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Hva slags problemer rammer barn? 

Generelt kan man si at barn rammes av alle problemer som deres omsorgspersoner har. Voksnes 
manglende evne til omsorg er det som i størst grad fører til hjelp fra barnevernet. Barn kan også på 
grunn av ulike typer funksjonshemninger eller atferdsavvik trenge mer hjelp enn det foreldrene er i 
stand til å gi dem alene. 

Hvem er barnevernet til for? 

Lov om barneverntjenester sier at utgangspunktet for barnevernets arbeid er at omsorgen for barnet i 
hjemmet skal styrkes. Det kan bety at foreldrene må få hjelp som gjør dem til bedre omsorgspersoner 
for sine barn. Barnevernet må ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet. Ofte kan dette komme i 
konflikt med hva foreldrene synes. Det er ofte vanskelig for foreldre å innrømme at de ikke klarer 
omsorgen for sine barn godt nok. Primært skal derfor barnevernet hjelpe foreldre til å bli gode 
omsorgspersoner. Bare når det har vist seg at dette ikke fører frem, eller at foreldrenes problemer totalt 
sett er for store, er det aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet for en kortere eller lengre periode. 

Barnets rettigheter 

Barnet har; 

• Rett på hjelp fra barnevernet dersom det har det vanskelig eller er i nød 
• Rett til å bli informert om det som skjer i barnevernsaken 
• Rett til at taushetsplikten ivaretas 
• Rett til å få egen talsperson 
• Barn over 7 år skal alltid få si sin mening. Før det blir truffet vedtak om plassering skal det 

legges vekt på hva barnet mener.  
• Ungdom over 15 år, som forstår hva saken gjelder, har rett til å opptre som selvstendig part i 

sin sak. I særlige tilfeller kan også yngre barn få selvstendige partsrettigheter. Dette betyr at 
ungdommen på lik linje med foreldrene har rett til innsyn i journalen, rett til å møte i 
Fylkesnemnda og si sin mening, rett på advokatbistand for barnevernets regning ved en sak i 
Fylkesnemnda, og at ungdommen har egen klageadgang. 

• Hvis saken gjelder bruk av særtiltak for barn med atferdsvansker, har barnet alltid 
selvstendige partsrettigheter. 
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Foreldre og foresattes rettigheter 

Disse rettighetene bestemmes av om de er part i barnevernsaken: 

• Den som har foreldreansvar og som har barnet boende hos seg vil alltid være part. 
• Den som har foreldreansvar men ikke har barnet boende hos seg vil være part dersom saken 

handler om å frata den andre forelder omsorgen for barnet. Selv om denne da er part i saken 
kan denne ikke kreve at denne personen får overført omsorgen. Den som har foreldreansvar, 
men ikke har barnet boende hos seg, er som regel ikke part i saker om frivillige hjelpetiltak. 

• Foreldre som ikke har foreldreansvar vil normalt ikke være part i en barnevernsak. 

Hvis du er part i saken har du;  

• Rett til å se sakens dokumenter 
• Rett til å klage på vedtak 
• Rett til å møte i Fylkesnemnda og si din mening 
• Rett til gratis advokatbistand i Fylkesnemndssaker og rettssaker 
• Rett til å klage på vedtak gjort av Fylkesnemnda og anke disse for domstolene 
• Rett til å kunne anmode om at vedtak om omsorgsovertakelse oppheves 

Bekymringsmeldinger og Undersøkelse etter barnevernloven 

• Barnevernet har rett og plikt til å undersøke alle meldinger med innhold som faller inn under 
loven, iht § 4-2. En melding skal snarest, og senest innen en uke, gjennomgås av barnevernet 
og det skal vurderes om meldingen skal følges opp med en undersøkelse etter § 4-3. 
Barneverntjenesten skal gi tilbakemelding til offentlige meldere om meldingen følges opp med 
en undersøkelse eller ikke, samt få tilbakemelding om en undersøkelse ender med tiltak eller 
ikke. 

• Omfanget av undersøkelsen skal tilpasses alvorlighetsgraden i meldingen og skal i størst mulig 
grad gjennomføres i samarbeid med familien.  

• De viktigste samtalepartnere er foreldre, barnet og offentlige instanser. (F.eks. skole, SFO, 
barnehage, lege, politi, tannlege, Familievernkontor,BUP, PPT, helsestasjon o.a.)  

• Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av 3 måneder, men kan i noen tilfeller utvides til 6 
måneder. 

• Barneverntjenesten har rett til å foreta hjemmebesøk og har også rett til å snakke med barnet 
alene.  

