
Lovvedtak 92
(2012–2013)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 395 L (2012–2013), jf. Prop. 106 L (2012–2013)

I Stortingets møte 10. juni 2013 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i barnevernloven 

I

I lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester gjø-
res følgende endringer:

Overskriften til kapittel 1 skal lyde:

Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde mv.

Ny § 1-4 skal lyde: 

§ 1-4 Krav til forsvarlighet

Tjenester og tiltak etter denne loven skal være
forsvarlige. 

§ 2-2 skal lyde:

§ 2-2 Statlige barnevernmyndigheters 
organisatoriske inndeling

De statlige barnevernmyndighetene består av de-
partementet, Barne-, ungdoms- og familieetaten og
fylkesmennene. De statlige barnevernmyndighetene
ledes av departementet.

Barne-, ungdoms- og familieetaten er inndelt i
sentralt, regionalt og lokalt nivå. Etatens sentrale
nivå leder etatens virksomhet. 

§ 2-3 annet og tredje ledd skal lyde: 

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal
a) etter anmodning fra kommunen bistå barnevern-

tjenesten i kommunen med plassering av barn
utenfor hjemmet,

b) ha ansvar for rekruttering og formidling av fos-
terhjem,

c) ha ansvar for at fosterhjemmene får nødvendig
opplæring og generell veiledning.

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal ha in-
ternkontroll for å sikre at oppgavene utføres i sam-
svar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov.
Barne-, ungdoms- og familieetaten må kunne gjøre
rede for hvordan den oppfyller kravet til internkon-
troll. Departementet kan i forskrift gi nærmere be-
stemmelser om internkontroll. 

§ 2-3 a første ledd skal lyde: 

Lovens bestemmelser om Barne-, ungdoms- og
familieetatens oppgaver og myndighet kommer ikke
til anvendelse i Oslo kommune. I Oslo kommune skal
Barne-, ungdoms- og familieetatens oppgaver og
myndighet ivaretas av kommunen. Kommunens ved-
tak om godkjenning etter § 5-8 kan påklages til sen-
tralt nivå i Barne-, ungdoms- og familieetaten.

§ 2-3 b skal lyde:

§ 2-3 b Statlig tilsyn på barnevernområdet

Statens helsetilsyn har det overordnede faglige
tilsyn med barnevernvirksomheten i de enkelte kom-
muner, med institusjoner, sentre for foreldre og barn
og omsorgssentre for mindreårige samt med andre
statlige tjenester og tiltak etter denne loven. Statens
helsetilsyn skal utøve myndighet i samsvar med det
som er bestemt i barnevernloven og forskrifter til
denne.

Fylkesmannen skal føre tilsyn med lovligheten
av kommunens oppfyllelse av plikter etter barne-
vernloven kap. 1 til 9. Reglene i lov 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner ka-
pittel 10A gjelder for denne tilsynsvirksomheten.
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Fylkesmannen skal også føre tilsyn med institu-
sjoner og sentre for foreldre og barn etter kapittel 5
og omsorgssentre for mindreårige etter kapittel 5A.

Fylkesmannen skal videre føre tilsyn med lovlig-
heten av andre statlige tjenester og tiltak etter denne
loven. Fylkesmannen kan gi pålegg til Barne-, ung-
doms- og familieetaten om å rette forhold som er i
strid med bestemmelser etter denne loven. Det skal
gis en rimelig frist til å rette forhold før pålegg benyt-
tes. Pålegg kan påklages til Statens helsetilsyn.

Tilsynsmyndighetenes plikt til å føre tilsyn og ad-
gang til å gi pålegg etter de foregående ledd omfatter
også private som utfører tjenester og tiltak etter den-
ne loven.

§ 3-5 nytt annet ledd skal lyde:

Når barn under 18 år sitter i varetekt eller gjen-
nomfører fengselsstraff, skal barneverntjenesten hol-
de jevnlig kontakt med kriminalomsorgen og barnet.
Barneverntjenesten skal delta i planleggingen og til-
retteleggelsen av tiltak etter endt opphold. Slik opp-
følging under varetekt og straffegjennomføring skal
regnes som et tiltak som er iverksatt før barnet har
fylt 18 år, jf. § 1-3 annet ledd.

