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Barneverntjenestens informasjon til omsorgspersoner ved oppstart av en
undersøkelse
Bakgrunn:
Fylkesmannen i Rogaland har gjennom tilsynssaker, Dialogmøter og annen aktivitet blitt kjent med at
enkelte barneverntjenester i fylket har utviklet en praksis der undersøkelser som hovedregel startes
med at barneverntjenesten snakker med barn(a) først uten at foreldrene informeres om dette eller
at det er startet en undersøkelsessak.
Fylkesmannen har behandlet enkeltsaker om dette etter barnevernloven § 2-3 b andre ledd. Da vi
ser at dette er en praksis som gjelder flere tjenester i fylket, har vi vurdert at det er behov for et brev
hvor vi formidler vår forståelse av dette som tilsynsmyndighet og vår forventning til tjenestene.
Kort gjennomgang av gjeldende rett:
Når barneverntjenesten finner grunnlag for å åpne en undersøkelse skal barnets omsorgssituasjon
undersøkes på en forsvarlig måte, jf. barnevernloven § 1-4.
Når barneverntjenesten skal gjennomføre en undersøkelse, skal det tas utgangspunkt i de
opplysninger som framkommer i bekymringsmeldingen. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at
den oppleves minst mulig belastende og den skal ikke gjennomføres på en mer inngripende måte
enn det meldingens alvorlighet tilsier, jf. barnevernloven § 4-3 annet ledd. Samtidig skal
undersøkelsen være effektiv og omfatte barnets totale omsorgssituasjon, og undersøkelsen må
opplyse saken i samsvar med bl.a. forvaltningsloven § 17.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i en tolkningsuttalelse av 10.09.20191 gitt
veiledning om hvilken informasjon som skal gis foreldrene ved oppstart av en undersøkelse. Her står
det også noe om hvilken informasjon som skal gis før samtale med barn i en undersøkelse mer
generelt:
Kravet i barnevernloven § 4-3 annet ledd om at undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst
mulig skader noen som den berører, medfører at foreldrene som den klare hovedregel skal
informeres i forkant av at barneverntjenesten gjennomfører en såkalt ene-samtale med barnet. I
unntakstilfeller der barneverntjenesten finner det nødvendig å snakke med barnet uten å
1https://www.bufdir.no/Bibliotek/RettsdataStartPage/Rettsdata/?grid=gBUFDIRz2D2019z2E09z2E10z5F2
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informere foreldrene, vil barneverntjenesten være forpliktet til å informere foreldrene så snart som
mulig etter at samtalen har blitt gjennomført. Dersom det går noe tid fra avsluttet samtale til
foreldrene informeres, bør barneverntjenesten informere barnehagen om dette. En slik
fremgangsmåte er først og fremst aktuell ved mistanke om vold eller overgrep mot barn, og det er
nødvendig å gi politiet en mulighet til å foreta nødvendige etterforskningsskritt.
I Kari Ofstad og Randi Skar, Barnevernloven med kommentarer (6. utgave) side 78 uttales følgende
om dette, knyttet opp mot barnevernloven § 4-3 femte ledd:
Der det er mulig, må barn og foreldre på forhånd informeres om det som skal skje, jf. § 4-3 annet
ledd. Slik informasjon eller forhåndsvarsel kan bare unnlates i tilfeller der barneverntjenesten har
grunn til å tro at samtalen vil bli vanskelig eller umulig å få gjennomført hvis barn og foreldre er
gjort kjent med barneverntjenestens planer. Dersom det ikke har vært mulig å forberede barnet,
og barneverntjenesten heller ikke har funnet det riktig å varsle foreldrene, bør foreldrene så snart
som mulig få informasjon om de samtaler barneverntjenesten er i ferd med å gjennomføre eller
har gjennomført.
Hovedregelen er altså at foreldrene skal gis nødvendig informasjon ved oppstart av en
undersøkelsessak og før barneverntjenesten gjennomfører enesamtale med barnet.
Barneverntjenestene må derfor ha dette som hovedregel i sine prosedyrer og praksis ved
gjennomføring av undersøkelser.
Fylkesmannen understreker avslutningsvis at det i unntakstilfeller vil kunne være nødvendig å gjøre
unntak fra denne hovedregelen basert på en vurdering av barnets beste og kravet til forsvarlighet2.
Dette skal dokumenteres i samsvar med kravet til faglig forsvarlighet.
Fylkesmannens videre oppfølging:
Fylkesmannen forventer at barneverntjenestene i fylket innretter sine systemer og praksis for
oppstart av undersøkelsessaker etter det vi har skrevet her. Vi har derfor ikke funnet grunnlag for
tilsynsmessig oppfølging av dette mer generelt, men vil fortsette å følge med på dette i vår ordinære
saksbehandling og ellers.

Med hilsen
Marit Bergeland
ass. avdelingsdirektør

Anders Kvadsheim Mygland
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Se også Bufdirs retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten
(https://www.bufdir.no/samarbeid_politi_barnevern/)
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Adresseliste:
Utsira kommune
Time kommune
Suldal kommune
Randaberg kommune
Strand kommune
Sokndal kommune
Bokn kommune
Rennesøy kommune
Haugesund kommune
Tysvær kommune
Sauda kommune
Lund kommune
Gjesdal kommune
Klepp kommune
Hå kommune
Forsand kommune
Finnøy kommune
Sola kommune
Kvitsøy kommune
Hjelmeland kommune
Vindafjord kommune
Stavanger kommune
Sandnes kommune
Karmøy kommune
Bjerkreim kommune
Eigersund kommune

Postboks 63
Postboks 38
Eidsvegen 7
Pb 40
Postboks 115
Gamleveien 20
Boknatun
Postboks 24
Postboks 2160
Postboks 94
Postboks 44
Moiveien 9
Rettedalen 1
Postboks 25
Postboks 24
Fossanvegen 380
Rådhuset
Postboks 99
Kommunehusveien 6
Vågavegen 116
Rådhusplassen 1
Postboks 8001
Postboks 583
Postboks 167
Postboks 17
Postboks 580

5547
4349
4230
4096
4126
4380
5561
4159
5504
5575
4201
4460
4330
4358
4368
4110
4160
4097
4180
4130
5580
4068
4305
4291
4389
4379

Utsira
Bryne
Sand
Randaberg
Jørpeland
Hauge I Dalane
Bokn
Rennesøy
Haugesund
Aksdal
Sauda
Moi
Ålgård
Kleppe
Varhaug
Forsand
Finnøy
SOLA
Kvitsøy
Hjelmeland
Ølen
Stavanger
Sandnes
KOPERVIK
Vikeså
Egersund

