkes uforsvarlig drift ved en 
institusjon eller et senter, kan statsforvalteren gi 
institusjonens eller senterets leder eller eier 
pålegg om å rette forholdet eller å nedlegge drif-
ten. 

Den som får varsel om pålegg, skal få en rime-
lig frist til å rette forhold før statsforvalteren gir 
pålegg. Statsforvalterens vedtak om pålegg kan 
påklages til Statens helsetilsyn.

§ 17-6 Mulkt 
Dersom en kommune ikke overholder fristen 

for gjennomgang av meldinger etter § 2-1 og gjen-
nomføring av undersøkelse etter § 2-2, kan stats-
forvalteren ilegge kommunen mulkt. Departemen-
tet kan gi forskrift om adgangen til å ilegge mulkt 
og om mulktens størrelse.

Kapittel 18. Avsluttende bestemmelser

§ 18-1 Ikrafttredelse 
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. 

De enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til 
ulik tid.

Fra den tid loven trer i kraft oppheves lov 17. 
juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester.

Departementet kan gi overgangsbestemmel-
ser.

§ 18-2 Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende 

endringer i andre lover:

1. I følgende bestemmelser skal uttrykkene 
«barnevernloven» og «lov 17. juli 1992 nr. 100 om 
barneverntjenester» endres til «barnevernsloven»: 
1. I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte § 6 
2. I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og 

inntekt § 5-43 første ledd bokstav h 
3. I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 3-

4 første ledd bokstav a
4. I lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers inn-

rapportering av ansettelses- og inntekstsfor-
hold § 8 annet og tredje ledd 

2. I følgende bestemmelser skal uttrykket «barne-
verntjenesten» endres til «barnevernstjenesten»:
1. I lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opp-

lysninger i politiet og påtalemyndigheten § 40 
nr. 3 bokstav f

2. I lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistre-
ring § 10-4 annet og tredje ledd 

3. I lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gjøres 
følgende endringer:

§ 11 første ledd nr. 2 bokstav a og b skal lyde:
a) for den som er part i sak hvor barnevernet har 

fattet vedtak som nevnt i barnevernsloven § 4-2 
første og annet ledd og § 4-4 første ledd, men 
hvor vedtaket ikke blir etterfulgt av at barne-
vernet starter forberedelse til sak som skal 
behandles av barneverns- og helsenemnda etter 
kapittel 14 i barnevernsloven.
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b) for den som er part i sak hvor barnevernet har 
startet forberedelse til sak som skal behandles 
av barneverns- og helsenemnda etter kapittel 14 
i barnevernsloven, men hvor saken likevel ikke 
blir oversendt nemnda.

§ 17 tredje ledd nr. 1 og 2 skal lyde:
1. I saker som skal behandles av barneverns- og 

helsenemnda etter helse- og omsorgstjeneste-
loven.

2. saker som skal behandles av barneverns- og 
helsenemnda etter kapittel 14 i barnevernsloven.

4. I lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre gjø-
res følgende endringer:

§ 55 første ledd tredje punktum skal lyde: 
Trengst det, bør sakkunnige, barnevernstenesta el-
ler sosialtenesta uttale seg før statsforvaltaren av-
gjer spørsmålet.

§ 61 a skal lyde:

§ 61 a Fritak for teieplikt for barnevernstenesta
Barnevernstenesta kan uhindra av teieplikta 

etter barnevernsloven § 13-1 gi opplysningar til 
domstolen i sak om foreldreansvar, kvar barnet 
skal bu fast og samvær.

§ 64 syvende ledd skal lyde:
Retten skal gje melding til den kommunale

barnevernstenesta og statsforvaltaren dersom 
ingen har vendt seg til retten etter § 64 a, eller der-
som dommen fører til at ingen har foreldreansvar 
for barnet. Barnevernstenesta skal plassere og føl-
gje opp barnet etter reglane i barnevernsloven.

§ 64 c første ledd skal lyde: 
Retten skal av eige tiltak og utan ugrunna opp-

hald ta avgjerd om foreldreansvar når det er teke 
ei førebels avgjerd og ingen har teke ut søksmål 
etter § 64. Dette gjeld ikkje dersom retten etter 
§ 64 b har tatt avgjerd om at ingen skal ha forel-
dreansvaret, og gitt melding til den kommunale 
barnevernstenesta og statsforvaltaren.

§ 69 skal lyde: 
§ 69 Tilhøvet mellom reglane om fostringsplikt etter 
barnelova og barnevernsloven

Fostringstilskot som er fastsette etter lova her 
fell bort frå det tidspunktet tilskot kan fastsetjast 
etter barnevernsloven § 15-13 første ledd.

5. I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i 
straffesaker gjøres følgende endringer:

§ 71 b skal lyde: 
Har noen som ikke er fylt 15 år, begått en 

ellers straffbar handling, kan påtalemyndigheten 
beslutte at saken skal overføres til barnevernstje-
nesten. Barnevernstjenesten skal underrette påtale-
myndigheten om hvorvidt den treffer vedtak i 
saken eller ikke.

§ 183 tredje ledd skal lyde:
Er siktede under 18 år, skal påtalemyndighe-

ten varsle barnevernstjenesten om fengslingen.
Barnevernstjenesten skal møte til hvert fengslings-
møte, med mindre retten finner at deltagelse 
utover det første fengslingsmøtet er åpenbart 
unødvendig. Barnevernstjenesten skal uttale seg 
om behovet for tiltak etter barnevernsloven og gi 
informasjon om det arbeidet som pågår med å 
iverksette tiltak. Reglene i § 118 gjelder tilsva-
rende.

§ 226 første ledd bokstav e skal lyde:
e. å tjene som forberedelse for barnevernstje-

nestens behandling av spørsmålet om det skal 
sette i verk tiltak etter barnevernsloven, og

§ 232 a skal lyde:
Når etterforskning settes i gang mot barn 

under 18 år og saken ikke er av bagatellmessig 
art, skal politiet straks underrette barnevernstje-
nesten. Er barnet i institusjon skal også institusjo-
nen underrettes.

Barnevernstjenesten skal i saker som nevnt i 
første ledd underrettes om avhør av mistenkte 
dersom det er høve til det.

Når barnevernstjenesten har bedt om det, skal 
den også gis anledning til å uttale seg før tiltale-
spørsmålet avgjøres.

6. I lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap skal § 26 a 
lyde: 

§ 26 a Opplysningsplikt til barnevernet
Meklere som arbeider innenfor rammen av 

denne loven skal i sitt arbeid være oppmerk-
somme på forhold som kan føre til tiltak fra barne-
vernstjenesten.

Meklere som arbeider innenfor rammen av 
denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt 
melde fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet 
opphold
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a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved 
å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved 
problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha 
vist annen form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel.
Meklere som arbeider innenfor rammen av 

denne loven, plikter også å gi opplysninger etter 
pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

7. I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smitt-
somme sykdommer gjøres følgende endringer: 

§ 5-6 første ledd skal lyde:
Smittevernnemnda skal sørge for at det blir 

oppnevnt advokat for de private parter. Advokaten 
skal omgående gjøres kjent med begjæring om til-
tak med vedlagte dokumenter, og gis frist for til-
svar etter barnevernsloven § 14-10.

