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➢Velkommen

➢Oslo og Viken sammenslåing

➢Statsbudsjettet

➢Nytt i barnevernloven

➢Rapportering

➢Pause Kl. 10.30 – 10.45

Program



➢Læringsnettverk presentasjon av 8 nettverk

➢Lunsj kl. 11.30 – 12.30

➢Institusjonstilsyn, Barne- og familieetaten, 

Godkjenningsmyndigheten og Fylkesmannen

➢Nettovergrep mot barn ved Politiet

➢Avslutning kl. 15.00

Program



▪ Fra 1. januar 2019

▪ Tordenskioldsgate 12 til 31.12.19

▪ 1. januar 2020 flytter vi til ???

▪ Barnevernseksjonen lokalisert i Oslo

▪ Ny seksjonssjef Atle Grønstøl - barnevernseksjonen

▪ Landsomfattende tilsyn i 2019 – Statens helsetilsyn

Fylkesmannen i Oslo og Viken



Barnevernet skal vere eit tryggingsnett for barn 

og unge når foreldra av ulike årsaker ikkje greier 

å gi barna sine den omsorga dei treng. 

Regjeringa ønskjer og eit tryggare Noreg og 

styrkjer innsatsen mot vald og overgrep 

ytterlegare.

Statsbudsjettet 



Hovedprioriteringer i 2019:

• 30 mill. til å starte arbeidet med et digitalt løft for det 
kommunale arbeidet

• Kompetanseløft for å øke kvaliteten i det kommunale 
barnevernet

• 10 mill. til en særlig satsing på barnevernets arbeid med 
unge kriminelle

• Styrke rettssikkerheten til barn og familier i barnevernet

• Legge til rette for et mangfold av aktører i barnevernet, for 
å få tilbud av god kvalitet

• Ca. 1020 stillinger i kommunene i perioden 2011-2018 
videreføres

Statsbudsjettet 



Marie Fladmoe Halvorsen fmoamfh@fylkesmannen.no Christine Pahle Valner fmoacpv@fylkesmannen.no

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Tolkningsuttalelser fra Bufdir og BLD 2018

mailto:fmoapwa@fylkesmannen.no
mailto:fmoacpv@fylkesmannen.no


• § 1-5

• § 1-6

• § 1-7

• § 4-2 (2)

• § 4-2a

• § 4-3 (6)

• § 4-6 (6)

• § 4-9 (5)

• § 4-22 (3)

• § 4-28

• § 6-3a

• § 8-5

Relevante lovendringer fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Bvl. § 4-2a – Oppfølging av gravid 

rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen

Ved melding fra kommunen om tilbakeholdelse av 

gravid rusmiddelavhengig etter helse- og 

omsorgstjenesteloven § 10-3 syvende ledd, kan

barneverntjenesten åpne barnevernsak uten den 

gravides samtykke. Barneverntjenesten kan også gi råd 

og veiledning, tilby frivillige hjelpetiltak og vurdere 

behovet for å iverksette tiltak etter fødsel.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Bvl. § 1-5 – Barnets rett til nødvendig barneverntiltak

Barn har rett til nødvendige tiltak etter loven når 

vilkårene for tiltaket er oppfylt.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Bvl. § 1-6 – Barnets rett til medvirkning

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 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 synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal 

vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. Barn som 

barnevernet har overtatt omsorgen for, kan gis anledning til å ha med seg 

en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan i forskrift gi 

nærmere regler om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og 

funksjon.

• Bvl. § 6-3a

Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken 

vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også 

fremgå av vedtaket.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Bvl. § 1-7 – Barneverntjenestens plikt til å 

samarbeide med barn og foreldre

Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for 

og så langt som mulig i samarbeid med barnet og 

barnets foreldre.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Krav til begrunnelse og dokumentasjon

• Bvl. § 4-2 andre ledd

• Dersom barneverntjenesten henlegger meldingen uten 

undersøkelse, skal dette begrunnes skriftlig. Begrunnelsen skal

inneholde faglige vurderinger. Henleggelse av åpenbart 

grunnløse meldinger trenger ikke å begrunnes.

