
Barnevernledersamling 
Fylkesmannen i Vestland
16. og 17. oktober 2019

Hanne Børing og Hilde Håland 
seniorrådgivere

24.09.2019



Utfordringer og tiltak - kommunalt barnevern

Utfordringer og tiltak - fosterhjem

Utfordringer og tiltak – barneverninstitusjon

DigiBarnevern

Ny kunnskap

Høring ny barnevernslov

Norge under lupen i EMD (status i barnevernssakene)

Menneskehandel

Bistandsplikten

2

Innhold



➢ 2017 – Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernloven 
(barnevernsreform) 

• Fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem – refusjonsordningen 
avvikles. 

• Kommunen får ansvar for oppfølging av fosterhjem etter innflytting.
• Staten beholder ansvar for rekruttering og opplæring av fosterhjem 

(langsiktig mål om at dette overføres)
• Kommunene skal få større valgfrihet ved valg av institusjonsplasser
• Full prisdifferensiering – kommunene må betale prosentsats av faktisk 

kostnad for institusjonsplass
• Kompetansesatsingen (grep for å sette kommunene i stand til mer ansvar)
• Staten skal på visse vilkår gi spesialisert tilbud om utredning av sped- og 

småbarn

➢ Trer etter planen  i kraft 1. januar 2022

Barnevernreformen 



UTFORDRINGER VI MÅ LØSE – KOMMUNALT BARNEVERN

75 kommuner i rødt
158 kommuner i gult
- uavhengig tilsyn i fosterhjem
- kommunens kontroll og 

oppfølging av fosterhjem
- Fristbrudd for undersøkelser

▪ Stor variasjon; 
– praksis, kvalitet og kompetanse

▪ Organisatorisk ulikhet (0,2 – 126,9)
▪ Udekkede kompetansebehov
▪ Omfattende bruk av innleide ansatte
▪ Ikke tilgang til riktig hjelpetiltak
▪ Fremdeles ikke godt nok akuttilbud
▪ Utdaterte systemer for saksbehandling 
▪ Lite samordning med andre sektorer
▪ Lite systematisk medvirkning
▪ Tilsyn avdekker for mye svikt



Juridiske avklaringer og faglige 
retningslinjer: 
▪ Tolkningsuttalelser
▪ Saksbehandlingsrundskriv
▪ Akuttarbeid
▪ Barn med nedsatt funksjonsevne
▪ Familieråd
▪ Samarbeid skole og barnevern
▪ Samarbeid NAV og barnevern
▪ Diverse oppfølging av fosterhjem
▪ Barn av fremmedkrigere
▪ Snakke  med barn om 

barnevernet
▪ Omsorgssvikt eller 

funksjonsnedsettelser
▪ Mediekontakt
▪ EMA

▪ Etterlatte barn i utlandet
▪ Håndtering av sjikane, hets og 

trusler
▪ Barn som begår straffbare 

handlinger
▪ Samarbeid politi og barnevern
▪ Tidlig oppdagelse av utsatte barn 

og unge
▪ Kartlegging og utredning av psykisk 

helse og rus hos barn i 
barneverntjenesten

Kompetanseheving:
▪ Revidering av bachelor i bv og sos 
▪ Kompetansestrategien
▪ Samisk kompetansesenter (RESAK) 
▪ Digitale kurs – «Se meg»
▪ Snakkemedbarn.no

Tjenesteutvikling i kommunalt barnevern

https://www.bufdir.no/B
arnevern/Fagstotte/

http://www.bufdir.no/Bib
liotek/RettsdataStartPage

/?source=BUFDIR

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/
http://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/?source=BUFDIR


Standardisering:
▪ Digitalt kvalitetssystem
▪ Digital rapporteringsbank
▪ Digital bekymringsmelding

Tjenesteutvikling i kommunalt barnevern

Under utvikling

https://www.bufdir.no/B
arnevern/Fagstotte/

http://www.bufdir.no/Bib
liotek/RettsdataStartPage

/?source=BUFDIR

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/
http://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/?source=BUFDIR
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UTFORDRINGER VI MÅ LØSE – FOSTERHJEM