Frivillige hjelpetiltak 

Når barnevernstjenesten har undersøkt barnets situasjon, kan ulike hjelpetiltak iverksettes avhengig av 
hva barnet trenger. Eksempler på hjelpetiltak: 

• Råd/veiledning i familier for å gi barnet best mulig utviklingsmuligheter.  
• Tilsyn i hjemmet ved oppnevning av tilsynsfører for barnet. Tilsynsfører kan ha både hjelpe- og 

kontrolloppgaver.  
• Besøkshjem eller barnehageplass for å styrke barnets situasjon.  
• Økonomisk støtte som hjelpetiltak for barnet.  
• Barnevernstjenesten kan formidle plass i mødrehjem, fosterhjem eller institusjon. 
• PMTo eller MST ( bistand til å mestre grensesetting ) 
• Sakkyndig utredning 
• Nettverksmøter eller familieråd 
• Ansvarsgrupper, samarbeidsmøter osv. 



Omsorgsovertakelse 

• Barnevernet overtar den daglige omsorgen for barnet. Dette kan kun gjøres dersom 
hjelpetiltak i hjemmet ikke er vurdert å kunne gi barnet god nok hjelp.  

• Foreldre kan samtykke til omsorgsovertakelse, eller Fylkesnemnda for sosiale saker kan fatte 
vedtak mot foreldrenes vilje. Fylkesnemndas vedtak kan klages inn for domstolene.  

• Barnet flyttes fra foreldrene til fosterhjem eller institusjon.  
• Barn og foreldre har i utgangspunktet rett til samvær med hverandre.  
• Foreldrene beholder foreldreansvaret, og har bl.a. rett til å få informasjon om barnet.  
• Dersom det vurderes forsvarlig for barnet, skal omsorgen tilbakeføres til foreldrene, etter 

gjeldende regler og krav i loven. 

Fylkesnemnda for sosiale saker 

• Fylkesnemnda er et forvaltningsorgan med myndighet til å fatte avgjørelser i bl.a. 
barnevernsaker.  

• Fylkesnemnda består av 3-5 medlemmer: 1 fylkesnemndleder (jurist), 1-2 sakkyndige (f.eks. 
psykolog, sosionom eller barnevernpedagog) og 1-2 legmedlemmer. 

• Behandling i Fylkesnemnda er svært lik saksgangen i retten, med partsforklaringer, 
vitneforklaringer og advokatprosedyrer.  

• Nemndsavgjørelsen kan klages inn for domstolene.  
• Foreldrene har rett til gratis advokatbistand når en barnevernsak behandles av Fylkesnemnda. 

Ungdom over 15 år har rett på egen advokat dersom det er ønskelig, og denne har 
motstridende interesser ift foreldrene. 

Beslutningsmyndighet i barnevernsaker 

Barneverntjenesten kan beslutte: 

• Om en bekymringsmelding skal undersøkes videre, henvises til annen instans eller henlegges. 
• Om hjelpetiltak i hjemmet skal igangsettes for barnet, dersom foreldrene ønsker det.  
• Vedtak om akutt plassering uten foreldrenes samtykke av barnet utenfor hjemmet med 

gyldighet i 48 timer (evt. til nærmeste arbeidsdag). 

Fylkesnemnda for sosiale saker kan beslutte: 

• Forlengelse av akutt plassering utover 48 timer.  
• Å pålegge familier å ta imot hjelpe-/kontrolltiltak i hjemmet.  
• At barnevernet skal overta omsorgen for et barn, og hvor mye samvær det skal ha med 

familien.  
• Tvangsplassering av barn/unge med atferdsvansker.  
• Adopsjon av barn mot foreldrenes vilje.  

Helsetilsynet ved Fylkesmannen skal: 

• Føre tilsyn med at barnevernstjenesten utfører sitt arbeid på en korrekt måte. 

Opplysningsplikt til barnevernet 

Alle kan gi opplysninger om et barn til barneverntjenesten når foreldres samtykke foreligger. I en 
undersøkelsessak plikter alle offentlige personer eller personer tilknyttet barnevernet å gi informasjon 



når det etterspørres. 

Selv om foreldrene ikke samtykker, skal offentlig ansatte på eget initiativ og uten hinder av 
taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er mistanke om: 

• at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller  
• andre former for omsorgssvikt, eller  
• når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, f.eks. gjentatt kriminalitet eller 

alvorlige rusproblemer 

På samme måte som offentlig ansatte, skal også organisasjoner eller private som utfører oppgaver for 
stat, fylkeskommune eller kommune, gi opplysninger til barneverntjenesten når det gjelder alvorlig 
bekymring for barn og i undersøkelsessaker. Dette gjelder også de som har yrkesmessig taushetsplikt, 
som f.eks. leger og psykologer.  

 
 
 

 


