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Hva jeg skal snakke om



Barn i barnevernet

▪ 4 %  (54 620) av barn og unge i alderen 0–22 år mottar hjelp fra 

barnevernet

▪ Fra 2003 til 2011 var det en sterk økning i antallet barn og unge med 

hjelp fra barnevernet på 45 %, men veksten har flatet ut fra 2011

▪ Omtrent 10 % vil ha kontakt med barnevernet i løpet av oppveksten

▪ Barnevernstjenesten gikk gjennom 58 200 bekymringsmeldinger i løpet 

av 2016 – ca 4.5 % av barnebefolkningen (0-17 år)
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> 8 av 10 meldinger fører til en undersøkelse

> Meldinger fra barnehagene utgjør 5 % av totalen

> Kun 7 % av disse meldingene henlegges

> Ofte alvorlige, 1 av 3 meldinger gjelder vold og 
mishandling

> Skoler: 12 % av totalen – 11 % henlegges uten 
undersøkelse

> Politi, barneverntjenesten og skole melder mest

> Barnehagene må melde til barnevernet

> Langt flere i skole og barnehage varsler barnevernet
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Hva skjer med meldingene?

https://fontene.no/fagartikler/barnehagene-ma-melde-til-barnevernet-6.47.395646.3c37233475
https://www.utdanningsnytt.no/utdanning/artikler/2017/november/langt-flere-i-skole-og-barnehage-varsler-barnevernet/


> 46 626 undersøkelser i 2016

> 59 % førte ikke til tiltak – altså henlagt (av forskjellige årsaker)

> I 40 % av sakene ble det iverksatt tiltak ved samtykke – altså 
hjelp som foreldrene ønsket

> Hovedsakelig i hjemmet, men også flytting

> Kun 1 % av sakene førte til saksfremlegg for fylkesnemnda, 480 
barn og ungdom i 2016

> Kilde: Bufdir.no
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Hva skjer etter undersøkelsen?

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/


> En hjemmel for, og en plikt til, å bryte taushetsplikten når visse 
vilkår er oppfylt

> To komponenter - en plikt til å gi opplysninger av eget tiltak 
(«meldeplikt»), og en plikt til å gi opplysninger ved pålegg fra 
barneverntjenesten

> Personlig og pålagt den enkelte som utfører arbeid eller tjeneste 
for det offentlige. 
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Hva er opplysningsplikt?



> Gjelder informasjon ansatte blir kjent med i egenskap av å 
være ansatt

> Opplysninger som den enkelte blir kjent med utenfor 
arbeidsforholdet utløser ikke opplysningsplikt
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Hvilke opplysninger snakker vi 
om?



> Når det er grunn til å tro:

o at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler 
ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt

o at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et 
barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller 
opplæring

o når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller 
gjentatt kriminalitet, misbruk av rusmidler eller en annen form for 
utpreget normløs atferd

> at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.
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Når inntrer «meldeplikten»?



> Barnehageloven § 22: Enhver som utfører tjeneste eller arbeid 
etter denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på 
forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

> Opplæringsloven § 15-3: Tilsette i skolen skal i arbeidet sitt 
vere merksame på forhold som kan føre til tiltak frå
barneverntenesta.
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Barnehage- og opplæringsloven



> Det kreves ikke faktisk eller sikker viten om at det foreligger en 
alvorlig situasjon for barnet, men det må være noe mer enn en vag 
mistanke.

> Vil alltid avhenge av konkrete vurderinger av barnets situasjon.

> Vil i noen tilfeller være klart at opplysningsplikten foreligger, mens 
i andre tilfeller vil utfallet avhenge av vanskelige vurderinger. 

> Det er den enkelte fagpersons vurdering av hvordan barnets 
situasjon antas å være som er grunnlaget for å avgjøre om 
meldeplikten er utløst. 

> Ved tvil kan man legge frem saken anonymt og diskutere den med 
andre fagpersoner eller barneverntjenesten.
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Når er det «grunn til å tro»?



> I utgangspunktet bør foreldre med del i foreldreansvaret 
orienteres om at bekymringsmelding sendes til 
barneverntjenesten

> Men, i noen tilfeller bør dette ikke gjøres, fordi det kan hindre 
barneverntjenesten i å gi barnet tilstrekkelig beskyttelse, eller 
det kan svekke sentrale bevis i saken

> For eksempel ved mistanke om at et barn er utsatt for 
seksuelle overgrep, at et barn eller noen som står barnet nær 
er utsatt for vold eller overgrep, og tilfeller der det å gi en 
orientering på det aktuelle tidspunktet kan medføre fare for 
noens liv eller helse.
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Skal foreldrene informeres?



> Dersom viser seg at barnets situasjon er mindre alvorlig enn 
antatt, eller at mistanken som førte til bekymringsmeldingen 
blir avkreftet, har den som ga opplysninger til 
barneverntjenesten likevel ikke brutt sin taushetsplikt. 

> Så lenge det på det tidspunkt opplysningene ble gitt var grunn 
til å tro at barnet ble mishandlet eller at det forelå andre 
former for alvorlig omsorgssvikt, har den som ga opplysningene 
til barneverntjenesten gjort det som var vedkommendes plikt.
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Hva om man tar feil?



> Skoleeier er ansvarlig for at skolepersonalet har tilstrekkelige 
forutsetninger for å kunne oppfylle pliktene i opplæringsloven §
15-3. Skoleeier har ansvar for at kravene i opplæringsloven blir 
fulgt opp, jf. opplæringsloven § 13-10.

> Som en del av det forsvarlige system bør skoleeier har prosedyrer 
for melderutiner til barnevernet og rutiner for å informere den 
enkelte ansatte om at opplysningsplikten er et personlig ansvar 
som påhviler den enkelte ansatte ved skolen.

> «…kommunene og fylkeskommunene har en lovfestet plikt til å 
føre internkontroll. Det følger av kommuneloven § 23, at 
[a]dministrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i 
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 
er gjenstand for betryggende kontroll». 
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Kommunens/skoleeiers ansvar



> Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og 
barneverntjenesten

> Veileder for samarbeid mellom skole og barnevern

> Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten (Udir-
10.2012)

> Saksbehandlingsrundskriv for barneverntjenesten

> Barneverntjenesten og taushetsplikten, opplysningsretten og 
opplysningsplikten

> Omsorgssvikt eller funksjonsnedsettelse?
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Lenker (og spørsmål?)

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/til-barnets-beste---samarbeid-mellom-barnehagen-og-barneverntjenesten.pdf
https://www.bufdir.no/Barnevern/Skoleveileder/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Ovrige-tema/Udir-10-2012/
https://bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/saksbehandlingsrundskrivet/
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/243383-q-24_rundskriv_taushetsplikt.pdf
https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Hva_er_nedsatt_funksjonsevne/Omsorgssvikt_eller_funksjonsnedsettelse/


Direktoratets hjemmesider 
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Takk for oppmerksomheten

Jan Faller

☏ 94 30 91 23

✉ jan.faller@bufdir.no