▪ Vanskelig å rekruttere

▪ Mange brudd i fosterhjem

▪ Mange barn har store oppfølgingsbehov

▪ Rammer for fosterhjem oppleves uforutsigbare

▪ For ulik kvalitet på oppfølging av fosterhjemmene

▪ Svikt i tilsyn med fosterhjem • 2100 fosterbarn uten lovpålagt tilsyn 
• Hvert fjerde fosterbarn får ikke 

lovpålagt tilsyn 



Faglige retningslinjer: 
▪ Rekrutteringsmateriell
▪ Oppfølging av barn i fosterhjem
▪ Biologiske barn i fosterhjem
▪ Samhandling BV og NAV
▪ Tilsynsordningen

Kompetanseheving:
▪ Tilknytning mellom fosterbarn 

og fosterfamilier
▪ Trygg Base
▪ Traumebevist omsorg
▪ Digitale kurs – «Se meg»
▪ Snakkemedbarn.no
▪ Innhold i opplæring - PRIDE

Utprøving av modeller:
▪ Øke bruk av slekt og nettverk
▪ Modulbasert opplæring
▪ Fosterhjemstiltak for søsken
▪ Nasjonalt system for kartlegging

Standardisering:
▪ Lean – arbeidsflyt i fosterhjemsforløpet
▪ Veileder for tiltaks- og omsorgsplaner
▪ Samhandlingsforløp – innflytting
▪ Krav til veiledning

Tjenesteutvikling på fosterhjemsområdet

Innført

Implementering

Utvikling
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UTFORDRINGER VI MÅ LØSE – INSTITUSJON
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▪ Behov for bedre opplæring rettighetsforskriften

▪ Mangelfull kartlegging av unge før plassering

▪ Behov for klar faglig standardisering av forløp

▪ Behov for å sikre psykisk helsehjelp
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Vurdering av forsvarlig omsorg – eks på to ytterpunkter 

Vestlundveien Kvammen

TvangFrihet Forsvarlig balanse

«Stina» «Ida»



Faglige retningslinjer: 
▪ Akuttarbeid
▪ Konfliktfylte situasjoner  
▪ Helseansvarlig
▪ Medisinhåndtering
▪ Skoleansvarlig
▪ Rømming

Kompetanseheving
▪ Handlekraft / Traumer
▪ Trygghet og sikkerhet
▪ Rettighetsforskriften
▪ Medvirkning (Mitt Liv)
▪ Digitale kurs – «Se meg»
▪ Revidert bachelor i barnevern

Utprøving av behandlingsmodeller
▪ MultifunC
▪ Felles institusjoner med helse
▪ DBT (Dialektisk atferdsterapi)

Standardisering:
▪ BiRK
▪ Standardisert administrativt forløp (F3)
▪ Læringsbasert rusbehandling (LBR) 
▪ Bedre styring med kvalitetsindikatorer
▪ Omsorgs og endringsmodell (OEM)
▪ Standardisert forløp atferd (F4)
▪ Kartleggingsverktøy (ASEBA)
▪ Effektmål
▪ Erfaringsinnhenting

Tjenesteutvikling på institusjonsområdet

Innført

Implementering

Utvikling
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Ansatte får liten hjelp til å utføre tjenester som er effektive, forsvarlige og av høy kvalitet 

Ledere får liten hjelp til å lede, styre og rapportere

Aktører i og utenfor barnevernet har ingen god digital samhandling for kommunikasjon og 
overføring av informasjon 

Barn og familier mangler oversikt over egen sak og mulighet for ønsket grad av medvirkning

DigiBarnevern skal møte utfordringene i 
det kommunale barnevernet



16DigiBarnevern – et nasjonalt initiativ
Kommunal del Statlig del

KS OsloAskerTrondheim Bergen

Bærum KristiansandLørenskog Stavanger

Konseptfase: 2016-2017      Planleggingsfase: 2017-2018      Gjennomføringsfase: 2019-2022