• Bvl. § 4-3 sjette ledd

• Avgjørelser om å henlegge saken etter en undersøkelse, skal 

regnes som enkeltvedtak.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Bvl. § 4-22 tredje ledd – Nettverksinvolvering ved valg 

av fosterhjem i barnets familie eller nære nettverk 

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om noen i 

barnets familie eller nære nettverk kan velges som 

fosterhjem. Barneverntjenesten skal ved slike 

vurderinger legge til rette for bruk av verktøy og metoder 

for nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmessig.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Oppfølging av barn og foreldre

• Bvl. §§ 4-6 sjette ledd, 4-9 femte ledd og 4-28 første 

ledd
Etter at det er truffet 

– midlertidig vedtak i en akuttsituasjon

– foreløpig vedtak etter § 4-8 første ledd og andre ledd annet punktum

– vedtak om plassering på institusjon etter § 4-24 eller § 4-26 eller midlertidig 

vedtak etter § 4-25

skal barneverntjenesten løpende følge med på barnets omsorgssituasjon og 

utvikling. Barneverntjenesten skal vurdere om det er nødvendig med endringer eller 

ytterligere tiltak for barnet. Barneverntjenesten skal også følge med på foreldrenes 

situasjon. Barneverntjenesten skal kort tid etter at vedtak er truffet, kontakte 

foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, 

skal barneverntjenesten som en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige 

hjelpeinstanser.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Bvl. § 8-5 – Kommunens ansvar for barn som 

oppholder seg i en annen stat 

Barneverntjenesten i den kommunen barnet sist var 

registrert bosatt har ansvaret for å yte tjenester og tiltak 

etter denne loven når barnet oppholder seg i en annen 

stat, jf. § 1-2. Ved avtale mellom barneverntjenesten i 

de berørte kommunene, kan ansvaret overføres til en 

annen kommune som barnet har tilknytning til.

En barneverntjeneste som har sendt begjæring om 

tiltak til fylkesnemnda, har ansvaret for saken selv om 

barnet oppholder seg i en annen stat.

Endringer i barnevernloven fra 1. juli 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• 08.01 – Henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven § 4-3

• 19.02 – Gjentatte begrensninger i barns rettigheter på      

barnevernsinstitusjon

• 15.03 – Barnevernleder ansatt i flere kommuner samtidig

• 23.03 – Innholdet i bistandsplikten og ansvaret til stat og kommune

• 17.04 – Om såkalte «parallellgodkjenninger» av barneverninstitusjoner 

for flere målgrupper og krav til institusjonsplan

• 30.04 – Bruk av private aktører ved tilsyn under samvær etter 

omsorgsovertakelse

• 29.05 – Foreldres rett til innsyn etter at barnet har fylt 18 år

• 12.09 – Frist for gjenopptakelse av sak for fylkesnemnda, 

barnevernloven § 4-21 annet ledd

• 27.09 –Organisering av akuttberedskapen i kommunen og 

vedtakskompetanse i hastesaker

• 28.09 – Plassering etter barnevernloven § 4-4 sjette ledd

Relevante tolkningsuttalelser 2018

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



• Barneverntjenesten er ansvarlig for organiseringen 

og gjennomføringen av samværet, også tilsynet

• Barneverntjenesten har mulighet til å avbryte et 

samvær dersom det oppstår situasjoner som er 

uheldige eller skadelige for barnet 

• Ikke mulig å ha den formen for styring og kontroll 

som er en forutsetning for å la en privat aktør utføre 

oppgaven

• Den eneste muligheten er dersom en ansatt fra 

barneverntjenesten er tilstede

• Kan man bruke ansatt fra annen barneverntjeneste?

Bruk av private aktører ved tilsyn under 

samvær etter omsorgsovertakelse

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon



Tolkningsuttalelse – henleggelse av undersøkelse etter barnevernloven § 4-3 

Utgangspunkt for tolkningsuttalelsen:

• Praksis i barneverntjenesten at henleggelse av undersøkelse er å anse som en 

beslutning og ikke et enkeltvedtak

• Kommunene har stilt spørsmål ved om det er riktig at slike beslutninger er et 

enkeltvedtak,

• Fylkesmenn og kommuner har stilt spørsmål ved om hvilket hjemmelsgrunnlag det 

skal henvises til når det fattes vedtak om henleggelse,

• I hvilken grad er det mulig for Fylkesmannen å fatte nytt vedtak som endrer 

barneverntjenestens vedtak om henleggelse 

Rettslige grunnlag:

• Bvl. § 6-1 andre ledd: alle avgjørelser som gjelder ytelser eller tjenester etter 

barnevernloven skal regnes som enkeltvedtak,

• Fvl. § 2 første ledd b: et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettigheter eller 

plikter til en eller flere bestemte personer

Dette innebærer at alle vedtak sin går ut på at det skal iverksettes tiltak etter 

barnevernloven skal regnes som enkeltvedtak. Det samme gjelder avgjørelser som går ut 

på at det ikke skal iverksettes tiltak overfor et bestemt barn.



Rettslig krav til et enkeltvedtak:

• Skriftlighet – hovedregel, fvl. § 23

• Skal ha en begrunnelse, fvl. § 24

• Krav til begrunnelsens innhold, fvl. § 25

• en beskrivelse av de faktiske forhold som ligger til grunn for 

vurderingen må fremgå, barneverntjenesten kan henvise til et 

dokument der faktum fremgår – eks undersøkelsesrapport. Denne skal 

i så tilfelle vedlegges i kopi til vedtaket,

• de hovedhensyn som har vært avgjørende for skjønnsutøvelsen må 

fremgå, de faglige vurderingene i saken må være dokumentert i et 

omfang som i ettertid gjør det mulig å se hva beslutningen er basert 

på.

• barneverntjenestens foreslåtte tiltak, og at foreldrene ikke har 

samtykket til disse, må fremgå av vedtaket, og dialogen og arbeidet 

med å motivere foreldrene til å samtykke bør også fremgå

• Fylkesmannen er klageinstans, jf. bvl. § 6-5, jf. fvl. § 28



• Bvl. § 4-4 andre eller sjette ledd:

• Undersøkelsen konkluderes med at det skal iverksettes hjelpetiltak

• Bvl. § 4-4, jf. § 4-3: 

• Henleggelse av undersøkelse uten forslag til tiltak – undersøkelsen er 

konkludert med at barnet ikke har et særlig behov for barnevernstiltak,

• Henleggelse av undersøkelsen fordi foreldrene ikke samtykker til 

hjelpetiltak, og der det ikke er grunnlag for å fremme sak til 

fylkesnemnda,

Lovhenvisninger:



Fylkesmannens kompetanse:

• Stadfeste barneverntjenesten vedtak,

• Treffe nytt vedtak som endrer barneverntjenestens vedtak,

• Sende saken tilbake til hel eller delvis ny behandling

Direktoratet vurderer:

• det er mest hensiktsmessig at fylkesmannen velger opphevelsesalternativet 

dersom det ikke finnes grunnlag for å stadfeste barneverntjenestens vedtak.

• Saken er ikke godt nok opplyst: barneverntjenesten er best i stand til å 

foreta nye undersøkelser,

• Hovedregel: barneverntjenesten fatter nytt vedtak etter ny behandling

• Fylkesmannen anbefales å legge inn rettslige og skjønnsmessige føringer 

for barneverntjenestens fornyede behandling av saken.



Tolkningsuttalelse – foreldres rett til innsyn etter at barnet har fylt 18 

år

Spørsmål fra Fylkesmannen i Hedmark – om foreldrenes partsrettigheter og 

rett til innsyn i barnevernssaker endres når barnet fyller 18 år.

• avhenger av om innsynskravet gjelder opplysninger tilhørende 

barnevernssaken før barnet fylte 18 år, eller om det gjelder opplysninger om 

ettervernet,

• avhenger av foreldrenes partsstatus i barnevernssaken, og i ettervernssaken

Part: forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e

«person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder», jf. fvl. §

2 første ledd bokstav e

Dokumentinnsyn: forvaltningsloven §§ 18-19

«en part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet 

følger i reglene av §§ 18 til 19»



Innsynskravet fremmes før fylte 18 år:

• Barneverntjenesten må først avgjøre foreldrenes partsstatus i 

barnevernssaken – herunder i den konkrete «sak»,

• Barneverntjenesten må deretter vurdere om det skal gjøres unntak fra 

partsinnsynet, jf. forvaltningsloven § 19 andre ledd,

• Må foretas en interesseavveining mellom partenes behov for innsyn og 

de grunner som taler for at opplysninger ikke skal gis videre.

