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Organiseringen av barnevernet 
 



Barneverntjenesten i kommunene, § 2-1 4. ledd 

Oppgaver, § 2-1, 5. ledd: 
• Forebyggende virksomhet for barn og unge i 

kommunen, § 3-1 
• Ta imot meldinger og vurdere dem, § 4-2 
• Undersøke saker, § 4-3 
• Hjelpetiltak: Vedta og sette i verk, § 4-4, følge opp,        

§ 4-5 
• Akuttvedtak, § 4-6, § 4-9 og § 4-25,2, ved leder 
• Forberede vedtak for fylkesnemnda, § 2-1, 5. ledd c 
• Iverksette og følge opp vedtak i fylkesnemnda, 5.ledd d 



Statlige instanser, § 2-2 og § 2-3 

• Lokalt nivå: Barneverninstitusjoner, kap. 5 
• Fylkesmannen, tilsyn § 2-3, 4 og klager § 6-5 
• Regionalt nivå, § 2-3, 2. ledd: Bufetats 5 regioner 

(Midt-Norge, nord, sør, vest, øst). Oslo unntatt, § 2-
3a. Regionene skal: 
– Bistå kommunene med plassering av barn 
– Rekruttering og formidling av fosterhjem 
– Opplæring og veiledning av fosterhjem 

• Sentralt nivå: Dep. (BLID) overordnet ansvar, § 2-3, 
1. ledd, med Bufdir som underordnet fagetat 



Noen tall (2011) 

• 52 098 barn og unge fikk tiltak totalt, nær 2 300 flere enn 
i 2010. 

• 43 613 bare hjelpetiltak, 8 485 omsorgstiltak 
• 14 241 barn nye i 2011  
• 38 000 ved årets utgang. 700 flere enn året før, 2 % 

økning.  
• 30 700 av disse hjelpetiltak, 5 900 plassert utenfor 

familien 
• 7 300 omsorgstiltak 
• Finnmark øverst med 39,3 pr 1000 barn, Akershus 

nederst med 19,8. Gjennomsnitt 26,2 



Undersøkelse, § 4-3 
• Melding vurderes innen en uke, § 4-2 
• Vilkår: Rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold 

som kan føre til tiltak 
• Hvor raskt: Undersøke snarest, jf frister § 6-9: Tre 

måneder. I særlige tilfeller seks måneder. 
• Krav til undersøkelsen: – Minst mulig skade 

– Ikke mer omfattende enn nødvendig 
– Hindre at kunnskap blir spredt unødig 

• Kan gjennomføres ved tvungne besøk i hjemmet, evt 
ved politiets hjelp, § 6-8 

• Kan bruke sakkyndige 
• Kan kreve å få snakke med barnet i enerom 
• Kan pålegge undersøkelse på sykehus eller annet sted 

 



EMD: K.T. mot Norge (2008)  

• Påstander fra klageren, en far med daglig omsorg:  
– Barnevernets undersøkelse var brudd på art. 8, fordi 

tidligere undersøkelse viste at morens beskyldninger mot 
ham var grunnløse 

– Manglende mulighet til å bringe spørsmålet inn for norske 
domstoler var brudd på art. 6, tilgang til retten, og art. 13, 
effektivt rettsmiddel 

• Faktum: Tidligere undersøkelse avsluttet 17.12.01, ny 
undersøkelse satt i gang 28.02.02. Saken var i nov. 2001 blitt 
overført til et annet barnevernkontor etter at det 
opprinnelige kontoret ble oppfattet som forutinntatt. 



K.T. mot Norge forts. 

• Lovhjemmel og legitimt formål (barnets beste) OK 
• Nødvendig: Usikker og uforutsigbar 

omsorgssituasjon, fars høye medisininntak. Ny 
melding om beruselse. I alt relevante og 
tilstrekkelige grunner 

• Art. 8 gir ingen plikt for barnevernet til å undersøke 
holdbarheten av en bekymringsmelding grundig før 
undersøkelse igangsettes. Det kunne føre til 
forsinkelse 
 



Forts. 