Bufdir
Leder prosjektstyret

Deltar i prosjektstyret



Leveransene i DigiBarnevern vil rulles ut fra 2019 og 
frem til 2022:

Kommunale barnevernsløsninger

Innbyggertjenester

Barnevernsfaglig kvalitetssystem

Nasjonal portal for 
bekymringsmelding

Begreper og rapporteringsbank

Informasjonsmodell og 
meldingsformater

Målgruppe

Kommunalt ansatte

Barn og foreldre

Meldere

Kommunalt ansatte

Kommunale ledere, 
Bufdir, SSB og andre

Leverandører, Bufdir, 
kommuner

Leveranse Beskrivelse

Fagsystem for kommunalt ansatte, som skal 
utvikles av leverandører i tett samarbeid 
med det offentlige

«Min Side»-tjenester for barnevern hvor 
barn og foreldre kan få innsikt i egen 
barnevernssak og samarbeide i egen sak

Et rammeverk som skal gi kommunalt 
barnevern systematisk og kunnskapsbasert 
faglig støtte

En nettside hvor privatpersoner og offentlig 
ansatte kan sende inn 
bekymringsmeldinger til barnevernet

En begrepskatalog som sikrer en enhetlig 
forståelse og en rapporteringsbank for 
effektiv datarapportering og bedre analyser

Felles informasjonsarkitektur som muliggjør 
kommunikasjon og informasjonsutveksling

Hovedansvar for leveransen

BufdirKommunene

https://www.bufdir.no/prosjekter/digibarnevern/

https://www.bufdir.no/prosjekter/digibarnevern/
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Kompetanseutredningen

Gap mellom myndighetsutøvelse og kompetansestrukturer

Mangel på kvalitet 
og variasjon i 
utdanningene

Få eller ingen 
kompetansekrav

Små og sårbare 
tjenester 

Kompetansemangler 
og stor variasjon i 
tilbudet til barn og 

unge

Manglende anerkjennelse og samsvar med de vide fullmaktene barnevernet har: 
tvang, akuttplassering, innhenting av informasjon, adgang til det private hjem. 

last ned rapporten : https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005020

https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005020


Utdanning

> Femårig integrert utdanning for barnevernspedagoger

> Toårig master i barnevernsarbeid for sosionomer, vernepleiere etc.

> Plikt til å ta i mot studenter i praksis (unntak for små og sårbare tjenester)

> Veiledet førsteår for alle nyansatte

Kompetansekrav

> Hovedregel om relevant mastergrad for kommunalt barnevern. 

> Krav om høyere utdanning i institusjoner uavhengig av målgruppe. Flere bør ha mastergrad. 
Ledere må ha mastergrad.

> Obligatorisk nasjonal eksamen i juss for ansatte i barnevernstjenesten og ledere i 
institusjonsbarnevernet

Faste advokater i barnevernssaker

> Fast advokater for privat part, etter modell fra straffesaker

21

Kompetanseutredningen
Hovedanbefalinger

Master

Praksis og 
veiledning

Kompetansekrav



• Kunnskapsoppsummering - barn og unge som begår eller står i fare 
for å begå lovbrudd. Planlagt ferdig jan 2020, Folkehelseinstituttet 
(FHI)

• Internasjonal ekspertkonferanse, vår 2020

• Kartlegging av sektorenes ansvar for barn og unge som begår eller 
står i fare for å begå kriminelle handlinger

• Kunnskapsoppsummering – Akuttinstitusjoner. Planlagt ferdig vår 
2020, FHI

• Kunnskapsoppsummering - Hva er god omsorg i 
barnevernsinstitusjoner. Planlagt ferdig vår 2020, FHI

• Evaluering av rusinstitusjonene. Planlagt oppstart høst 2019

• Enetiltak i barnevernet. Lyses ut høst 2019

22

Prosjekter som skal danne kunnskapsgrunnlag for 
arbeid med barn og unge som begår eller står i fare for 
å begå kriminelle handlinger