§ 7-5 første og annet ledd skal lyde:
Gjennomføring av tiltak med tvang etter denne 

lovs §§ 5-2 og 5-3 avgjøres av smittevernnemnda. 
Smittevernnemnda er den av barneverns- og helse-
nemndene, jf. barnevernsloven § 14-1, som depar-
tementet utpeker til denne oppgaven. Når det 
foreligger et alvorlig utbrudd av allmennfarlig 
smittsom sykdom, jf. § 1-3 nr. 4, kan flere nemn-
der utpekes til smittevernnemnder. 

Reglene i barnevernsloven kapittel 14 gjelder i 
den utstrekning annet ikke fremgår av loven her.

§ 7-6 første ledd skal lyde:
Smittevernnemnda settes sammen etter 

reglene i barnevernsloven § 14-2.

8. I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjø-
res følgende endringer: 

§ 2-17 første ledd første punktum skal lyde:
Vilkårene for medlemskap i trygden etter kapitlet 
her anses ikke oppfylt i tidsrom da en person sit-
ter i varetekt, soner straff, utholder tvungent psy-

kisk helsevern eller tvungen omsorg etter 
straffeloven eller er anbrakt i institusjon som 
nevnt i barnevernsloven § 6-2. 

§ 3-25 fjerde ledd første punktum skal lyde: 
Barnetillegg for fosterbarn (se barnevernsloven 
§ 9-1) ytes dersom pensjonisten har forsørget bar-
net i de siste to årene før krav om tillegg blir satt 
fram.

§ 6-4 første ledd tredje punktum skal lyde:
Likestilt med et privat pleieforhold er tilsyn og 
pleie av et barn som er plassert i et fosterhjem et-
ter barnevernsloven § 5-3 første ledd.

§ 11-20 fjerde ledd første punktum skal lyde: 
Som barn regnes egne barn og fosterbarn, se 
barnevernsloven § 9-1, dersom medlemmet har 
forsørget fosterbarnet i de to siste årene før krav 
om barnetillegg blir satt fram. 

§ 12-15 sjette ledd første punktum skal lyde: 
Barnetillegg for fosterbarn (se barnevernsloven 
§ 9-1) ytes dersom mottakeren har forsørget bar-
net i de siste to årene før krav om tillegg blir satt 
fram. 

§ 17-9 tredje ledd skal lyde: 
For fosterbarn (se barnevernsloven § 9-1) kan 

det ytes stønad til barnetilsyn etter § 15-10 eller 
§ 15-11 første ledd bokstav d) når den gjenlevende 
har forsørget barnet de siste to årene eller opp-
fostringen tok til før dødsfallet.

§ 18-5 femte ledd skal lyde: 
Når barnepensjon til barna i et barnekull 

beregnes, skal det ses bort fra søsken som mottar 
redusert barnepensjon på grunn av opphold i hel-
seinstitusjon, eller som blir forpleid etter 
barnevernsloven. 

§ 22-3 b første punktum skal lyde:
Grunnstønad og hjelpestønad til barn som er plas-
sert i fosterhjem etter barnevernsloven § 5-3 første 
ledd, utbetales til fosterforeldrene. 

§ 25-11 skal lyde:

§ 25-11 Opplysningsplikt til barnevernet
Enhver som gjør tjeneste i trygdens organer, 

skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold 
som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten. 

Enhver som gjør tjeneste i trygdens organer, 
skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til bar-
nevernstjenesten uten ugrunnet opphold
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a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved 
å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved 
problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha 
vist annen form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel.
Enhver som gjør tjeneste i trygdens organer, 

plikter også å gi opplysninger etter pålegg i sam-
svar med barnevernsloven § 13-4.

9. I lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer 
skal § 10 lyde:

§ 10 Opplysningsplikt til barnevernet
Fagpersonell ved familievernkontor skal i sitt 

arbeid være oppmerksomme på forhold som kan 
føre til tiltak fra barnevernstjenesten. 

Fagpersonellet skal uten hinder av taushets-
plikt melde fra til barnevernstjenesten uten ugrun-
net opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 

bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved 
å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved 
problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha 
vist annen form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel.
Fagpersonellet plikter også å gi opplysninger 

etter pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

10. I lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass gjøres føl-
gende endringer: 

§ 4 første ledd tredje punktum skal lyde:
I tilfeller som omfattes av barnevernsloven § 5-6
om forbud mot å ta med barnet ut av Norge, skal 
samtykke kun innhentes fra barnevernstjenesten. 

§ 7 a skal lyde:
§ 7 a Underretningsplikt til kommunens barne-
vernstjeneste

Passmyndigheten skal straks underrette kom-
munens barnevernstjeneste om vedtak om nektelse 
eller tilbakekall av pass etter § 5 tredje ledd bok-
stav g, jf. § 7 første ledd bokstav b.

11. I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og 
den videregåande opplæringa gjøres følgende 
endringer: 

§ 13-2 skal lyde: 
§ 13-2 Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for 
grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring i 
institusjonar etter barnevernslova

Når det blir gjort vedtak om plassering i insti-
tusjon etter barnevernslova, er det den fylkeskom-
munen der institusjonen ligg som har ansvaret for 
å oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vida-
regåande opplæring etter lova her. Fylkeskommu-
nen der institusjonen ligg har rett til refusjon av 
utgifter til opplæringa frå fylkeskommunen der 
barnet eller den unge er busett på det tidspunktet 
det blir gjort vedtak om plassering, etter satsar 
fastsett av departementet. 

Ansvaret omfattar barn og unge i institusjonar i 
fylkeskommunen som barne-, ungdoms- og familie-
etaten har ansvaret for etter barnevernslova § 16-3 
tredje ledd bokstav b og barn og unge i private og 
kommunale institusjonar som er godkjende etter 
barnevernslova § 16-3 tredje ledd bokstav c. Dersom 
opplæringa skjer i institusjonen, skal institusjonen 
sørgje for nødvendige lokale til formålet.

Departementet gir forskrifter om refusjon av 
utgifter til opplæring av barn og unge frå andre fyl-
keskommunar.

§ 15-3 skal lyde: 
§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet 

Tilsette i skolen skal i arbeidet sitt vere merk-
same på forhold som kan føre til tiltak frå barne-
vernstenesta. 

Tilsette i skolen skal utan hinder av teieplikta 
melde frå til barnevernstenesta utan ugrunna opp-
hald
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a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil 
bli mishandla, utsett for alvorlege manglar ved 
den daglege omsorga eller anna alvorleg 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livs-
truande eller annan alvorleg sjukdom eller 
skade og ikkje kjem til undersøking eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tru at eit barn med nedsett 
funksjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande 
barn ikkje får dekt sitt særlege behov for behand-
ling eller opplæring,

d) når eit barn har vist alvorlege åtferdsvanskar i 
form av alvorlege eller gjentatte brotsverk, pro-
blematisk bruk av rusmidler eller ei anna form 
for utprega normlaus åtferd,

e) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil 
bli utnytta til menneskehandel.
Alle som utfører teneste eller arbeid etter 

denne lova, pliktar også å gi opplysningar etter 
pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

§ 15-6 første ledd skal lyde: 
Dersom barnevernstenesta har overteke 

omsorga etter barnevernslova § 5-1, har barne-
vernstenesta rett til å ta avgjerder på vegner av 
barnet. Tilsvarande gjeld ved vedtak om flyttefor-
bod etter barnevernslova § 4-3 og vedtak om plas-
sering etter barnevernslova § 4-2.

