
Fylkesmannens tilsyn med Barne-, ungdoms- og familieetaten 

Fylkesmannen i har mange år hatt myndighet til å føre tilsyn med at kommuner, 

barneverninstitusjoner, sentre for foreldre og barn, og omsorgssentre for enslige mindreårige 

oppfyller sine plikter etter barnevernloven. Etter en lovendring som trådte i kraft 1.1.2014, har 

Fylkesmannen nå myndighet til å føre tilsyn med hele tiltakskjeden i barnevernet, herunder Barne-, 

ungdoms- og familieetaten (heretter Bufetat).  

Lovhjemmelen for at Fylkesmannen skal føre tilsyn med Bufetat er barnevernloven § 2-3 b fjerde 

ledd første punktum, der det fremgår at «Fylkesmannen skal videre føre tilsyn med lovligheten av 

andre statlige tjenester og tiltak etter denne loven». «Andre statlige tjenester og tiltak» er blant 

annet tjenester i forbindelse med institusjonsplasseringer, på fosterhjemsområdet eller hjelpetiltak. 

Kjerneområdet for Fylkesmannens plikt til å føre tilsyn vil derfor være de områder der staten gir 

barneverntjenester til enkeltbarn.  

Fylkesmannen kan i medhold av denne bestemmelsen både føre en forhåndsvarslet systematisk 

undersøkelse rettet mot Bufetat, kalt systemrevisjon, og også opprette hendelsesbaserte tilsynssaker 

basert på for eksempel klager fra enkeltpersoner og kommuner. Dette kan være klager på statlige 

institusjoner eid av Bufetat, ventetid på fosterhjemsplassering o.l. 

Bufetat sine oppgaver og myndighet er regulert i barnevernloven § 2-3 annet ledd, der det fremgår at 

Barne-, ungdoms og familieetaten skal 

a) etter anmodning fra kommunen bistå barneverntjenesten i kommunen med plassering av 

barn utenfor hjemmet, 

b) ha ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem, 

c) ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig og generell veiledning 

Bufetat sin plikt til å bistå barneverntjenestene med plassering av barn utenfor hjemmet 

Bistandsplikten til Bufetat inntrer etter at de har mottatt en anmodning fra kommunen. Med 

«anmodning» forstår vi forespørsel, eller en oppfordring til bistand. Loven stiller ingen formkrav til 

hvordan anmodningen skal fremsettes, den kan fremsettes både muntlig og skriftlig. Kravet om 

«anmodning» innebærer at kommunen har adgang til å skaffe et plasseringstiltak. Dette betyr at 

kommunen selv kan plassere barn i et fosterhjem eller en institusjon, uten medvirkning fra Bufetat. 

Dette er nok likevel lite aktuelt for kommunene som i så fall risikerer å måtte stå økonomisk ansvarlig 

for plasseringen.  

 

Det er kommunen som bestemmer hvilke tiltak et barn har behov for, om barnet skal plasseres i 

institusjon eller fosterhjem. Kommunen har også ansvaret for at det er et forsvarlig grunnlag for 

beslutningene. Ved utøvelsen av bistandsplikten skal Bufetat bygge på kommunens vurderinger og 

faglige grunnlag, med unntak av tilfeller hvor Bufetat har hjemmel til noe annet. Bufetat skal 

imidlertid sørge for at bistandsplikten utøves forsvarlig, jf. barnevernlovens § 1-4 krav om 

forsvarlighet. For at bistandsplikten skal virke etter sitt formål, er det en forutsetning at Bufetat 

utøver sitt selvstendige faglige skjønn i dialog med kommunene. Dersom kommunen ber om en faglig 

dialog vedrørende valg av tiltak, følger det av bistandsplikten at Bufetat skal gå inn i en slik dialog. 



Bufetat har et selvstendig ansvar for å forhindre uheldige plasseringer. I tilfeller hvor det er 

usikkerhet om et barn har best av å bli plassert utenfor hjemmet skal Bufetat gi kommunen råd og 

veiledning i forhold til hvilke muligheter og alternativer som finnes innenfor tiltaksapparatet, jf. 

barnevernlovens § 4-1 og hensynet til barnets beste. Dersom det oppstår uenighet om hvilke tiltak 

som er mest hensiktsmessig for barnet, er det kommunen som avgjør. Dette følger av 

barnevernlovens ansvarsfordeling.  

Det følger av forarbeidene til barnevernloven at bistandsplikten til Bufetat omfatter et ansvar for å 

finne frem til en egnet institusjonsplass eller et egnet fosterhjem. I vurderingen om 

plasseringstiltaket er egnet for det enkelte barn, skal Bufetat legge vekt på barnets behov, slik det er 

beskrevet i kommunens utredning. Dersom kommunens utredning ikke er tilstrekkelig, kan Bufetat 

be om tilleggsopplysninger, men dette er ikke noe de kan kreve.  

Når det gjelder plassering av barn i institusjon, legges det til grunn at Bufetat normalt vil være best i 

stand til å vurdere hvilken institusjon som har et tilbud som er best tilpasset barnets behov. Det 

følger derfor av barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav a i kombinasjon med det statlige ansvaret 

for institusjonsapparatet etter barnevernloven at Bufetat har det siste ordet i forhold til plassering i 

en institusjon.  

Ved plassering i fosterhjem er det kommunen som har avgjørende beslutningsmyndighet. Årsaken til 

dette er at det er kommunen som godkjenner fosterhjem for det enkelte barn. Når kommunen ikke 

godkjenner et foreslått fosterhjem, må Bufetat i medhold av bistandsplikten foreslå et nytt 

fosterhjem.  

Ofte blir barn plassert i beredskapshjem i påvente av varig fosterhjemsplassering. Det følger av 

beredskapshjemmets funksjon at plasseringen skal være midlertidig og dekke et akutt 

plasseringsbehov. Fylkesmannen har erfart at i enkelte tilfeller blir barn boende i beredskapshjem i 

lengre tid fordi det ikke finnes egnede og varige fosterhjem. Dette mener Fylkesmannen kan være 

uheldig ut i fra hensynet til barnets beste, jf. barnevernloven § 4-1.  

Bufetat sitt ansvar for rekruttering og formidling av fosterhjem 

Det følger av barnevernloven § 2-3 annet ledd bokstav b at Bufetat har ansvar for rekruttering og 

formidling av fosterhjem. Dette innebærer at Bufetat har ansvaret for at det finnes et tilstrekkelig 

antall fosterhjem eller tilgang til fosterhjem til barn med ulike behov til enhver tid i sin region.  

Bufetat sitt ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning  

Bufetat har også ansvaret for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring og generell veiledning. 

Dette er et ansvar av en generell art. Dette ansvaret gjelder også fosterhjem som kommunen selv 

fremskaffer. Den konkrete opplæringen og veiledning fosterforeldre har behov for i forhold til det 

enkelte barn er kommunens ansvar.  

 

 

 



 

 

 

 

 

  