• Utrede barnevernets adgang til å ta bilder, film og lydopptak i barnevernssaker, for å 
styrke rettssikkerheten m.m. (sluttføres 2020)

• Utrede bedre beskyttelse av ufødt liv (Høgskolen i Innlandet , sluttføres 2020)

• Evaluere endringene i reglene om å pålegge hjelpetiltak som trådte i kraft 1.april 
2016

• Kartlegge omfanget, bruken av og kostnadene ved enetiltak, og innholdet i tilbudet 
som gis, herunder tvangsbruk, samt vurdere for hvilke målgrupper enetiltak 
eventuelt er det beste tilbudet

• Evaluering av talsperson- og tillitspersonsordningene i barnevernet

25

Utredninger



www.bufdir.no/Barnevern/ www.bufdir.no/Barnevern/Rettigheter_lover_og_forskrifter
/Lover_og_regelverk/

http://www.bufdir.no/Barnevern
http://www.bufdir.no/Barnevern/Rettigheter_lover_og_forskrifter/Lover_og_regelverk/
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> Enklere språk og struktur i hele loven
• Loven i større grad bygd opp basert på gangen i en barnevernssak
• Saksbehandlingsregler og organisatoriske bestemmelser i lovens siste del

> Overordnede endringer
• Setter tydeligere barnets behov i sentrum 
• Tidsriktig regelverk: Fokus på barn som har foreldre som ikke bor sammen, og barn 

som har tilknytning til flere land
• Økt vekt på forebygging og tidlig innsats

> Gjennomgående hensyn
• bygger på ressursene rundt barnet

28

Høring  - ny barnevernslov



.

29

Ny barnevernslov- høringen
▪ Mange høringssvar: 

• Vil antagelig bli vanskelig å gå videre med forslaget til godkjenningsordning for statlige institusjoner. 
• Partsrettigheter for søsken i samværsspørsmål møter mye motstand. 
• Mange tar til orde for at barneverntjenesten må kunne åpne undersøkelse i alle tilfeller når det meldes 

bekymring for ufødt barn, ikke bare ved melding om gravid rusmiddelavhengig er tatt inn på institusjon. 
• Mange er kritiske til at beviskravet for omsorgsovertakelse for nyfødte er høyere enn i andre tilfeller, 

«overveiende sannsynlig». 
• Mange er opptatt av behovet for bedre helseundersøkelser, og forholdet mellom barneverntjenesten og 

psykisk helsevern. 
• Mange instanser stiller spørsmål ved eller er kritiske til at lovforslaget åpner for at kommuneledelsen kan 

overprøve barnevernleders vurderinger. 
• Mange har kommentarer til bestemmelsene om adgangen til å benytte tvang i atferdsinstitusjonene.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/

• Proposisjon utarbeides av BFD - Ikrafttredelse 2022 eller 2023 (?)
• Et ønske om å koordinere prosesser (for eksempel kommunereformen)

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-ny-barnevernslov/id2639982/
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> Norge er klaget inn for Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i en rekke barnevernssaker

> 26 saker kommunisert i perioden desember 2015 – juni 2019. Anførsler om at norske myndigheter 
har brutt menneskerettighetene

> Tre saker er avvist (muligens flere som vi ikke kjenner til…) 

> Fire saker er avgjort ved dom. Norge dømt i to og medhold i to:

• Case of M.L v. Norway 7. september 2017
• Case of Strand-Lobben v. Norway 30. november 2017, jf. Storkammerdom 10. september 2019 
• Case of Mohamed Asan v. Norway 26. april 2018
• Case of Jansen v. Norway 6. september 2018 

> Seks ytterligere ligger mer eller mindre klare til,  satt på vent – kommer dom snart!