12. I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og bruker-
rettigheter gjøres følgende endringer:

§ 3-4 sjette ledd skal lyde: 
Har barnevernstjenesten overtatt omsorgen for 

en pasient eller bruker under 18 år etter 
barnevernsloven § 4-2 eller 5-1, gjelder første til 
femte ledd tilsvarende for barnevernstjenesten. 

§ 4-4 fjerde og femte ledd skal lyde: 
Har barnevernstjenesten overtatt omsorgen for 

et barn under 16 år etter barnevernsloven § 4-2 
eller 5-1, har barnevernstjenesten rett til å sam-
tykke til helsehjelp. 

Når barnet er fylt 7 år, og når et yngre barn er i 
stand til å danne seg egne synspunkter på det 
samtykket dreier seg om, skal foreldrene, andre 
som har foreldreansvaret eller barnevernstjenesten 
gi barnet informasjon og anledning til å si sin 
mening før de avgjør spørsmål om å samtykke til 
helsehjelp. Det skal legges vekt på hva barnet 
mener, i samsvar med barnets alder og modenhet. 

Er barnet fylt 12 år, skal det legges stor vekt på 
hva barnet mener.

§ 4-5 andre ledd skal lyde: 
Dersom barnevernstjenesten har overtatt 

omsorgen for barn mellom 16 og 18 år etter 
barnevernsloven § 5-1, har barnevernstjenesten rett 
til å samtykke til helsehjelp.

13. I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 
skal § 33 lyde: 

§ 33. Opplysningsplikt til barnevernet 
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være 

oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra 
barnevernstjenesten. 

Helsepersonell skal uten hinder av taushets-
plikt etter § 21 melde fra til barnevernstjenesten
uten ugrunnet opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 

bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved 
å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved 
problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha 
vist annen form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel.
Helsepersonell plikter også å gi opplysninger 

etter pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person 

som skal ha ansvaret for videreformidling av opp-
lysninger etter annet og tredje ledd. Denne perso-
nen skal uten ugrunnet opphold gi melder tilbake-
melding på om melding etter annet ledd er videre-
formidlet. Dersom meldingen ikke er viderefor-
midlet, skal det begrunnes. Melder har fortsatt et 
ansvar for å melde, dersom melder mener at vilkå-
rene etter annet ledd er oppfylt. Personen som har 
ansvaret for videreformidling av opplysningene 
skal også påse at barnevernstjenestens tilbakemel-
dinger etter barnevernsloven § 13-3, uten ugrun-
net opphold videreformidles til melder.
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14. I lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd skal § 2 
annet ledd lyde: 

Annen omsorgsperson eller barnevernsinstitusjon 
som har barn under 18 år boende fast hos seg, har 
rett til barnetrygd dersom barnet er bosatt i riket 
etter bestemmelsene i § 4.

15. I lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar 
gjøres følgende endringer: 

§ 7-4 skal lyde: 
§ 7-4 Opplysningsplikt til barnevernet

Tilsette i skolen skal i arbeidet sitt vere merk-
same på forhold som kan føre til tiltak frå barne-
vernstenesta.

Tilsette i skolen skal utan hinder av teieplikta 
melde frå til barnevernstenesta utan ugrunna opp-
hald
a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil 

bli mishandla, utsett for alvorlege manglar ved 
den daglege omsorga eller anna alvorleg 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livs-
truande eller annan alvorleg sjukdom eller 
skade og ikkje kjem til undersøking eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tru at eit barn med nedsett 
funksjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande 
barn ikkje får dekt sitt særlege behov for behand-
ling eller opplæring,

d) når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i 
form av alvorlege eller gjentatte brotsverk, pro-
blematisk bruk av rusmidler eller ei anna form 
for utprega normlaus åtferd,

e) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil 
bli utnytta til menneskehandel.
Alle som utfører teneste eller arbeid etter 

denne lova, pliktar også å gi opplysningar etter 
pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

§ 7-7 første ledd skal lyde: 
Dersom barnevernstenesta har overteke 

omsorga etter barnevernslova § 5-1, har barne-
vernstenesta rett til å ta avgjerder på vegner av 
barnet. Tilsvarande gjeld ved vedtak om flyttefor-
bod etter barnevernslova § 4-3 og vedtak om plas-
sering etter barnevernslova § 4-2. 

16. I lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av 
underholdsbidrag mv. gjøres følgende endringer: 

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:
Etter reglene i loven her innkreves underholdsbi-
drag som påhviler noen etter barneloven, 
ekteskapsloven eller barnevernsloven.

§ 5 annet ledd annet punktum skal lyde: 
Innkrevingssentralen skal også kreve inn bidrag 
fastsatt etter barnevernsloven § 15-13 på grunnlag 
av omsorgsovertakelse.

17. I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff skal § 261 
første ledd lyde:

Den som alvorlig eller gjentatte ganger unn-
drar en mindreårig eller holder denne unndratt fra 
noen som i henhold til lov, avtale eller rettsavgjø-
relse skal ha den mindreårige boende fast hos 
seg, eller som urettmessig unndrar den mindreå-
rige fra noen som har omsorgen etter barneverns-
loven, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. På 
samme måte straffes den som tar en mindreårig ut 
av landet eller holder tilbake en mindreårig i 
utlandet og ved det ulovlig unndrar den mindreå-
rige fra noen som i henhold til lov, avtale eller 
rettsavgjørelse har foreldreansvar. Tilsvarende 
gjelder der det er fattet vedtak om omsorgs-
overtakelse, flytteforbud eller institusjonsplasse-
ring etter barnevernsloven §§ 5-1, § 4-3, 6-2 eller 
§ 6-6 eller der begjæring om slike tiltak er sendt 
barneverns- og helsenemnda etter barnevernsloven 
§ 14-9, eller der det i en akuttsituasjon er iverksatt 
midlertidig vedtak etter barnevernsloven §§ 4-2, 4-
4 og 4-5. 

18. I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres 
følgende endringer: 

§ 18 annet ledd skal lyde: 
Barn som det er fattet vedtak om etter 

barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, 
§ 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b, har rett til prio-
ritet ved opptak i barnehage.

§ 31 femte og sjette ledd skal lyde: 
Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesi-

alpedagogisk hjelp etter denne loven for barn i 
barnevernsinstitusjon og barn som er pasient i hel-
seinstitusjon eid av regionalt helseforetak, eller i 
privat helseinstitusjon med avtale med regionalt 
helseforetak.
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Departementet kan gi forskrift om ansvar for 
utgifter til spesialpedagogisk hjelp, hvem som 
skal regnes som bosatt i kommunen, refusjon av 
andre kommuners eller fylkeskommuners utgifter 
til spesialpedagogisk hjelp, fylkeskommunens 
ansvar for rett til spesialpedagogisk hjelp for barn 
i barnevernsinstitusjon og fylkeskommunens 
ansvar for rett til spesialpedagogisk hjelp for barn 
som er pasienter i helseinstitusjon eid av regionalt 
helseforetak, eller i privat helseinstitusjon med 
avtale med regionalt helseforetak.

