
Hvordan sette inn 
bakgrunnsbilde: 
1.Høyreklikk på siden og 

velg «Formater 
bakgrunn» 

2.Velg «Fyll» > «Bilde 
eller tekstur» 

3.Trykk «Sett inn fra Fil» 
4.Bla deg fram til ønsket 

bilde 

Etablering og drift av 
akuttberedskap i  kommunalt  
barnevern 



Status på akuttberedskapen nasjonalt - 
per 5. mai 2017 

52% 

48% 

0% 

Ja

Nei

Vet ikke/Ikke aktuelt

- Sendt ut til ledere ved alle 
landets barnevernstjenester 

- 239 av 293 respondenter 
avga svar 

- Svarprosent på 81,6 

Spørsmål:  
Har din barneverntjeneste 
en formalisert 
akuttberedskap utenom 
ordinær arbeidstid? 



Status akuttberedskap i «fylke» 

50% 50% 

Ja

Nei

Vet ikke/Ikke aktuelt



Håndbok 
Krav til forsvarlige tjenester 

•«Forsvarlighetskravet innebærer blant annet at tjenestene må inneholde tilfredsstillende 
kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang (Prop 106 L, s 129).» 

Prop 106 L 

•Forsvarlige tjenester i barnevernloven tilsier at alle kommuner må ha tilstrekkelig og riktig 
kompetanse tilgjengelig utenfor vanlig kontortid. 

•Kompetansen kan være tilgjengelig i kraft av en bakvaktsordning pr. telefon. Selv om 
håndtering av mange akuttsituasjoner forutsetter et tett samarbeid med politiet og andre 
hjelpeinstanser, kan barneverntjenesten ikke overlate ansvaret for disse situasjonene til 
andre alene. 

Tolkningsuttalelse Bufdir 

•En bakvaktsordning må være formalisert slik at noen faktisk har ansvar for å bidra med 
barneverntjenestens kompetanse, og samarbeide med andre hjelpeinstanser dersom det 
oppstår en alvorlig situasjon utenfor kontortid.  

•En ordning som baserer seg på at barnevernledere eller ansatte i varierende grad kan 
kontaktes på private telefonnummer i krisesituasjoner er ikke en forsvarlig organisering 
barneverntjenestens akuttberedskap. 

Formalisert akuttberedskap 



Håndbok 
Krav til forsvarlige tjenester 

• Direktoratets vurdering er at det ikke er adgang til å etablere 
akuttberedskap innenfor rammene av et privat tiltak. 

• Akuttberedskap i barnevernet anses som en del av offentlig 
myndighetsutøvelse, som ikke kan overlates til private aktører.   

• Selv om vedtaksmyndigheten er lagt til påtalemyndigheten når det er 
nødvendig å fatte tvangsvedtak i akutte situasjoner vil det være de som har 
ansvaret i en beredskapsordning som gjør de reelle vurderingene av 
hvordan barn i krise skal følges opp.   

Bruk av private aktører 

• Håndboken er kun knyttet til akuttberedskap. 

• Andre oppgaver som ofte legges til akuttberedskap/barnevernvakt er ikke 
tatt med.  

Avgrensninger 



•Kommunen organiserer selv akuttberedskapen.  

•Kommunen drifter en forsvarlig akuttberedskap med de ressursene som kommunen selv har til 
rådighet.  

• Lite aktuell løsning for småkommuner? 

Kommunal akuttberedskap 

• Flere kommuner går sammen om å etablere en formalisert akuttberedskap.  

•En mulig utfordring til interkommunalt samarbeid er knyttet til delegering av vedtaksmyndighet.  

• Flere interkommunale barnevernstjenester kan gå sammen for å etablere en formalisert 
akuttberedskap.  

Interkommunalt samarbeid 

•Direktoratet anbefaler vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28-1 a-k. 

•Generell hjemmel til å overlate utførselen av lovpålagte oppgaver og delegere offentlig 
myndighetsutøvelse til andre kommuner i et vertskommunesamarbeid, jf. kommuneloven § 28a. 