§ 4-1 skal lyde:

§ 4-1 Hensynet til barnets beste

Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapit-
let skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak
som er til beste for barnet. Herunder skal det legges
vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og
kontinuitet i omsorgen.

Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det
skal tilrettelegges for samtaler med barnet. Barn som
barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anled-
ning til å ha med seg en person barnet har særlig tillit
til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om
medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og
funksjon.

§ 4-4 første og annet ledd skal lyde:

Barneverntjenesten skal bidra til å gi det enkelte
barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd,
veiledning og hjelpetiltak. Hjelpetiltak skal ha som
formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i fa-
milien.

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av
forholdene i hjemmet eller av andre grunner har sær-
lig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak
for barnet og familien.

§ 4-4 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde og
femte ledd blir tredje og fjerde ledd.

§ 4-16 skal lyde:

§ 4-16 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse

Barneverntjenesten har etter omsorgsovertakel-
sen et løpende og helhetlig ansvar for oppfølgingen
av barnet, herunder et ansvar for å følge utviklingen
til barnet og foreldrene. Barneverntjenesten skal der
hensynet til barnet ikke taler imot det, legge til rette
for samvær med søsken. Barneverntjenesten skal kort
tid etter omsorgsovertakelsen kontakte foreldrene
med tilbud om veiledning og oppfølging. Dersom
foreldrene ønsker det, skal barneverntjenesten som
en del av oppfølgingen formidle kontakt med øvrige
hjelpeinstanser. 

§ 4-22 fjerde ledd oppheves. Nåværende femte ledd
blir fjerde ledd.

§ 4-22 nytt femte og sjette ledd skal lyde: 

Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn
i fosterhjem fra plasseringstidspunktet og frem til
barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å føre
kontroll med at barnet får forsvarlig omsorg i foster-
hjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til
grunn for plasseringen blir fulgt opp. 

Kommunen skal sørge for at de som skal utøve
tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning. 

§ 4-25 annet ledd skal lyde:

Et vedtak etter § 4-24 første og annet ledd skal
treffes av fylkesnemnda etter reglene i kapittel 7.
Midlertidig vedtak kan treffes av barnevernadmi-
nistrasjonens leder og av påtalemyndigheten. § 4-6
annet, fjerde og femte ledd gjelder tilsvarende. Plas-
seringstiden etter det midlertidige vedtaket skal inn-
gå i den totale plasseringstiden som gjelder for ved-
tak etter § 4-24 første og annet ledd. 

§ 4-27 skal lyde:

§ 4-27 Plasseringsalternativer ved vedtak om særlige 
tiltak for barn og unge med alvorlige 
atferdsvansker

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal utpeke
hvilke institusjoner som skal ta imot barn på grunn-
lag av vedtak som nevnt i § 4-24, jf. § 4-26. 

§ 4-28 tredje ledd skal lyde:

Når plasseringen skjer med bistand fra Barne-,
ungdoms- og familieetaten, jf. § 2-3, skal Barne-,
ungdoms- og familieetaten etter anmodning fra bar-
neverntjenesten i kommunen bistå barneverntjenes-
ten med utarbeidelse av tiltaksplanen. 
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§ 5-1 skal lyde:

§ 5-1 Ansvaret for institusjoner 

Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvaret
for etablering og drift av institusjoner, eventuelt med
tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og behand-
ling av barn. Ansvaret gjelder institusjoner som hører
under denne loven. 

§ 5-4 første ledd skal lyde:

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi regler
for hvordan inntak og utskrivning skal besluttes. 

§ 5-6 skal lyde:

§ 5-6 Samarbeid med institusjoner som hører under 
andre lover 

For barn som det blir vurdert å plassere i en insti-
tusjon under en annen lov, skal Barne-, ungdoms- og
familieetaten sørge for at det blir etablert et samar-
beid med barneverntjenesten og disse institusjonene.
Kongen kan gi regler om samarbeidsordninger, her-
under om plikt til å delta i samarbeidsgrupper, inn-
taksteam o.l. 