§ 32 fjerde ledd skal lyde: 
Dersom barnevernstjenesten har overtatt 

omsorgen etter barnevernsloven § 5-1, har barne-
vernstjenesten rett til å ta avgjørelser etter dette 
kapittelet på vegne av barnet. Tilsvarende gjelder 
ved vedtak om flytteforbud etter barnevernsloven 
§ 4-3 og vedtak om plassering etter barneverns-
loven § 4-2.

§ 46 skal lyde:
§ 46 Opplysningsplikt til barnevernet

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter 
denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom 
på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstje-
nesten.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter 
denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt 
melde fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet 
opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 

bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring,

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter 

denne loven, plikter også å gi opplysninger etter 
pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

19. I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og retter-
gang i sivile tvister gjøres følgende endringer:

§ 1-4 a annet ledd skal lyde:
Første ledd gjelder ikke enkeltvedtak som er 

truffet i medhold av barnevernsloven.

§ 36-3 tredje ledd skal lyde:
Søksmålet rettes mot staten ved departemen-

tet. I saker som gjelder vedtak truffet av barne-
verns- og helsenemnda, rettes søksmålet mot kom-
munen. Er det kommunen som reiser søksmålet, 
må dette rettes mot den eller de private parter i 
det vedtak som blir angrepet.

§ 36-10 tredje ledd skal lyde: 
Anke over tingrettens dom i sak om barne-

verns- og helsenemndas vedtak etter barneverns-
loven kan ikke fremmes uten lagmannsrettens 
samtykke. Samtykke kan bare gis når 
a) anken gjelder spørsmål som har betydning 

utenfor den foreliggende sak, 
b) det er grunn til å behandle saken på ny fordi 

det er framkommet nye opplysninger,
c) det er vesentlige svakheter ved tingrettens 

avgjørelse eller saksbehandling, eller
d) dommen går ut på tvang som ikke er vedtatt av 

nemnda.

20. I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers 
adgang til riket og deres opphold her gjøres føl-
gende endringer: 

§ 84 b annet ledd skal lyde:
For beboere som er enslige, mindreårige asyl-

søkere, kan utlendingsmyndighetene ikke 
anmode ansatte som nevnt i første ledd, og ansatte 
i omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere
og barnevernsinstitusjoner, jf. barnevernsloven 
kapittel 10 og 11, om opplysninger etter første 
ledd.

§ 106 c fjerde ledd skal lyde:
Politiet skal varsle barnevernstjenesten om 

pågripelse av barn så snart som mulig etter at det 
blir sannsynlig at politiet vil begjære internering. 
Varsel skal uansett gis så snart som mulig dersom 
andre særlige grunner tilsier det. Barnevernstje-
nesten skal så vidt mulig avgi en skriftlig uttalelse i 
saken, med mindre retten eller barnevernstje-
nesten finner det åpenbart unødvendig. Barne-
vernstjenesten skal delta i møte om internering 
dersom retten eller barnevernstjenesten finner del-
tagelse nødvendig. Reglene i straffeprosessloven 
§ 118 gjelder tilsvarende.
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21. I lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krise-
sentertilbod skal § 6 lyde:

§ 6. Opplysningsplikt til barnevernet
Alle som utfører teneste eller arbeid etter 

denne lova, skal i arbeidet sitt vere merksame på 
forhold som kan føre til tiltak frå barnevernstene-
sta. 

Alle som utfører teneste eller arbeid etter 
denne lova, skal utan hinder av teieplikta melde 
frå til barnevernstenesta utan ugrunna opphald
a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil 

bli mishandla, utsett for alvorlege manglar ved 
den daglege omsorga eller anna alvorleg 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livs-
truande eller annan alvorleg sjukdom eller 
skade og ikkje kjem til undersøking eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tru at eit barn med nedsett 
funksjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande 
barn ikkje får dekt sitt særlege behov for behand-
ling eller opplæring,

d) når eit barn har vist alvorlege åtferdsvanskar i 
form av alvorlege eller gjentatte brotsverk, pro-
blematisk bruk av rusmidler eller ei anna form 
for utprega normlaus åtferd,

e) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil 
bli utnytta til menneskehandel.
Alle som utfører teneste eller arbeid etter 

denne lova, pliktar også å gi opplysningar etter 
pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

22. I lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tje-
nester i arbeids- og velferdsforvaltningen skal § 45 
lyde: 

§ 45 Opplysningsplikt til barnevernet
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter 

denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom 
på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstje-
nesten.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter 
denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt 
melde fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet 
opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 

bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved 
å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved 
problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha 
vist annen form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter 

denne loven, plikter også å gi opplysninger etter 
pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

23. I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- 
og omsorgstjenester m.m. gjøres følgende 
endringer:

§ 3-9 a skal lyde: 
§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert 
utenfor hjemmet etter barnevernsloven

Kommunen skal ha tilbud om nødvendige 
helse- og omsorgstjenester for barn som er plas-
sert utenfor hjemmet etter barnevernsloven.

§ 9-7 fjerde ledd femte punktum skal lyde: 
Dersom vedtaket er påklaget etter § 9-11 andre 
ledd, kan vedtaket ikke iverksettes før barneverns- 
og helsenemnda har godkjent vedtaket.

§ 9-11 skal lyde:
§ 9-11 Klage 

Beslutning etter § 9-5 tredje ledd bokstav a kan 
påklages av brukeren eller pasienten, verge og 
pårørende til statsforvalteren. Statsforvalteren skal 
prøve alle sider av saken.

Vedtak etter § 9-5 tredje ledd bokstavene b og 
c som er overprøvd av statsforvalteren etter § 9-8, 
kan påklages av brukeren eller pasienten, vergen 
og pårørende, til barneverns- og helsenemnda. Kla-
geadgangen gjelder også hvis statsforvalteren har 
nektet å godkjenne kommunens vedtak, forutsatt 
at kommunen fortsatt ønsker å gjennomføre tilta-
ket. Nemnda skal prøve alle sider av saken.

Det kan oppnevnes et eget utvalg av fagkyn-
dige for saker som etter reglene i dette kapitlet 
skal behandles av nemnda. Forhandlingsmøte for 
saker etter denne bestemmelsen, skal holdes sna-
rest og hvis mulig innen to uker etter at nemnda
mottok saken, jf. barnevernsloven § 14-16. For 
øvrig gjelder reglene i barnevernsloven §§ 14-1 til 
14-7, §§ 14-9 til 14-12, §§ 14-15 til 14-21 og § 14-
24. Kongen kan gi forskrift om at disse reglene 
skal gjelde helt eller delvis.
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Klagesaken skal forberedes av statsforvalteren
etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 33 før-
ste til fjerde ledd. Statsforvalteren skal redegjøre 
for de omstendigheter som ligger til grunn for 
vedtaket. De skriftlige uttalelser og forklaringer 
som vedtaket bygger på, skal vedlegges. Det skal 
opplyses om hvilke personer som skal gi forkla-
ring for nemnda.