•Kommuneloven § 27: «avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering» – offentlig 
myndighetsutøvelse faller utenfor dette. 

Samarbeidsform i interkommunalt samarbeid 

Håndbok 
Organisering - samarbeidsformer 



Håndbok 
Organisering - vaktordninger 

• Organisert med en aktiv beredskap utenom ordinær arbeidstid, også i helger.  

Aktiv barnevernsvakt 

• Vakthavende kan oppholde seg hjemme under vakten.  

• Passer best fra 15.00-08.00 i hverdager og hele døgnet i helgedagene. 

• Beredskapsvakten har svarplikt og rykker ut ved behov. 

Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) 

• Akuttberedskapen løses med en kombinasjon mellom aktiv beredskapsvakt og 
beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet.  

• Den tidsmessige fordelingen mellom aktiv og «passiv» vakt varierer. 

Aktiv vakt kombinert med beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 



Håndbok 
Organisering - problemstillinger 

• Pragmatisk tilnærming 

• Opprette kontakt med lokale faginstitusjoner/personer som kan ivareta akutte 
situasjoner i påvente av at akuttberedskapen kommer frem 

• Bør vurdere om en mer formell avtale skal ligge til grunn for samarbeidet 

Geografiske utfordringer 

• Aktuelt å vurdere der det inngås samarbeid med andre kommuner om en 
vaktordning.  

• Utgangspunkt: Adgang til å gi en begrenset tilgang til hverandres 
saksbehandlersystem - vil være en fordel å ha kunnskap om deler ved saken.  

• Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene er tilgjengelig for andre 
tjenestemenn innen organet eller etaten, jf. fvl.§ 13 b første ledd nr. 3.  

• Forutsetning: Spredningen av opplysninger skal ikke gå lengre enn det som 
trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning.  

• Barneverntjenestene i forskjellige distrikt eller kommuner anses å tilhøre 
«samme etat» (Rundskriv Q-24, mars 2005). 

Tilgang til saksbehandlingssystemer 



Håndbok 
Etablering og forankring 

• etablere dialog med rådmann og kommunalsjef i kommunen/det 
interkommunale samarbeidet 

• orientere ordfører 

• prosjektgruppe som ser på aktuelle løsninger og endelig kommer med 
en anbefaling 

• politisk saksbehandling, hvor kommunestyret treffer vedtak 

Forankring i kommunen: 

• Dersom noen av de ansatte i barnevernstjenesten vil utgjøre 
akuttberedskapen må dette forankres i tjenesten.  

• Barnevernsleder må informere og involvere egne ansatte. Leder bør 
også involvere tillitsvalgte på et tidlig tidspunkt. 

Forankring i tjenesten: 



Håndbok 
Økonomi 

• Vil føre til økt ressursbehov i form av økte utgifter. 

• I en minimumsløsning vil det hovedsakelig dreie seg om økte 
kostnader til lønn.  

Etablering og drift av akuttberedskap 

 
• etablering av en forsvarlig akuttberedskap må ikke gå på bekostning 

av forsvarligheten i barnevernstjenestens arbeid for øvrig  

Men; 



Håndbok 
Samarbeid 

• gode erfaringer med å samarbeide med KS lokalt 

Samarbeid i etableringsfasen 

• viktig at disse får kunnskap om lovkravene knyttet til akuttberedskap 

• noe fylkesmannen kan bistå barnevernstjenestene med? 

Involvering av politisk og administrativ ledelse 

• politi 

• helsevesen 

• krisesenter 

• barnevernsinstitusjoner 

Involvere/informere andre akuttinstanser lokalt 



Håndbok 
Fylkesmannens virkemidler 

• invitere kommuneledelse og barnevernledelse i fylket 

Aktiv initiativtaker og pådriver 

• utlysning av skjønnsmidler til prosjektstilling 

Utlysning av skjønnsmidler 

• foreta risikovurdering av akuttberedskapen og om den er innenfor lovens 
bestemmelser om forsvarlighet 

Tilsynsmyndighet – konkludere lovbrudd 



Nettressurs om akuttplasseringer 

https://www.bufdir.no/hasteflytting/