• Ved å innhente opplysninger fra fastlegen til far og 
barn, skolen, barnehagen og politiet, har 
barnevernet ikke foretatt noen mangelfull avveining 
av klagerens interesse i konfidensialitet opp mot 
barnas beste. Opplysningene var begrenset, 
underlagt barnevernets taushetsplikt, og klager var 
varslet. 

• Klart innenfor skjønnsmarginen, under hensyn til 
karakteren og alvorligheten av interessene som sto 
på spill, og inngrepets størrelse. Ikke 
uforholdsmessig. 
 
 



Oversikt over tiltakene etter bvl.  
(de i rødt vil bli behandlet nedenfor) 
• Hjelpetiltak 
• Akuttvedtak, §§ 4-6, 4-9 og 4-25, 2. ledd 
• Pålegg om undersøkelse, behandling eller 

opplæring, §§ 4-10 og 4-11 
• Omsorgsovertakelse, § 4-12 
• Fratakelse av foreldreansvar, § 4-20, 1. ledd 
• Adopsjonssamtykke, § 4-20, 2. og 3. ledd 
• Institusjonsplassering ved alvorlige 

atferdsvansker, §§ 4-24 og 4-26 
 



Hjelpetiltak, § 4-4 
 

• Vilkår: Særlig behov. Må være et behov utover det 
normale, men skal ikke mye til. Lav terskel.  
– På grunn av forholdene i hjemmet eller av andre 

grunner 
• Plikt for barnevernet, ”skal” 
• Barnets beste, § 4-1, både om tiltak skal settes inn, og 

hvilket 
• Samtykke fra foreldrene kreves som hovedregel, ligger i 

”hjelpetiltak” 
 

 



Hjelpetiltak forts. 

• Men noen tiltak kan pålegges av fylkesnemnda hvis 
nødvendig, jf. 4. ledd: 
– Barnehage 
– Tilsyn, hvis § 4-12 oppfylt 
– Foreldrestøttende tiltak, MST – multisystemisk 

terapi  og PMT – foreldreopplæring, hvis alvorlige 
atferdsvansker under utvikling 



Hjelpetiltak pr. 31.12.10 
• Besøkshjem/avlastningshjem 8 515 
• Økonomisk hjelp 6 174 
• Barnehage 3979 
• Skolefritidsordning 3 732 
• Fritidsaktiviteter 3 281 
• Støttekontakt 2 777 
• Hjemkonsulent/avlastning i hjemmet 1 117 (ned med 

180) 
• Tilsyn i hjemmet 920 (ned med 150) 
• MST – multisystemisk terapi 354 
• PMT – foreldreopplæring 647 
• Senter for foreldre og barn 175 

 



Plassering som hjelpetiltak, § 4-4 
femte ledd 
• Frivillig plassering av barnet 
• Ikke omsorgsovertakelse 
• Foreldrene har krav på samvær 
• Ingen tidsgrense. Mange barn blir boende slik lenge, 

selv om barnevernet har plikt til å vurdere § 4-12 
 



Omsorgsovertakelse, § 4-12  



Vilkår 

• Ett av grunnvilkårene i § 4-12 første ledd 
• Nødvendig etter annet ledd 
• ”kan” treffes: Barnets beste skal være 

avgjørende etter § 4-1 



Alvorlig omsorgssvikt, § 4-12 a 

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg 
som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den 
personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin 
alder og utvikling, 
• Fysisk omsorg: Mat, klær, bolig, hygiene, helse, 

sikkerhet. Oppfølging i forhold til helsestasjon, 
barnehage, skole, hjelpeinstanser. Økonomi skal 
avhjelpes av det offentlige 

• Psykisk omsorg:  Varme, nærhet, ”bli sett”, få respons, 
stimulering, sosialisering, grensesetting. Følelsesmessig 
avvisning. Vitne til vold. Psykiske lidelser. 

 



Spesielt hjelpetrengende barn, § 4-12 b 

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, 
funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende 
barn får dekket sitt særlige behov for behandling 
og opplæring,  
• Syke barn – legehjelp, medisiner, oppfølging 
• Både fysisk og psykisk funksjonshemming. 