• Barneverntjenesten må fatte vedtak i de tilfeller innsynskravet avslås. 

Vedtaket kan påklages.

Barnets partsstatus ved fylte 15 år påvirker i utgangspunktet ikke foreldrenes 

partsstatus



Innsynskravet fremmes fra fylte 18 år:

Foreldreansvaret faller bort når barnet fyller 18 år

• Ettervernssaken – opplysninger tilfalt saken etter at barnet har fylt 18 år: 

• Foreldre kan vurderes å ha rettslig klageinteresse, jf. fvl. § 28 første ledd 

• hvis rettslig klageinteresse – etablering av innsynsrett

• de ordinære taushetspliktbestemmelsene begrenser innsynsretten

• opplysninger som gjelder foreldrene selv har de i utgangspunktet tilgang til

• opplysninger som gjelder andre krever normalt samtykke fra dem det 

gjelder

• Barnevernssaken – opplysninger tilfalt saken før barnet fylte 18 år:

• Foreldrene har tilsvarende partsstatus som før barnet fylte 18 år, men 

interesseavveiningen i anvendelsen av fvl. § 19 andre ledd vil kunne vurderes 

forskjellig på ulike tidspunkt

• hvilke opplysninger som kan unntas fra retten til innsyn etter fvl. § 19 andre 

ledd blir derfor et sentralt spørsmål



Arbeidstaker eller oppdragstaker – arbeidstid for avlastere etter 

barnevernloven § 4-4

Kilder:

• B-rundskriv nr.: B/05-2017 (KS)

• Forskrift om arbeidstid for avlastere, FOR-2017-06-25-1052. Ikraft 01.07.17

• Høringsnotat om forskrift om arbeidstid for avlastere. arbeids- og sosialdepartementet

• HR-2016-1366-A  avlasterdom II

• HR-2013-630-A    avlasterdom I



Er avlaster etter barnevernloven § 4-4 - arbeidstaker eller oppdragstaker?

• Kommunen må foreta en konkret vurdering av den konkrete avlasteren i 

det aktuelle hjelpetiltaket.  

Husk:

Avlastning som hjelpetiltak skal vurderes ut fra barnets særlige behov, jf. bvl. § 4-4 andre ledd, 

og tiltaket skal være til barnets beste, jf. bvl. § 4-1



• Det henvises til det «gamle» veiledningsskrivet nr. 3 - 2001 

fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

• § 4-2 meldinger til barneverntjenesten.

• Barneverntjenesten skal snarest og senest innen 

en uke gjennomgå meldingen.

Rapportering og fristoversittelser



1. vanskelig å få tak i melder

2. behov for utdyping av melding

3. komplisert sak

4. mistanke om seksuelle overgrep

5. vanskelig å få tak i tolk

6. manglende kapasitet i barneverntjenesten

7. vakante stillinger i barneverntjenesten

8. sykdom i barneverntjenesten

9. ferie i barneverntjenesten

10.løpende helligdager (jul, påske etc.)

11.problemer vedr. avklaring av meldingens tilhørighet

15. annet (bruk gjerne stikkord)

Frist 1. Avklaring av melding, se vedlagt liste over aktuelle årsaker til 
fristoversittelse:

Oppgi årsakene til fristoversittelse ved bruk av tallene for de årsaker dere velger i punkt 
9 på kontrollskjema



§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser

Frist 2. Undersøkelse, snarest og innen 3 måneder, (Familia teller 90 dager) 

se vedlagt liste over aktuelle årsaker til fristoversittelse. 

