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Avklaring - spørsmål om krav til ansettelsesforhold hos barnevernleder 

Fylkesmannen i Oppland viser til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets uttalelse 22.9.2017 om 
bruk av private aktører i barnevernet. I brevet fremgår det at det ikke er anledning til å leie inn en 
barnevernleder fra et privat selskap til å lede den kommunale barneverntjenesten. Dette er klart i 
strid med barnevernloven. 
 
Et viktig punkt som må avklares for kommunen er hvilke krav som stilles for at det foreligger et reelt 
arbeidstaker- og arbeidsgiverforhold mellom barnevernleder og kommunen.   
 
I henhold til barnevernloven § 2-1 fjerde ledd skal det i hver kommune være en administrasjon med 
en leder som skal ha ansvar for oppgaver etter barnevernloven. Oppgavene innebærer utøvelse av 
offentlig myndighet, og den ansvarlige leder må derfor være ansatt i kommunen, jf. 
tolkningsuttalelse fra Barne- og familiedepartementet 25.3.1999 og ovenfor nevnte 
tolkningsuttalelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 22.9.2017. 
 
Fylkesmannen viser til at barnevernleder må kunne betegnes som arbeidstaker for at det skal være 
tale om et ansettelsesforhold. Barnevernloven gir ingen definisjon av arbeidstakerbegrepet, men 
arbeidsmiljølovens § 1-8 definerer arbeidstaker som «enhver som utfører arbeid i annens tjeneste».  
 
Det fremgår fra forarbeidene til arbeidsmiljøloven at det er det reelle underliggende forhold som er 
avgjørende, og ikke at partene selv betegner forholdet som et arbeidstaker- og arbeidsgiverforhold. 
Arbeidstakerbegrepet skal etter rettspraksis gis en vid tolkning og det er utviklet et sett kriterier for 
grensedragningen. Kriteriene består av: 
 

- Arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og kan ikke bruke 
medhjelpere for egen regning 

- Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet 
- Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn  
- Arbeidsgiver stiller med arbeidsrom, redskaper, arbeidsmaterialer eller andre nødvendige 

hjelpemidler til rådighet 
- Arbeidsgiver bærer risikoen for arbeidsresultatet 
- Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med 

bestemte frister 
- Det arbeides hovedsakelig for én arbeidsgiver 
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Listen over kriterier er ikke uttømmende for hvilke momenter som kan vurderes. Høyesterett har 
understreket at momentlisten er veiledende og at det skal foretas en helhetsvurdering hvor også 
andre momenter kan tillegges vekt. Helhetsvurderingen må skje ikke bare ut fra en avveining av de 
forskjellige omstendigheter i forholdet mellom partene, men også på basis av det formål som skal 
fremmes ved de forskjellige regler hvor en avgrensning mellom arbeidsforhold har betydning.  
 
Fylkesmannen oppfatter at ovennevnte utgjør en viktig problemstilling hvor det ikke er klare føringer 
for hvordan lovverket skal forstås og etterleves i praksis. Vi ber derfor Bufdir om en tolkning av 
arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet i forhold til ansettelsesforhold mellom barnevernleder og 
kommunen etter barnevernloven. Videre ber vi om en uttalelse om hvorvidt en barnevernleder kan 
anses som ansatt etter barnevernlovens bestemmelser, i tilfeller der barnevernleder ikke mottar lønn 
fra kommunen for sin tjenesteyting, men der barnevernleder mottar fastlønn fra privat utleiefirma 
som igjen mottar honorar fra kommunen. Dersom Bufdir finner det nødvendig med tolkninger 
knyttet til andre ansatte i barnevernet enn barnevernleder, ber vi om at Bufdir også ser på dette. 
 
Vi ber om at henvendelsen blir prioritert så høyt som mulig. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erlend T. Aasheim e.f. Ingrid Svarstad Nørstebø 
avdelingsdirektør/fylkeslege rådgiver 
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