Forutsetter svikt i foreldrefunksjonen 
• Spesielt hjelpetrengende: Barn med psykiske 

problemer, atferdsproblemer 
 



Mishandling, § 4-12 c 

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for 
andre alvorlige overgrep i hjemmet,  
• Vold 
• Seksuelle overgrep 
• Psykiske overgrep: Sjikane, trakassering 

 



Fremtidsvurdering, § 4-12 d 

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse 
eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av 
stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet 
• Foreldrenes personlige forutsetninger 
• Deres evne til omsorg, ikke personlighetstrekk i seg selv 
• Tilbakestående, alvorlige sinnslidelser, 

rusmiddelmisbruker 
• Ikke nødvendig at omsorgssvikten har manifestert seg, 

barnets situasjon tilfredsstillende i dag 
• Overveiende sannsynlig er strengt beviskrav 
• Hensynet til barnet vs. rettssikkerhet 



Nødvendig, § 4-12 annet ledd 

• Nødvendig ut fra den situasjon barnet 
befinner seg i. Ikke hvis det kan skapes 
tilfredsstillende forhold for barnet ved 
hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 
4-10 eller § 4-11. Mildeste inngreps prinsipp. 

• Se bort fra en situasjon som er gått over 
• Hjelpetiltak skal prøves eller være vurdert 

som nytteløst 



Vedtak kan treffes  

• Innledningen til § 4-12: Vedtak om å overta 
omsorgen for et barn kan treffes  

• § 4-1: Barnets beste avgjørende vekt 
• Helhetsvurdering. Men barnet er i en alvorlig 

situasjon, skal mye til å unnlate 
omsorgsovertakelse 

• Plasseringen må være bedre for barnet enn 
å bli hjemme 

• Barnets egen mening 



EMK art. 8 Retten til respekt for privatliv og 
familieliv  
• 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, 

sitt hjem og sin korrespondanse.  

• 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i 
utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i 
samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk 
samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige 
trygghet eller landets økonomiske velferd, for å 
forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse 
eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og 
friheter.  

•  
 
 



Rt. 2002 s. 875 

• EMD: De strenge vilkår for 
omsorgsovertakelse  oppfyller art. 8  

• Dommen behandles på kurs 



Rt. 2005 s. 624 

• Jente 13 1/2 år, sterkt fysisk 
funksjonshemmet. Omsorgen var overtatt, 
sak reist etter § 4-12  

• Vurderingen skal skje ut fra forholdene på 
domstidspunktet, jf. tvisteloven § 36-5 ”prøve 
alle sider av saken” 

• Barnet: 
– Intellektuelt velfungerende jente 
– Men sterkt hjelpetrengende, dvs. spesielle 

omsorgsbehov, se liste (32) 



Rt. 2005 s. 624 forts. 
• Mors omsorgevne: 

– Vist mangelfull evne til positivt samarbeid med det 
sosiale hjelpeapparatet.  Jenta følgelig ikke fått 
den nødvendige faglige oppfølging (33-34) 

– Involverer datteren i konflikter med andre 
omsorgspersoner 

– Mor har generell omsorgsevne; samarbeidsevnen 
er problemet (37) 

• Jenta ønsker ikke tilbakeføring. Savner respekt fra 
mor for sin situasjon. Jentas mening ikke 
avgjørende, men moment (41) 

• HR opprettholder. § 4-12 bokstav a og d. Hvorfor d? 
Hva med b? 
 



Fylkesnemnda Oslo Akershus 21.10.2011 

• Nyfødt barn, f. februar 2010 
• Mor ruset seg på heroin under hele graviditeten. Også 

far rusmisbruker 
• Gutten økende tegn på abstinens med sitring, gråt og 

stivhet i kroppen samt spisevansker etter fødsel 
• Familien skulle flytte sammen på institusjon, men bruk 

av kokain og heroin ble oppdaget dagen før 
• Gutten fungerer dårlig i forhold til alder og er spesielt 

sårbar. Trenger trygge, stabile og tålmodige 
omsorgsgivere som ser hans behov og tilpasser 
stimuleringen 