Klagefristen er tre uker fra vedtaket eller mel-
ding om beslutning er kommet frem til den som 
har klagerett etter første og andre ledd.

§ 9-12 første ledd skal lyde: 
Vedtak i klagesak etter § 9-11 andre ledd kan 

bringes inn for tingretten etter reglene i tvistelo-
ven kapittel 36. Søksmålsadgangen gjelder ikke 
hvis barneverns- og helsenemnda har nektet å god-
kjenne kommunens vedtak.

§ 10-2 annet til femte ledd skal lyde:
Vedtak etter første ledd skal treffes av barne-

verns- og helsenemnda. 
Nemdas vedtak etter første ledd kan bare set-

tes i verk dersom institusjonen faglig og materielt 
er i stand til å tilby vedkommende tilfredsstillende 
hjelp sett i forhold til formålet med inntaket i insti-
tusjonen. Kommunen kan la være å sette et vedtak 
i verk om forholdene tilsier det. Er vedtaket ikke 
satt i verk innen seks uker, faller det bort. 

Et midlertidig vedtak etter første ledd kan tref-
fes av kommunen dersom de interesser bestem-
melsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende 
dersom vedtak ikke treffes og gjennomføres 
straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernsloven 
§§ 14-22 og 14-23. 

Er det truffet midlertidig vedtak, skal et forslag 
til endelig vedtak sendes nemnda innen to uker. 
Dersom saken ikke er sendt til nemnda innen 
denne fristen, faller vedtaket bort.

§ 10-3 femte til syvende ledd skal lyde:
Et midlertidig vedtak etter første ledd kan tref-

fes av kommunen dersom de interesser bestem-
melsen skal ivareta kan bli vesentlig skadelidende 
dersom vedtaket ikke treffes og gjennomføres 
straks. For øvrig gjelder reglene i barnevernsloven 
§§ 14-22 og 14-23.

Er det truffet midlertidig vedtak, skal forslag 
til endelig vedtak sendes barneverns- og helsenem-
nda innen to uker. Dersom saken ikke er sendt til
nemnda innen denne fristen, faller vedtaket bort. 

Når nemnda har fattet vedtak etter første ledd 
og kvinnen er tatt inn på institusjon, skal kommu-
nen uten hinder av taushetsplikt gi barnevernstje-

nesten melding om dette. Meldingen skal omfatte 
opplysninger om hvem kvinnen er, den vurdering 
av rusavhengighet og fare for skade på barnet 
som lå til grunn for vedtaket, forventet termin og 
hvilken institusjon kvinnen er tatt inn på. Tilsva-
rende gjelder når kommunen har truffet midlerti-
dig vedtak etter femte ledd, og vedtaket er god-
kjent av nemnda etter barnevernsloven § 14-22 før-
ste ledd.

§ 10-5 skal lyde: 
§ 10-5 Bruk av barneverns- og helsenemnda i saker 
etter §§ 10-2 og 10-3

Barnevernsloven §§ 14-1 til 14-7, §§ 14-9 til 
14-12 og §§ 14-15 til 14-24 gjelder tilsvarende for 
saker etter §§ 10-2 og 10-3 i den utstrekning annet 
ikke fremgår av loven her.

Forhandlingsmøte for saker etter §§ 10-2 og 
10-3 skal holdes snarest og hvis mulig innen to 
uker etter at nemnda mottok saken, jf. barneverns-
loven § 14-16.

24. I lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga 
av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av 
foreldre har bortført eit barn til utlandet skal § 3 
annet ledd lyde: 

Barnebidrag tyder i lova her barnebidrag som 
vert kravd inn av Innkrevingssentralen for bidrag 
og tilbakebetalingskrav, med unntak av opp-
fostringsbidrag fastsett etter barnevernsloven 
§ 15-13.

25. I lov 5. juni 2015 nr. 39 om nasjonalt identitets-
kort gjøres følgende endringer:

§ 4 første ledd tredje punktum skal lyde: 
I tilfeller som omfattes av barnevernsloven § 5-6 
om forbud mot å ta med barnet ut av Norge, skal 
samtykke kun innhentes fra barnevernstjenesten.

§ 8 a skal lyde:
§ 8 a Underretningsplikt til kommunens barne-
vernstjeneste

ID-kortmyndigheten skal straks underrette 
kommunens barnevernstjeneste om vedtak om 
nektelse eller tilbakekall av nasjonalt ID-kort med 
reiserett etter § 5 tredje ledd bokstav e, jf. § 8 før-
ste ledd bokstav a.

26. I lov 4. april 2015 nr. 85 om gjennomføring av 
konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lov-
valg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid 
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vedrørende foreldremyndighet og tiltak for 
beskyttelse av barn skal § 5 tredje ledd tredje 
punktum lyde: 

Når barneverns- og helsenemnda overfører 
saken, kan tingretten overprøve vedtaket etter 
barnevernsloven. 

27. I lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon gjøres 
følgende endringer: 

§ 12 annet ledd skal lyde: 
Dersom barnevernstjenesten har overtatt 

omsorgen for et barn etter barnevernsloven § 5-1, 
skal adopsjonssaken avgjøres av barneverns- og 
helsenemnda etter barnevernsloven § 5-10. Når 
nemnda avgjør adopsjonssøknaden, skal likevel 
adopsjonsmyndigheten utstede adopsjonsbevillin-
gen.

§ 25 skal lyde: 
§ 25 Besøkskontakt mellom adoptivbarnet og dets 
opprinnelige foreldre

Dersom en adopsjon er gjennomført etter 
barnevernsloven § 5-10, og barneverns- og helse-
nemnda har truffet vedtak om besøkskontakt mel-
lom barnet og de opprinnelige foreldrene etter 
barnevernsloven § 5-11, gjelder § 24 med de 
begrensninger som måtte følge av vedtaket.

§ 53 tredje ledd skal lyde: 
§ 12 andre ledd og barnevernsloven § 5-10 gjel-

der for behandling av saker om samtykke til adop-
sjon som bringes inn for barneverns- og helsenem-
nda etter lovens ikrafttredelse. Er saken brakt inn 
for nemnda før lovens ikrafttredelse, skal disse 
bestemmelsene likevel gjelde dersom forhand-
lingsmøtet i nemnda ikke allerede er påbegynt. 
Ved rettslig overprøving av nemndas vedtak skal 
de regler som gjaldt da nemnda behandlet saken, 
anvendes.

28. I lov 1. mars 2019 nr. 3 om tilskudd til visse pri-
vate virksomheter med offentlig tjenestepensjons-
ordning skal § 2 første ledd lyde:

Departementet kan etter søknad tildele til-
skudd til private virksomheter som har levert spe-
sialisthelsetjenester som nevnt i spesialisthelsetje-
nesteloven § 2-1 a eller barnevernstjenester som 
staten har finansieringsansvaret for etter 

barnevernsloven § 16-5, til dekning av årlig premie 
til offentlig tjenestepensjonsordning som regulert 
i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 4.