16 saker ble «kommunisert» i juni- tilsvar utarbeides høsten 2019
• Seks saker omhandler (bla.) adopsjon 
• Flere saker involverer minst en utenlandsk borger

• Mange intervensjoner fra andre land

31

Norge under lupen i EMD - status i barnevernssakene

https://www.bufdir.no/Barnevern/Barnevernet_i_den_europeiske_menneskerettsdomstolen/

https://www.bufdir.no/Barnevern/Barnevernet_i_den_europeiske_menneskerettsdomstolen/


▪ 10 september 2019. Dom i Storkammeret:  Med 13 mot 4 stemmer har 
EMD funnet at norske myndigheter har krenket retten til familieliv etter 
Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 8.

▪ Flertall på 13 dommere mot de 4 dommerne fra Norge, Danmark, Finland 
og Slovakia 

▪ Mindretall blant flertallet: Liechtenstein, Ukraina, Litauen, Armenia, Ungarn 
og Georgia mener flertallet ser for snevert på norske domstolers 
prosessuelle fremgangsmåte, og for lite på «the real issue», selve 
omsorgsovertakelsen - særvotum

▪ Oppsummert: Dommerne var delt i tre- interne spenninger- :
▪ Et mindretall på 6 dommere legger opp til å gå langt i prøvingsintensiteten. Et mindretall på 

4 dommere mener EMD bør være mer tilbakeholdne i sin overprøving. Flertallet på 7 
dommere legger seg midt mellom. 

▪ Inngår i en større diskusjon om hva EMD skal være

32

Spesielt om Strand Lobben v. Norway 

https://rett24.no/articles/totalt-nederlag-for-danskenes-emd-kritikk


▪ Klagerne:  mor, hennes to barn og mors foreldre (norske statsborgere)
Tvangsadopsjon av førsteklagerens sønn (født 2008). Gutten ble en måned gammel plassert hos 

fosterforeldre på grunn av tvil om morens evne til å ta vare på barnet. Etter at gutten hadde bodd tre år hos 
fosterforeldrene, ble moren fratatt foreldreretten og gutten ble adoptert. 

• EMD – krenkelse av artikkel 8 
- Konkret begrunnet i svakheter i tingrettens og barneverntjenestens saksbehandling: 

• Tingretten, som var siste instans som realitetsbehandlet spørsmålene, hadde ikke foretatt en tilstrekkelig bred og grundig 
vurdering av alle involverte personers interesser ved dom i 2012- Det ble fokusert for mye på barnets interesser, i stedet for 
å se interessene i sammenheng

• Noe treffer også barneverntjenesten
• Ikke lagt nok vekt på at situasjonen var en annen da adopsjonssaken ble behandlet 
• Samværene burde vært organisert annerledes, for å legge gode rammer for at mor kunne skape bånd til sønnen. Og når de 

ikke var organisert annerledes, var det feil av retten å legge så mye vekt på samværsrapportene
• Det burde vært innhentet ny sakkyndigrapport om mors omsorgsevne i lys av mors endrede livssituasjon 
• Ikke riktig å legge til grunn at gutten var særlig sårbar. At han var sårbar kort etter fødsel, behøver ikke bety at han også var 

det ved tingrettens behandling, etter å ha bodd flere år i fosterhjem….

▪ Ikke formelt uttrykk for generell kritikk av norsk barnevernpraksis…men ……
▪ Mor tilkjent erstatning for sakskostnader (EUR 9 350) og oppreisning (EUR 25 000)

33

Spesielt om Strand Lobben v. Norway 

https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/
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Etablering av veiledningsfunksjon 
for førstelinjen i saker som berører 

mindreårige ofre for 
menneskehandel

28. okt 2019 35Veiledningsfunksjon i saker som berører mindreårige ofre for menneskehandel



Mindreårige ofre for menneskehandel - etablering 
av veiledningsfunksjon i Bufdir

36

Bufdir har fått i oppgave å opprette en ny 
nasjonal veiledningsfunksjon for antatte 
mindreårige ofre for menneskehandel

Ta kontakt med oss for:

❖ Råd og veiledning i enkeltsaker

❖ Opplæring av og/eller foredrag for ledere, 
saksbehandlere, miljøterapeuter mv. om identifisering 
av ofre, saksbehandling i enkeltsaker, regelverk mv.