• Omsorgen overtatt 



Barnets egen mening 

Rt. 2004 s. 999 
• 12 år gammel gutt 
• Betydelig usikkerhet om mors omsorgsevne 
• Likevel tilbakeført pga guttens eget sterke 

ønske 



Iverksetting, plassering og oppfølging 

• Seks ukers frist for iverksetting, § 4-13 
• Plasseringsalternativer generelt, § 4-14 
• Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle,     § 4-15 

– Barnets egenart 
– Behov for omsorg og opplæring i stabilt miljø 
– Kontinuitet i barnets oppdragelse 
– Religiøs, kulturell mv. bakgrunn  
– Varighet av plasseringen 
– Ønskeligheten av samvær 

• Fylkesnemnda kan stille vilkår om sted, men gjør det 
sjelden 
 



Planer og oppfølging 

• Foreløpig plan straks, endelig plan innen to 
år, § 4-15, 3. ledd 

• Følge opp barn og foreldre, § 4-16 



Plasseringsalternativer utenfor 
hjemmet pr. 31.12.10 

• Beredskapshjem 438 
• Fosterhjem (utenom familien) 3 277 
• Fosterhjem (familieplassering) 1 548 
• Forsterket fosterhjem 3 522 
• Forsterket fosterhjem (familieplassering) 440 
• Barnevernsinstitusjon 1 373 (liten nedgang) 
• Noen av disse må være plassert som hjelpe- 

tiltak, siden totaltall omsorgstiltak var 6 980 
 



Samvær etter omsorgsovertakelse  



Samvær og menneskerettigheter 

• BK art. 9 nr. 3: Partene skal 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.  

• EMK art. 8: Det skal legges til rette for 
gjenforening 
 



Samvær - barnevernloven 

• Hovedregel: Samvær. Både barn og foreldre 
har rett, § 4-19 

• Fylkesnemnda kan nekte samvær ut fra 
barnets beste: 
– Varig eller langsiktig omsorgsovertakelse ikke nok 
– Krever spesielle og sterke grunner 
– Jentas vegring, mishandling, Rt. 2004 s. 1046 

 



Rt. 2002 s. 908 
• HR viser til Adele Johansen-dommen, ekstraordinære 

tilfeller. Norsk rettspraksis i samsvar. 
• Fratakelse av samvær krever spesielle og sterke grunner 
• Mor store psykiske problemer, borderline med svakt ego, 

tvangstrekk, selvdestruktiv 
• Men avgjørende er virkningen for omsorgen for barnet 
• Jente 6 år. Skadet og sterkt sårbar, i stor grad pga 

omsorg hos mor de første 14 mnd 
• Mors uforutsigbarhet og bruk av avstraffelser 
• Samvær fra før 2 timer 2 ganger i året. Fungert dårlig. 

Jenta sterke reaksjoner etterpå. Den mor er glad i, er et 
fantasibarn. 

• Samvær nektet 
 



Samværets omfang, § 4-19, 2. ledd 1. pkt 

• Barnets beste, § 4-1 
• Hensynet til stabilitet og kontinuitet, § 4-1 
• Ikke ”vanlig samvær” etter barneloven § 43, 2. ledd, Rt. 

1996 s. 1684 
• Avhengig av formålet, Rt. 1998 s. 787 (s. 792): 

– Midlertidig plassering – best mulig kontakt 
– Langvarig plassering – kjennskap 

• Opprettholdt i Rt. 2012 s. 1832. Omfanget må ikke være 
til hinder for å etablere en trygg og god relasjon til 
fosterforeldrene 
 



Samværets omfang forts. 