§ 5-7 annet ledd skal lyde:

Finner fylkesmannen at institusjonen eller sente-
ret drives uforsvarlig, kan fylkesmannen gi pålegg
om å rette på forholdet, eller å nedlegge driften. På-
legget kan gis til institusjonens leder eller institusjo-
nens eier.

§ 5-8 første ledd skal lyde:

Private og kommunale institusjoner og private og
kommunale sentre for foreldre og barn kan bare be-
nyttes for barn som omfattes av loven dersom institu-
sjonen eller senteret er godkjent av regionalt nivå i
Barne-, ungdoms- og familieetaten. Institusjonen el-
ler senteret kan bare godkjennes dersom det drives i
samsvar med denne loven og de forskrifter som gjel-
der for den, og ellers drives på en forsvarlig måte.
Avgjørelser om godkjenning etter denne loven er en-
keltvedtak og kan påklages til sentralt nivå i Barne-,
ungdoms- og familieetaten. Departementet kan gi
nærmere forskrifter om godkjenningsordningen, her-
under om vilkår for godkjenning, og om klageordnin-
gen. 

Ny § 5-8 a skal lyde:

§ 5-8 a Institusjoner med hjem 

Institusjoner som etter § 4-27 skal ta imot barn
på  grunnlag  av  vedtak  eller  samtykke  som  nevnt
i § 4-24 eller § 4-26 kan omfatte institusjoner med
hjem. 

Hjemmene må ha særlige forutsetninger til å ta
imot barn med alvorlige adferdsvansker og må være
knyttet opp mot en oppfølgingsenhet.

Oppfølgingsenheten har ansvaret for oppfølgin-
gen av hjemmene, herunder ansvaret for opplæring,
behandling og veiledning. 

Departementet kan gi forskrifter om institusjoner
med hjem. 

§ 5A-1 første og annet ledd skal lyde: 

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gi barn
som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre el-
ler andre med foreldreansvar, tilbud om opphold på
et omsorgssenter for mindreårige. 

Tilbudet skal gjelde fra barnet blir overført fra ut-
lendingsmyndighetene til Barne-, ungdoms- og fami-
lieetaten frem til det blir bosatt i en kommune eller
forlater riket. 

§ 5A-2 første ledd skal lyde: 

Når barnet har opphold på et omsorgssenter, har
Barne-, ungdoms- og familieetaten omsorgen for bar-
net. På vegne av Barne-, ungdoms- og familieetaten
skal omsorgssenteret utøve omsorgen. 

§ 5A-4 første ledd skal lyde:

Omsorgssenteret skal i samarbeid med barnet ut-
rede barnets situasjon og behov og utarbeide et for-
slag til oppfølging av barnet mens det oppholder seg
på omsorgssenteret. Forslaget skal oversendes Bar-
ne-, ungdoms- og familieetaten innen tre uker etter
barnets ankomst til senteret. Barne-, ungdoms- og fa-
milieetaten skal innen seks uker etter barnets an-
komst til senteret treffe vedtak om oppfølging av bar-
net mens det oppholder seg på senteret. 

§ 5A-5 første ledd skal lyde:

Omsorgssenteret og Barne-, ungdoms- og fami-
lieetaten skal følge barnets utvikling nøye. Ved ve-
sentlige endringer i barnets behov for oppfølging skal
det om nødvendig treffes nytt oppfølgingsvedtak i
tråd med § 5A-4 første ledd. 

§ 5A-8 skal lyde:

§ 5A-8 Ansvar for etablering og drift 

Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvar for
at det etableres og drives omsorgssentre for mindre-
årige. 