❖ Utfordringer i samarbeid med andre etater/instanser

Mer informasjon:

Telefon: 466 15 000 (vakttelefon 8.00-15.45)

www.bufdir.no/barnevern/menneskehandel

menneskehandel@bufdir.no

28. okt 2019 Veiledningsfunksjon i saker som berører mindreårige ofre for menneskehandel

http://www.bufdir.no/barnevern/menneskehandel
mailto:menneskehandel@bufdir.no
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➢ Problem

Mange institusjonsplasseringer utenfor planlagt kapasitet i statlige institusjoner og private med rammeavtaler

• Kvalitetsrisiko

• Økonomiske konsekvenser

➢ Årsakene er sammensatt

• Økt etterspørsel etter skreddersydde tiltak, medvirkning og geografiske hensyn – stort fokus på kommunal valgfrihet

• Barn med stadig større og mer komplekse behov

➢ Tiltak knyttet til bistandsplikt

➢ En felles forståelsen av innholdet i bistandsplikten hos alle aktører

➢ En god og trygg forståelse i Bufetat av handlingsrom

38

Utfordringsbilde?



Tilby forsvarlig tiltak til alle barn/kommuner som har 
behov for det innenfor de økonomiske rammene 
Stortinget har lagt.

Utfordringsbildet i 2019

• Barn med stadig større og mer komplekse behov

• Økt etterspørsel etter skreddersydde og dyre tiltak 
fra kommunen

Nødvendig med felles forståelse av bistandspliktens 
innhold hos alle aktører.

39

Bistandsplikt som samfunnsoppdrag



BUFDIR  /

Avklaringer for å skape en felles forståelse
Tolkningsuttalelser Konsekvens dato

Avklare bistandsplikten ved 4-4 sjette ledd plasseringer 
som haster

Skjerpet eller presiserte 
krav til Bufetat

04.12.15

Avklare bistandsplikten ved 4-26 plasseringer som 
haster

Skjerpet eller presiserte 
krav til Bufetat

14.12.18

Avklart at bistandsplikten innebærer at Bufetat må 
jobbe videre til man finner et fosterhjem som 
kommunen aksepterer.

Skjerpet eller presiserte 
krav til Bufetat

02.02.15

Overordnet redegjørelse av bistandsplikt og ansvar 23.03.18

Avklart at Bufetat har bistandsplikt ved midlertidig 
ivaretakelse ved rømning fra institusjon eller 
fosterhjem

Skjerpet eller presiserte 
krav til Bufetat

Sep. 19

Bistandsplikt ved 4-26 plasseringer som ettervern Kommer 
snart

Tolkningsuttalelse av 20. mai 2019 - Vurderingstemaer og utgangspunkter er konkretisert og tydeliggjort



BUFDIR  /

Bistandspliktens utgangspunkter

▪ Kommunen bestemmer om barnet skal plasseres i fosterhjem eller institusjon

➢Bufetat kan ikke overprøve valg av type tiltak, men kan etterspørre hvilke vurderinger som er 
gjort av familie og nettverk. 

▪ Bufetat bestemmer hvilket tiltak som tilbys kommunen

➢Kommunen må ikke akseptere tilbudet fra Bufetat og har derfor det «avgjørende ordet». Det 
betyr ikke at kommunen kan velge tiltak.

➢Dersom barnet plasseres av kommunen uten Bufetats involvering er Bufetat ikke økonomisk 
forpliktet til å videreføre plasseringen

➢Bistandsplikten er oppfylt dersom det objektivt sett er tilbudt et forsvarlig plasseringssted. 
Kommunen må klage til Fylkesmannen.



BUFDIR  /

➢ Hva når det er uenighet om det konkrete tiltaket er forsvarlig?

➢Da begynner det å bli interessant!