• Barnets reaksjoner 
• Sårbarhet for utviklingsforstyrrelser, Rt. 2003 

s. 425 
• Barnets alder 
• Barnets mening 
• Foreldrenes pers. egenskaper og problemer, 

Rt. 2006 s. 247 
• Konfliktnivået i saken 

 
 



Tilbakeføring av omsorgen, § 4-21 
 



Grunnvilkåret:  
Forsvarlig omsorg, § 4-21, 1. pkt 

• Lovendring nr. 45/2009, i kraft 01.01.2010: 
overveiende sannsynlig at kan gi forsvarlig 
omsorg. Høy sannsynlighetsgrad 

• Alminnelig godt hjem, stabil situasjon, 
tilbakefallsrisiko, har barnet spesielle problemer 

• Omsorgsevnen vurderes i forhold til barnets 
omsorgsbehov 

• Hjelpetiltak 
 



Rt. 2004 s. 1683 (kan sløyfes) 

• Jente 7 ½ år, fosterhjem i tre år 
• Ikke tvilsomt at utsatt for omsorgssvikt forut for 

vedtaket 
• I dag: Velfungerende, fikk god nok omsorg det 

første 1 ½ år. Kan være mer sårbar ved 
dramatiske hendelser. 

• Situasjon ved tilbakeføring: Lettere enn før pga 
småsøsken flyttet. Arbeid og bolig OK. Ikke 
fysiske og psykiske overgrep 



Forts.  

• Spm om foreldrene forstår barnet, innsikt i 
behov. Mor utilstrekkelig evne til å utvikle seg 
i takt med datterens behov. Egne udekkede 
omsorgsbehov. Far umoden, men 
velmenende og positiv person i barnets liv. 
Hans svake fungering fra tidligere gir 
usikkerhet. Begge foreldre svak psykisk 
omsorgsevne, vil trenge hjelpetiltak. Ikke 
realistisk. HR tar ikke stilling til om forsvarlig 
omsorg 
 



Unntaket: Alvorlige problemer pga 
tilknytningen, § 4-21, 2. pkt 

• Momenter:   
  - Tilknytning til fosterforeldre og biologiske foreldre 
  - Er barnet robust eller sårbart 
  - Foreldrenes evne til å takle barnets problemer ved  

 hjemflytting 
• Barnets mening, Rt. 2004 s. 999 
• Begrensning i retten til å få saken behandlet på ny: 

– 12 måneders frist for å kreve ny behandling, 2. ledd 1. 
pkt 

– Endring ved lov nr. 65/2006: Nå kreves vesentlige 
endringer hvis tidligere avslått etter 1. ledd 2. pkt 

 



Rt. 2004 s. 1683 (fra avsnitt 50) 
• Jente 7 ½ år, fosterhjem i tre år 
• God og nær tilknytning til fosterhjemmet, ”psykologiske 

foreldre”, avsnitt 53 
• Godt forhold til sine foreldre 
• Aldersadekvat og robust, men litt forstrekt, flytting kan 

medføre betydelig tapsopplevelse, som kan føre til 
langvarig depresjon, avsnitt 53 forts 

• Hjelpetiltak nødvendig etter evt tilbakeføring. Meget 
tvilsomt om vil være mulig (avsnitt 56-57) 

• Tilbakeføres ikke 
• Utvilsomt til hennes beste. Eget ønske: Vet ikke 



Adopsjon som  barneverntiltak 

 
• Utgangspunktet: foreldrene skal samtykke til 

adopsjon, jf. adopl. § 7 
• Det mest inngripende barneverntiltaket 

 



Vilkår for adosjonssamtykke 

• Omsorgen overtatt, foreldreansvaret fratatt 
• Sannsynlig at foreldrene varig ikke vil kunne gi barnet 

forsvarlig omsorg                                                         
eller barnet fått slik tilknytning at alvorlige problemer (a) 

• Adoptivsøkerne vært fosterforeldre og vist seg egnet (c) 
• Adopsjon vil være til barnets beste (b) 

 
• Da kan fylkesnemnda gi adopsjonssamtykke 

 



Mer om adopsjon 

• Strenge vilkår i a, ”varig”.  
• Barnets beste: HR tidligere nektet adopsjon fordi barna 

burde ha fortsatt kontakt med moren, Rt. 1997 s. 534 og 
Rt. 2001 s. 14. Stor vekt på EMK. Dissens 3-2 i begge 