29. I lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering 
gjennom opplæring, utdanning og arbeid skal § 49 
lyde: 

§ 49 Opplysningsplikt til barnevernet
Personell som arbeider innenfor rammen av 

denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom 
på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernstje-
nesten.

Personell som arbeider innenfor rammen av 
denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt 
melde fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet 
opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 

bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved 
den daglige omsorgen eller annen alvorlig 
omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livs-
truende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller 
behandling, 

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved 
å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved 
problematisk bruk av rusmidler, eller ved å ha 
vist annen form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utnyttet til menneskehandel.
Personell som arbeider innenfor rammen av 

denne loven, plikter også å gi opplysninger etter 
pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

30. I lov 18. desember 2020 nr. 146 om finans-
avtaler skal § 4-52 fjerde ledd lyde:

Kongen kan i forskrift gi regler om kompe-
tanse for barnevernsmyndigheten til å opprette 
konto for en mindreårig som det er iverksatt tiltak 
for etter barnevernsloven, for midler som den min-
dreårige har rett til å disponere over etter reglene 
i vergemålsloven, herunder regler om kompe-
tanse til å gi den mindreårige disposisjonsrett 
over slik konto selv om det ikke foreligger sam-
tykke fra vergen. 
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B
Forslag

til lov om endringer i barnevernloven

I

I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester 
gjøres følgende endringer:

§ 2-1 fjerde ledd skal lyde: 
I hver kommune skal det være en barneverntje-

neste som utfører oppgaver etter denne loven. Bar-
neverntjenesten skal ha en leder.

§ 2-1 syvende ledd skal lyde:
Kommunen har ansvaret for nødvendig opplæ-

ring og veiledning av barneverntjenestens perso-
nell. Personellet er forpliktet til å delta i den opplæ-
ringen og veiledningen som blir bestemt. Departe-
mentet kan gi forskrift om opplæring.

§ 2-1 nytt åttende ledd skal lyde:
Kommunen skal tilby veiledet praksis i barne-

verntjenesten når en utdanningsinstitusjon ber om 
det. Kommunen skal samarbeide med utdan-
ningsinstitusjonen om gjennomføring av veiledet 
praksis.

Nåværende åttende ledd blir nytt niende ledd.

Ny § 2-1 a skal lyde:
§ 2-1 a. Krav til kompetanse for barneverntjenestens 
personell

Personell i barneverntjenesten som skal
a) gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger 
b) gjennomføre undersøkelser av barnets omsorgssi-

tuasjon
c) treffe vedtak om hjelpetiltak
d) forberede saker for behandling i fylkesnemnda, 

eller
e) iverksette og følge opp tiltak
må fra 1. januar 2031 ha barnevernfaglig master-
grad eller annen relevant utdanning på tilsvarende 
nivå. Kompetansekravet er også oppfylt av personell 
som har relevant bachelorutdanning og som innen 
1. januar 2031 kan dokumentere minst fire års 
arbeidserfaring fra barnevernet og som har gjen-
nomført en barnevernfaglig eller annen relevant 
videreutdanning med minst 30 studiepoeng. 

Bestemmelsen gjelder også for barneverntjenes-
tens leder og lederens stedfortreder, samt for sakkyn-
dige barneverntjenesten har engasjert etter § 4-3 og 
for personell som bistår barneverntjenesten med 
utredning Barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr 
etter § 2-3 tredje ledd bokstav a. 

Når barneverntjenesten utfører oppgaver etter 
denne bestemmelsen, kan den bare la seg bistå av 
private som oppfyller kompetansekravene i første 
ledd.

Ny § 2-1 b skal lyde:
§ 2-1 b. Midlertidig dispensasjon og varig unntak fra 
krav til mastergrad

Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra 
kravet om mastergrad etter § 2-1 a i tilfeller der stil-
lingen det søkes dispensasjon for har vært offentlig 
utlyst, og ingen kvalifiserte søkere har meldt seg. 
Kommunen skal lage en ettårig plan for systematisk 
veiledning av den nyansatte ved utførelse av de opp-
gavene som følger av § 2-1 a. Kommunen skal 
informere statsforvalteren om at midlertidig dispen-
sasjon er gitt.

Den ansatte må innen tre år fra tidspunktet for 
tiltredelse ha gjennomført og bestått en barneverns-
faglig eller annen relevant videreutdanning med 
minst 30 studiepoeng. Kommunen kan gi varig 
unntak for kravet til mastergrad når det foreligger 
dokumentasjon på bestått videreutdanning. Kom-
munen skal informere statsforvalteren om at varig 
unntak er gitt. 

§ 3-1 skal lyde:
§ 3-1. Kommunens og barneverntjenestens forebyg-
gende virksomhet 

Kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår 
gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utset-
tes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. 
Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjeneste-
tilbud til barn og familier. 

Kommunestyret selv skal vedta en plan for kom-
munens forebyggende arbeid etter første ledd. Pla-
nen skal beskrive hva som er målene for arbeidet, 
hvordan arbeidet skal organiseres og fordeles mel-
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lom etatene i kommunen, og hvordan etatene skal 
samarbeide. 

Barneverntjenesten har ansvar for å gi hjelp, 
omsorg og beskyttelse når det er nødvendig på grunn 
av barnets omsorgssituasjon eller atferd. Ansvaret 
omfatter tiltak rettet mot barnets omsorgssituasjon 
eller atferd. 

Barneverntjenesten skal sette inn tiltak tidlig for 
å forebygge alvorlig omsorgssvikt og atferdsvansker. 

§ 4-3 syvende ledd nytt første punktum skal lyde:
Når det er nødvendig for å avklare om vilkårene 
for omsorgsovertakelse av barn i alderen 0 til 6 år 
er oppfylt, kan barnevernstjenesten ved samtykke 
vedta utredning av barnets omsorgssituasjon i 
senter for foreldre og barn.

Nåværende første punktum blir nytt annet punk-
tum

§ 4-22 nytt sjette ledd skal lyde:
Barneverntjenesten kan ikke plassere barn i fos-

terhjem som har inngått avtale med en privat tje-
nesteyter om godtgjøring for eller om innholdet i fos-
terhjemsoppdraget. Dette gjelder ikke spesialiserte 
fosterhjem, jf. § 2-3 annet ledd bokstav c.

Nåværende sjette ledd blir nytt syvende ledd.

§ 5-1 nytt annet ledd skal lyde:
Barne-, ungdoms- og familieetaten skal tilby vei-

ledet praksis i institusjon når en utdanningsinstitu-
sjon ber om det. Barne-, ungdoms- og familieetaten 
skal samarbeide med utdanningsinstitusjonen om 
gjennomføring av veiledet praksis. 

Ny § 5-11 skal lyde: 
§ 5-11. Krav til bemanning og kompetanse i barne-
verninstitusjon

Barneverninstitusjonen skal til enhver tid ha 
forsvarlig bemanning og kompetanse. Institusjonen 
skal ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvar-
lig drift. Institusjonen skal ha ansatte med tilstrek-
kelig nivå og bredde i kompetansen sett i forhold til 
institusjonens målgruppe og målsetting.