Krevende vurdering for barneverntjenesten, Bufetat og ikke minst Fylkesmannen som vurderer dette i 
hver konkrete sak!

➢Utgangspunkter?
➢Knagger for konkrete problemstillinger?

Forsøkt beskrevet i tolkningsuttalelse av 20. mai 2019

Bistandspliktens innhold



Hva kan vektlegges ved valg av tiltak?

43

▪ Hensynet til barnets beste skal være 
avgjørende for Bufetat ved valg av 
tiltak.

▪ Tiltaket må være forsvarlig og 
tilpasset barnets behov!

▪ Andre hensyn er relevante selv om 
hensynet til barnet skal være et 
grunnleggende hensyn.

▪ Det enkelte barnets behov må 
balanseres mot andre hensyn, som 
økonomi og ressursutnyttelse i  
tiltaksapparat.

Fra tolkningsuttalelse 20. mai 2019



Medvirkning og vektlegging av barnets ønsker

44

• Kommunen har ansvar for å utrede 
barnet, innhente barnets 
synspunkter og formidle 
opplysningene til Bufetat.  

• Bufetat har et selvstendig ansvar for 
å vurdere barnets synspunkter når 
tiltak skal velges.

• Barnets rett til medvirkning betyr 
ikke at barnet kan velge tiltak

Fra tolkningsuttalelse 20. mai 2019



• Ofte et tema for diskusjon og uenighet

• Utgangspunkt for vurderingen: Institusjonstilbudet er et 
spesialisert tiltak.

• «I forsvarlighetsvurderingen kan det ikke kreves at Bufetat skal 
være dimensjonert for å tilby institusjonsplasser med geografisk 
spredning slik at alle ungdommer kan plasseres i nærheten av 
hjemstedet.» Gjelder særlig ved institusjonsplasseringer
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Vektlegging av avstand til hjemmet

Fra tolkningsuttalelse 20. mai 2019



Krav til kommunen ved anmodning om bistand:

• Bufetat må sikre et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag ved valg av tiltak

• Kommunen må gi Bufetat tilstrekkelig opplysninger;
- faktiske forhold
- kommunens barnevernfaglige vurderinger av barnets behov
- barnets syn på flyttingen om det er vurdert om barnet kan plasseres i familie 

eller nettverk
- plan for institusjonsoppholdet og hva slags oppfølging institusjonsplasseringen 

skal avløses av
- vurderinger av om plassering i henhold til barnevernloven er riktig tiltak og til 

barnets beste, eller om barnet/den unge har psykiske vansker av en slik karakter 
at det er psykiatrien med sin kompetanse og rammeverk som kan gi barnet 
forsvarlig oppfølging 

• Nytt henvisningsskjema for bistandsplikten utarbeides. Skal ivareta dette 
på en bedre måte.
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Barneverntjenestens og Bufetats samhandlingsansvar 

Fra tolkningsuttalelse 20. mai 2019



Hvordan sikre at disse barna mottar helsehjelp?

• Vår oppfordring:

• Barneverntjenesten kan klage til Fylkesmannens helseavdeling. 
Viktig grep for å sikre at barn ikke fratas retten til helsehjelp.

• Bufetat kan også henvende seg til fylkesmannen når barn 
ikke  mottar helsehjelp.

• Min påstand er at Fylkesmannen kan ha en sentral rolle!

• Har man vært sitt ansvar bevist?
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Bistandsplikt og psykisk helsevern



Har vi tilbud som kan ivareta de sykeste og farligste barna?

➢Vollensaken, Stinasaken m.fl.

Burde flere barn vært plassert i psykiatrien?

▪ Helsehjelp uten samtykke vanskelig å få til? 
▪ Bør regelverket endres?

▪ Tilbudet til de barn som trenger lengre opphold i psykiatrien 
finnes ikke. Hvorfor?

▪ Asylsuverenitetsprinsippet et privilegium for helse.
▪ Kommunen kan forplikte Bufetat og Bufetat må levere
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Bistandsplikt og psykisk helsevern