• Klar kursendring Rt. 2007 s. 561. Dommen behandles 
på kurs. HR fant det utvilsomt at mor varig ute av stand 
til å gi forsvarlig omsorg. Fosterforeldrene skikket. 
Spørsmålet gjaldt betydningen av samvær opp mot 
rettslig tilknytning til fosterhjemmet. Resultat: Adopsjon 



Besøkskontakt etter adopsjon, § 
4-20 a 
• Ny i 2010 
• Mye diskusjon om dette gjennom mange år 
• Hensyn: Barnets beste – oppnå rettslig 

trygghet i adoptivhjemmet uten å avskjæres 
fra kontakt med biologiske foreldre 



Nærmere om § 4-20a 

• Bare hvis noen av partene har krevd det 
• Adoptivsøkerne må samtykke 
• Skal fastsette besøkskontakt hvis til barnets beste 
• Overprøving av fylkesnemndas vedtak kan kreves av 

kommunen, biologiske foreldre og barnet selv hvis part 
• Ny prøving ved særlige grunner, bl.a.: 

– Barnet motsetter seg 
– Biologiske foreldre følger ikke opp 

• Biologiske foreldre kan ikke kreve ny prøving, men 
adoptivforeldrene og barnet selv hvis part 
 



Atferdstiltak, § 4-24 - 4-26  

• Vilkår: Alvorlige atferdsproblemer 
– Ved alvorlig eller gjentatt kriminalitet. NB: EMK; 

uskyldspresumsjon og spm om dobbeltstraff 
– Ved vedvarende rusmiddelmisbruk, eller 
– På annen måte: Utpreget normløs atferd; gatebarn, 

prostitusjon (forarb.). Ikke unormal innadvendthet, da 
psykiatrien. Ikke nok å falle ut av skolen, men kan 
være symptom. Fravær fra hjemmet, unndragelse av 
voksenkontroll 

• Alder: fra ca 12 år 
 



Tiltakene, § 4-24 

• Korttidsplassering i institusjon for 
observasjon, undersøkelse, behandling. Inntil 
fire uker. Kan fornyes for inntil fire uker. § 4-
24 første ledd 

• Hvis behov: Langtidsplassering i institusjon 
for behandling eller opplæring. Inntil 12 
måneder, kan fornyes med inntil 12 
måneder. Annet ledd 

• Kan gjennomføres etter 18 år hvis bestemt 
før. Men ikke forlenges etter 18 



Hvordan bestemmes det 

• Uten samtykke: Fylkesnemnda 
• Med samtykke: Barneverntjenesten 
• Både den unge og foreldrene må samtykke 

opp til 15 år. Deretter bare den unge 
• Den unge kan også samtykke i tilbakehold i 

institusjonen i inntil tre uker fra inntak eller fra 
samtykket senere er trukket tilbake 

• Ikke rettspraksis 



Vern mot menneskehandel 
 



Hva er menneskehandel 
• Barnekonvensjonen (BK) art. 35: Statene skal treffe alle 

tiltak for å hindre salg av barn 
• Tilleggsprotokoll til BK om salg av barn, 

barnepornografi og barneprostitusjon, def. av salg: 
Enhver handling eller transaksjon der et barn overføres 
fra en person eller gruppe personer til en annen mot 
betaling eller enhver annen motytelse (art. 2) 

• Bvl § 4-29 jf. straffeloven § 224: Utnytte barnet til 
– Prostitusjon eller andre seksuelle formål  
– Fjerning av barnets organer 
– Tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging 
– Krigstjeneste i fremmed land 



Tiltak, formål og vilkår 

• Tiltak: Plassering av barnet i institusjon. Varighet: 
Seks uker. Kan forlenges med seks uker av gangen i 
inntil seks måneder. 

 Beskyttelsestiltak ved plassering: Restriksjoner på 
post, telefon, bevegelse 

• Formål: Beskyttelse og omsorg. Beskyttelse mer 
fremtredende enn ellers i  barnevernet 

• Vilkår:  - Nærliggende og alvorlig fare for at barnet 
kan bli utnyttet til menneskehandel                             
- Plassering nødvendig for å beskytte barnet.      
Mildeste inngreps prinsipp.                                         
- Barnets beste 
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