 Institusjonen skal ha en arbeidstidsordning som 
sikrer kontinuitet og stabilitet for barna. Faglig per-
sonell som ansettes i en institusjon skal minst ha 
relevant bachelorutdanning. Barne-, ungdoms- og 
familieetaten kan i særlige tilfeller gi unntak fra 
dette kravet.

Institusjonen skal ha en leder og en stedfortreder 
for lederen. Fra 1. januar 2031 skal disse ha barne-
vernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdan-
ning på tilsvarende nivå. Kompetansekravet er opp-
fylt også for ledere og stedfortredende ledere som har 
relevant bachelorutdanning, og som innen 
1. januar 2031 har gjennomført relevant videreut-
danning med minst 30 studiepoeng.

Institusjonen skal sørge for at de ansatte får nød-
vendig faglig veiledning og opplæring.

§ 5A-7 skal lyde:
§ 5A-7. Tilsyn, godkjenning, rettigheter under opp-
holdet, krav til kvalitet og kompetanse

Lovens §§ 5-7, 5-8, 5-9, 5-10 og 5-11 med tilhø-
rende forskrifter gjelder tilsvarende for omsorgs-
sentre som for institusjoner.

Ny § 6-7 c skal lyde:
§ 6-7 c. Behandling av personopplysninger

Organer som utfører oppgaver etter denne loven, 
kan behandle personopplysninger, blant annet opp-
lysninger som nevnt i personvernforordningen 
artikkel 9 og 10, når det er nødvendig for å utøve 
myndighet eller utføre andre oppgaver etter loven.

Bestemmelsen omfatter også private som utfører 
oppgaver etter denne loven. 

Departementet kan gi forskrift om behandlingen 
av personopplysninger, blant annet om formålet 
med behandlingen, behandlingsansvar, hvilke per-
sonopplysninger som kan behandles, adgangen til 
viderebehandling, utlevering, registerføring og til-
gang til registre.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. De 
enkelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik 
tid.

Departementet kan gi overgangsbestemmelser.
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Vedlegg 1  

Lovspeil
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§ 1-1 § 1-1 

§ 1-2 § 1-2

§ 1-3 § 1-2 første ledd og § 3-6 

§ 1-4 § 1-7

§ 1-5 § 1-6

§ 1-6 § 1-4

§ 1-7 § 1-9

§ 2-1 første ledd § 15-2 første ledd

§ 2-1 annet ledd § 15-2 fjerde ledd 

§ 2-1 tredje ledd Videreføres ikke

§ 2-1 fjerde til sjette ledd § 15-3 første og tredje ledd

§ 2-1 syvende ledd § 15-2 annet ledd

§ 2-1 åttende ledd2 § 15-3 femte ledd

§ 2-2 § 16-1 første og annet ledd

§ 2-3 første ledd3 § 16-2 første ledd

§ 2-3 annet ledd bokstav a til c § 16-3 annet ledd

§ 2-3 annet ledd bokstav d § 16-3 tredje ledd bokstav a

§ 2-3 tredje ledd § 16-3 fjerde ledd

§ 2-3 fjerde ledd § 16-3 sjette ledd

§ 2-3 femte ledd første punktum Videreføres ikke

§ 2-3 femte ledd annet og tredje punktum § 16-7

§ 2-3 sjette ledd § 17-3 fjerde ledd

§ 2-3 syvende ledd § 16-1 tredje ledd

§ 2-3 åttende ledd § 17-4 og § 16-2 annet ledd

§ 2-3 niende ledd § 16-3 syvende ledd

§ 2-3 a § 16-6 

§ 2-3 b første ledd § 17-2 

§ 2-3 b annet og tredje ledd § 17-3

§ 2-3 b fjerde ledd § 17-3 og § 17-5
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§ 2-3 b femte ledd § 17-3 og § 17-5

§ 2-4 første til sjette ledd § 15-14

§ 2-4 syvende ledd Videreføres ikke

§ 2-5 § 12-8

§ 3-1 første ledd § 15-1 første ledd

§ 3-1 annet ledd3 § 1-10 og § 15-3 annet ledd

§ 3-2 første ledd Videreføres ikke

§ 3-2 annet ledd første punktum § 15-9 første og tredje ledd 

§ 3-2 annet ledd annet punktum Videreføres ikke

§ 3-2 a § 15-10

§ 3-3 § 15-9 femte ledd 

§ 3-4 første ledd § 11-8

§ 3-4 annet ledd Videreføres ikke

§ 3-5 § 15-11

§ 4-1 § 1-3

§ 4-2 § 2-1

§ 4-2 a § 2-4

§ 4-3 første og annet ledd § 2-2 første til tredje ledd 

§ 4-3 tredje ledd § 2-2 femte ledd første punktum

§ 4-3 fjerde ledd § 2-2 fjerde ledd og § 12-7 

§ 4-3 femte ledd § 2-2 femte ledd annet og tredje punktum

§ 4-3 sjette ledd § 2-5 annet ledd

§ 4-3 syvende ledd4 § 2-2 sjette ledd

§ 4-4 første og annet ledd § 3-1 

§ 4-4 tredje og fjerde ledd § 3-4

§ 4-4 femte ledd § 3-5

§ 4-4 sjette ledd § 3-2

§ 4-4 a § 3-3

§ 4-5 § 8-1 

§ 4-6 første ledd § 4-1

§ 4-6 annet til femte ledd § 4-2

§ 4-6 sjette ledd § 8-2 første og annet ledd

§ 4-7 Videreføres ikke

§ 4-8 første ledd § 4-3

§ 4-8 annet og tredje ledd § 5-1 bokstav e til g

Barnevernloven 19921 Forslag til ny barnevernslov 



2020–2021 Prop. 133 L 649
Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven
§ 4-9 første ledd §§ 4-2 og 4-3

§ 4-9 annet ledd § 4-2 annet ledd

§ 4-9 tredje ledd §§ 4-2 og 4-3

§ 4-9 fjerde ledd § 4-2 tredje og fjerde ledd

§ 4-9 femte ledd § 8-2 første og annet ledd

§ 4-10 § 3-7

§ 4-11 § 3-8

§ 4-12 § 5-1 bokstav a til d

§ 4-13 § 5-2

§ 4-14 § 5-3 første ledd

§ 4-15 første ledd § 5-3 tredje ledd

§ 4-15 annet ledd § 5-3 annet ledd

§ 4-15 tredje ledd § 8-3 fjerde ledd

§ 4-15 fjerde ledd § 3-6 og § 8-5 annet ledd

§ 4-16 § 8-3 første til tredje ledd

§ 4-17 § 5-5

§ 4-18 første ledd første og annet punktum § 5-4 første og annet ledd

§ 4-18 første ledd tredje punktum Videreføres ikke

§ 4-18 annet ledd Videreføres ikke

§ 4-19 første ledd § 7-1

§ 4-19 annet ledd § 7-2

§ 4-19 tredje og fjerde ledd § 7-3

§ 4-19 femte ledd § 7-4

§ 4-20 første ledd § 5-8 

§ 4-20 annet til femte ledd § 5-10

§ 4-20 a § 5-11

§ 4-21 § 5-7 og § 9-8

§ 4-22 første ledd bokstav a5 § 9-1

§ 4-22 første ledd bokstav b Videreføres ikke

§ 4-22 annet ledd § 9-3

§ 4-22 tredje ledd første og annet punktum § 9-5

§ 4-22 tredje ledd tredje og fjerde punktum § 9-4

§ 4-22 fjerde ledd § 9-6

§ 4-22 femte ledd § 9-10

§ 4-22 sjette ledd § 9-11

Barnevernloven 19921 Forslag til ny barnevernslov 
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§ 4-23 § 9-9