01 vanskelig å få tak i sakkyndig bistand- kan utvides
02 sakkyndig bruker lenger tid enn forventet-kan utvides
03 behov for utredning foreldre/barn-kan utvides
04 behov for sakkyndig-kan utvides
05 behov for juridisk bistand i barneverntjenesten
06 behov for juridisk bistand til partene
07 sak til fylkesnemnda-kan utvides
08 komplisert/sammensatt sak
09 mistanke om seksuelle overgrep
10 flerkulturell problematikk
11 manglende kapasitet i tolketjenesten
12 ulike problemer vedr. tverretatlig samarbeid
13 manglende kapasitet/ferie/sykdom hos samarbeidspart



14 foreldre/barn unndrar seg kontakt med barneverntjenesten - kan utvides
15 vanskelig å få tak i familie/barn
16 tok tid å etablere samarbeid/skape tillitt
17 foreldre/barn på ferie - kan utvides
18 sykdom familie/barn
19 tok tid å oppnå samtykke til hjelpetiltak
20 manglende kapasitet i barneverntjenesten
21 vakante stillinger i barneverntjenesten
22 sykdom i barneverntjenesten
23 ferieavvikling i barneverntjenesten
24 nyansatt/opplæring
25 reduksjon i stillingshjemler
26 problemer vedr. overføring av sak
27 løpende helligdager (jul, påske)
30          annet (bruk gjerne stikkord)

Oppgi årsakene til fristoversittelsene ved bruk av tallene for de årsaker dere velger i punkt 11 på 

kontrollskjema.



- Hva ved saken gjør den særlig 

omfattende/tidkrevende?

- Hva er gjort i undersøkelsen?

- Hvilke aktiviteter gjenstår i undersøkelsen?

- Hvorfor tar det lenger tid? 

- Barnets beste!

• Ved politietterforskning - konkret vurdering

- Bufdir.no: Retningslinjer for samarbeid mellom politiet     

og barnevernstjenesten

Utvidelse av undersøkelsestid



Kommunemonitor







Trafikklys Oslo



Trafikklys Akershus



• Læringsnettverk

• Veiledningsteam

• Tjenestestøtteprogrammet

• Dialogmøter

Kompetansestrategien 

– status i Oslo og Akershus



• Tema for nettverket

• Kompetansesenter

• Hvor langt dere har kommet i prosessen

• Videre plan

• Tips/nyttige erfaringer?

Læringsnettverk



Tilsyn med barneverninstitusjoner



• «Tilsynet skal ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at 

barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonen. Videre skal 

tilsynet påse at barna blir behandlet hensynsfullt og med respekt for 

den enkeltes integritet»

• «Tilsynsmyndigheten skal ha sin oppmerksomhet rettet mot alle forhold 

som har betydning for barnas utvikling, trivsel, velferd og 

rettssikkerhet»

Tilsynsforskriften  § 2. Formål med tilsynet



• «Tilsynsmyndigheten skal påse at institusjonen ivaretar de 

forutsetninger for oppholdet som er lagt til grunn i 

barneverntjenestens eller fylkesnemndas vedtak»

• «Tilsynsmyndigheten skal påse at det foreligger målsetting og plan for 

det enkelte barn, og at denne planen jevnlig blir vurdert.»

Tilsynsforskriften § 7. Tilsynsmyndighetens oppgaver



• Plasseringsvedtak

• Eventuelle samtykker

• Tiltaksplan / omsorgsplan

• Institusjonens mål og plan for oppholdet (handlingsplan)

Institusjonene må ha:



• Snakke med beboerne for å få deres syn på oppholdet

• Undersøke om beboerne får ivaretatt de forutsetninger for 

oppholdet som er lagt til grunn i barneverntjenestens eller 

fylkesnemndas vedtak

• Undersøke om institusjonen har målsetning og plan for 

barnas opphold, og at disse blir jevnlig vurdert

• Føring av tvangsprotokoller

• Informasjon om miljøterapeutisk tilnærming til ungdom som 

har utsatt annen ungdom og personal for 

grenseoverskridende atferd

Tema - eksempel:



• bvl. § 4-4 sjette ledd, jf. § 1-3

• bvl. § 4-4 andre ledd

Vedtak



• Fritt og informert?

• Ligger til grunn for institusjonsoppholdet for beboere over 18 år

Samtykke



• Omfattende 

• Beskrivende 

• Ivaretakende 

• Medvirkende 

• Målbare 

• Evaluere

• Endre 

Tiltaksplaner / omsorgsplaner



seksjonssjef Tove Narud 



Takk for i dag

God jul og godt nytt år

Vel hjem

Fylkesmannen i Oslo og Akershus