§ 5A-9 skal lyde:

§ 5A-9 Økonomisk ansvar 

Utgiftene forbundet med opphold i omsorgssen-
ter i medhold av § 5A-1 dekkes av Barne-, ungdoms-
og familieetaten. 
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§ 6-5 skal lyde:

§ 6-5 Klage over barneverntjenestens og Barne-, 
ungdoms- og familieetatens vedtak 

Enkeltvedtak som barneverntjenesten har truffet,
og oppfølgingsvedtak som Barne-, ungdoms- og fa-
milieetaten har truffet, kan påklages til fylkesman-
nen. 

Første ledd gjelder ikke saker som etter kapittel 7
hører under fylkesnemnda, med mindre noe annet er
sagt i denne loven. 

§ 6-10 første ledd skal lyde:

Den som skal ansettes i barneverntjenesten, jf.
§ 2-1, skal legge fram politiattest som nevnt i politi-
registerloven § 39 første ledd. Tilsvarende gjelder for
støttekontakter og andre som utfører oppgaver for
barneverntjenesten som ledd i hjelpetiltak etter § 4-4.
Det skal også legges fram politiattest for tillitsperso-
ner etter § 4-1 annet ledd og personer som skal utøve
tilsyn med barn i fosterhjem etter § 4-22. 

§ 7-24 annet ledd skal lyde:

Fristen for å reise søksmål er en måned fra den
dag den som har rett til å reise søksmål, fikk melding
om vedtaket. Det kan gis oppfriskning mot oversittel-
se av søksmålsfristen.

§ 8-2 skal lyde:

§ 8-2 Barne-, ungdoms- og familieetatens ansvar 

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal yte tje-
nester etter denne loven til alle som oppholder seg i
riket. Regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og familie-
etaten skal yte tjenester etter denne loven til alle som
oppholder seg i regionen.

§ 8-4 nytt annet ledd skal lyde:

Endring i barnets tilknytning til kommunen i tids-
rommet mellom begjæring om tiltak er sendt fylkes-
nemnda og vedtak er fattet, medfører ingen endring i
ansvarsforholdet. Dette gjelder med mindre den
kommunen som har reist saken ikke får medhold i fyl-
kesnemnda, eller det blir inngått avtale som nevnt i
første ledd annet punktum.

§ 8-4 nåværende annet ledd blir tredje ledd.

§ 9-4 skal lyde:

§ 9-4 Barne-, ungdoms- og familieetatens 
økonomiske ansvar for tiltak etter loven

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal dekke ut-
giftene til institusjoner og sentre for foreldre og barn
som overstiger den andel av utgiftene som kommunen
plikter å betale etter § 9-5. Barne-, ungdoms- og fa-
milieetaten skal dekke en andel av kommunens utgif-
ter til fosterhjem etter satser som fastsettes av depar-
tementet. 

Barne-, ungdoms- og familieetatens økonomiske
ansvar gjelder for barn under 20 år.

Departementet kan gi forskrifter om betalings-
ordningen, herunder forskrifter som fastsetter nær-
mere rammer for statens betalingsansvar. 

§ 9-5 skal lyde:

§ 9-5 Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av in-
stitusjoner mv.

Ved bruk av institusjon og sentre for foreldre og
barn, kan Barne-, ungdoms- og familieetaten kreve
kommunen for egenbetaling for oppholdsutgifter et-
ter satser som fastsettes av departementet. Egenbeta-
lingen skal ytes av den kommunen som har søkt om
inntak for et barn i tiltaket. Departementet kan gi for-
skrifter om egenbetalingen. 

§ 9-6 skal lyde:

§ 9-6 Rett for regionalt nivå i Barne-, ungdoms- og 
familieetaten til å kreve refusjon fra en annen 
region 

De utgiftene regionalt nivå i Barne-, ungdoms-
og familieetaten har for et barn som ved innskriv-
ningstidspunktet har bosted i en annen region, skal
dekkes av Barne-, ungdoms- og familieetaten i den
regionen der barnet bor. Departementet kan gi nær-
mere forskrifter om retten til å kreve refusjon. 

II

1. Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmel-
sene til forskjellig tid.

2. Departementet kan gi overgangsregler.

Dag Terje Andersen
president