§ 4-24 § 6-2 og § 8-4 første ledd

§ 4-25 første ledd § 6-2 femte ledd

§ 4-25 annet ledd annet og tredje punktum § 4-4

§ 4-25 tredje ledd § 6-2 sjette ledd

§ 4-26 § 6-1

§ 4-27 § 6-1 til § 6-3

§ 4-28 første til fjerde ledd § 8-4 første til tredje og femte ledd 

§ 4-28 femte ledd Videreføres ikke

§ 4-29 § 6-6 og § 4-5

§ 4-30 første og annet ledd § 6-6

§ 4-30 tredje ledd § 8-6

§ 4-31 § 5-6

§ 5-16 § 16-3 tredje ledd bokstav b

§ 5-4 Videreføres ikke

§ 5-6 § 16-4

§ 5-7 første og tredje ledd § 17-2

§ 5-7 annet ledd § 17-4

§ 5-8 § 10-17, § 10-21 og § 11-5 

§ 5-8 a § 10-22

§ 5-9 første til fjerde ledd §§ 10-2 til 10-12

§ 5-9 femte ledd § 6-6, § 10-2 fjerde ledd og § 10-13

§ 5-9 a § 10-20

§ 5-107 § 10-15, § 10-16 og § 10-21

§ 5A-1 § 11-1

§ 5A-2 § 11-2

§ 5A-3 første ledd § 11-3 første ledd

§ 5A-3 annet ledd Videreføres ikke

§ 5A-4 § 11-3 første ledd

§ 5A-5 første ledd § 11-3 annet ledd

§ 5A-5 annet ledd Videreføres ikke

§ 5A-6 § 11-4

§ 5A-7 § 11-5

§ 5A-8 § 11-6 første ledd

§ 5A-9 § 11-6 annet ledd

Barnevernloven 19921 Forslag til ny barnevernslov 
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§ 5A-10 § 11-7

§ 6-1 første og fjerde ledd § 12-1 første ledd første punktum og annet ledd 

§ 6-1 annet og tredje ledd Videreføres ikke

§ 6-2 § 12-1 første ledd annet punktum

§ 6-3 første ledd Videreføres ikke

§ 6-3 annet ledd § 12-3

§ 6-3 a § 12-5

§ 6-4 første og sjette ledd § 13-2

§ 6-4 annet til femte ledd § 13-4

§ 6-4 b § 13-4 femte ledd

§ 6-5 første ledd § 12-9 første ledd

§ 6-5 annet ledd Videreføres ikke

§ 6-6 § 12-9 annet ledd

§ 6-7 første og annet ledd § 13-1

§ 6-7 tredje ledd § 13-1 og 13-5 første ledd

§ 6-7 fjerde ledd § 13-5 fjerde ledd

§ 6-7 femte ledd Videreføres ikke

§ 6-7 a § 13-3

§ 6-7 b8 § 13-5 annet ledd

§ 6-8 § 12-10

§ 6-9 første ledd § 2-2 annet ledd

§ 6-9 annet ledd § 2-2 femte ledd

§ 6-9 tredje ledd § 17-5

§ 6-10 § 12-11

§ 7-1 § 14-1

§ 7-2 § 14-2

§ 7-3 § 14-5

§ 7-4 § 14-6

§ 7-5 § 14-3

§ 7-6 § 14-4

§ 7-7 § 14-15

§ 7-8 § 14-7

§ 7-9 § 14-13

§ 7-10 § 14-8

§ 7-11 første til tredje ledd § 14-9 
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§ 7-11 fjerde ledd § 14-10

§ 7-12 § 14-11

§ 7-13 § 14-12

§ 7-14 § 14-16 første til fjerde ledd

§ 7-15 § 14-16 femte ledd

§ 7-16 § 14-17

§ 7-17 § 14-18

§ 7-18 § 14-19

§ 7-19 § 14-20

§ 7-20 § 14-21

§ 7-21 § 14-24

§ 7-22 § 14-22

§ 7-23 § 14-23

§ 7-24 første til tredje ledd § 14-25

§ 7-24 fjerde ledd § 15-12 fjerde ledd

§ 7-25 § 14-14

§ 8-1 § 15-4 første ledd

§ 8-2 første punktum § 16-3 første ledd

§ 8-2 annet punktum Videreføres ikke

§ 8-3 § 15-4 fjerde ledd

§ 8-4 § 15-5 

§ 8-5 første ledd § 15-4 annet og tredje ledd

§ 8-5 annet ledd § 15-5 tredje ledd

§ 9-1 § 15-12 

§ 9-2 § 15-13

§ 9-3 Videreføres ikke 

§ 9-49 § 16-5

§ 9-5 § 16-5

§ 9-6 Videreføres ikke

§ 9-7 Videreføres ikke

§ 9-8 Videreføres ikke

Barnevernloven 19921 Forslag til ny barnevernslov 
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1 Oversikten omfatter gjeldende lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) med vedtatte endringer som 
trer i kraft 1. januar 2022 jf. lov 16. juni 1917 nr. 46 som endret ved lov 8. april 2018 nr. 4.

2 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås inntatt et nytt åttende ledd i § 2-1, som foreslås videreført i 
§ 15-2 tredje ledd i ny barnevernslov. I tillegg foreslås inntatt ny § 2-1 a og ny § 2-1 b. Disse bestemmelsene foreslås videreført i ny 
barnevernslov § 15-5.

3 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås inntatt et nytt annet ledd i § 3-1, som videreføres som § 15-
1 annet ledd i forslag til ny barnevernslov

4 Nytt syvende ledd fastsatt ved lov 16. juni 2017 nr. 46 som endret ved lov 20. april 2018 nr. 5 (i kraft 1. januar 2022). I forslag til 
endringer i barnevernloven foreslås et nytt første punktum i syvende ledd. Nåværende første punktum blir annet punktum. Nytt 
første punktum videreføres som § 2-2 fjerde ledd i forslag til ny barnevernslov.

5 Med endringer vedtatt ved lov 16. juni 2017 nr. 46 som endret ved lov 20. april 2018 nr. 5 (i kraft 1. januar 2022). I forslag til 
endringer i barnevernloven foreslås et nytt sjette ledd i § 4-22, som videreføres i § 15-7 i forslag til ny barnevernslov.

6 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås et nytt annet ledd, som videreføres i forslag til ny barne-
vernslov § 16-3 tredje ledd bokstav d.

7 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås ny § 5-11, som foreslås videreført i ny barnevernslov som 
§ 10-16.

8 I forslag til endringer i barnevernloven i denne proposisjonen foreslås ny 6-7 c, som foreslås videreført i ny barnevernslov som 
§ 13-5.

9 § 9-4 og § 9-5 med endringer fastsatt ved lov 16. juni 2017 nr 46 (i kraft 1. januar 2022)
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