
Lovvedtak 173
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 625 L (2020–2021), jf. Prop. 133 L (2020–2021)

I Stortingets møte 10. juni 2021 ble det gjort følgende

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

om barnevern (barnevernsloven)

Kapittel 1. Formål, virkeområde og grunnleggende be-
stemmelser

§ 1-1 Lovens formål

Loven skal sikre at barn og unge som lever under 
forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nød-
vendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven 
skal bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjær-
lighet og forståelse.

Loven skal bidra til at barn og unge får gode og tryg-
ge oppvekstvilkår.

§ 1-2 Lovens virkeområde

Loven gjelder for barn under 18 år. Tiltak etter § 3-6 
kan iverksettes overfor ungdom inntil de har fylt 25 år.

Loven gjelder for barn som har sitt vanlige bosted i 
Norge og oppholder seg her. Loven gjelder også for barn 
som oppholder seg i Norge når barnets vanlige bosted 
ikke lar seg fastsette. Loven gjelder i tillegg for barn som 
oppholder seg i Norge og er flyktninger eller internasjo-
nalt fordrevne.

For barn som oppholder seg i en annen stat og har 
sitt vanlige bosted i Norge, kan det treffes vedtak om 
omsorgsovertakelse etter § 5-1 og plassering på atferds-
institusjon etter § 6-2. Det kan også treffes vedtak om 
hjelpetiltak etter § 3-1 og pålegg om hjelpetiltak etter 
§ 3-4 når foreldrene oppholder seg i Norge.

For barn som oppholder seg i Norge, men har sitt 
vanlige bosted i en annen stat, kan det treffes vedtak om 

hjelpetiltak etter kapittel 3, vedtak om akuttiltak etter 
kapittel 4 og vedtak om frivillig opphold i atferdsinstitu-
sjon etter § 6-1, samt vedtak om plassering på institu-
sjon etter § 6-6 når det er fare for menneskehandel.

Loven gjelder med de begrensninger som følger av 
folkeretten.

Kongen kan gi forskrift om lovens anvendelse på 
Svalbard.

§ 1-3 Barnets beste

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, 
skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. Bar-
nevernets tiltak skal være til barnets beste. Hva som er 
til barnets beste må avgjøres etter en konkret vurdering. 
Barnets mening er et sentralt moment i vurderingen av 
barnets beste.

§ 1-4 Barnets rett til medvirkning

Et barn som er i stand til å danne seg egne meninger, 
har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet 
etter denne loven. Barn har rett til å uttale seg til barne-
vernet uavhengig av foreldrenes samtykke, og uten at 
foreldrene informeres om samtalen på forhånd. Barnet 
skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett 
til fritt å gi uttrykk for sine meninger. Barnet skal bli lyt-
tet til, og barnets meninger skal vektlegges i samsvar 
med barnets alder og modenhet.

Barn skal informeres om hva opplysninger fra bar-
net kan brukes til og hvem som kan få innsyn i disse 
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opplysningene. Barnet har rett til å uttale seg før det be-
stemmes at opplysningene skal deles, og barnets syn 
skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og moden-
het.

Et barn kan i møter med barnevernet gis anledning 
til å ha med seg en person som barnet har særlig tillit til. 
Tillitspersonen kan pålegges taushetsplikt.

Departementet kan gi forskrift om medvirkning og 
om tillitspersonens oppgaver og funksjon.

§ 1-5 Barns rett til omsorg og rett til familieliv
Barn har rett til omsorg og beskyttelse, fortrinnsvis i 

egen familie.
Barnevernets tiltak skal ikke være mer inngripende 

enn nødvendig.

§ 1-6 Barns rett til nødvendige barnevernstiltak
Barn har rett til nødvendige barnevernstiltak når 

vilkårene for tiltak er oppfylt.

§ 1-7 Krav om forsvarlighet
Barnevernets saksbehandling, tjenester og tiltak 

skal være forsvarlige.

§ 1-8 Barns kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn
Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets 

etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle 
faser av saken. Samiske barns særskilte rettigheter skal 
ivaretas.

§ 1-9 Samarbeid med barn, familie og nettverk
Barnevernet skal så langt som mulig samarbeide 

med både barn og foreldre og skal behandle dem med 
respekt.

Barnevernet skal legge til rette for at barnets familie 
og nettverk involveres.

§ 1-10 Tidlig innsats
Barnevernet skal sette inn tiltak tidlig for å fore-

bygge alvorlig omsorgssvikt og atferdsvansker.

Kapittel 2. Bekymringsmelding og undersøkelse

§ 2-1 Barnevernstjenestens gjennomgang av bekymrings-
meldinger

Barnevernstjenesten skal gjennomgå innkomne 
bekymringsmeldinger snarest, og senest innen en uke 
etter at de er mottatt. Barnevernstjenesten skal vurdere 
om en bekymringsmelding skal følges opp med en un-
dersøkelse etter § 2-2. Barnevernstjenesten skal vurdere 
om en bekymringsmelding krever umiddelbar oppføl-
ging.

Dersom barnevernstjenesten henlegger en bekym-
ringsmelding uten undersøkelse, skal den begrunne 
henleggelsen skriftlig. Begrunnelsen skal inneholde fag-

lige vurderinger. Henleggelse av åpenbart grunnløse be-
kymringsmeldinger trenger ikke å begrunnes.

§ 2-2 Barnevernstjenestens rett og plikt til å gjennomføre 
undersøkelser

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det fore-
ligger forhold som kan gi grunnlag for å iverksette tiltak 
etter loven, skal barnevernstjenesten undersøke forhol-
det.

Undersøkelsen skal gjennomføres snarest, og den 
skal være avsluttet senest innen tre måneder etter at fris-
ten på en uke i § 2-1 første ledd er utløpt. I særlige tilfel-
ler kan barnevernstjenesten utvide undersøkelsestiden 
til inntil seks måneder totalt.

Barnevernstjenesten skal undersøke barnets hel-
hetlige omsorgssituasjon og behov. Undersøkelsen skal 
gjennomføres systematisk og grundig nok til å kunne 
avgjøre om det er nødvendig å iverksette tiltak etter lo-
ven. Undersøkelsen skal gjennomføres så skånsomt 
som mulig. Barnevernstjenesten skal lage en plan for 
undersøkelsen.

Barnevernstjenesten kan engasjere sakkyndige til å 
bistå i undersøkelsen, jf. § 12-7. Barnevernstjenesten 
kan også benytte tilbud om utredning av omsorgssitua-
sjonen til barn i alderen 0 til 6 år, jf. § 16-3 fjerde ledd 
bokstav a.

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke mot-
sette seg at barnevernstjenesten gjennomfører besøk i 
hjemmet som en del av undersøkelsen. Barnevernstje-
nesten og sakkyndige som den har engasjert, kan kreve 
overfor foreldrene å få snakke med barnet i enerom. 
Dersom det er mistanke om at barnet blir mishandlet 
eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, kan 
barnevernstjenestens leder vedta at barnet skal bringes 
til sykehus eller annet sted for kortvarig medisinsk un-
dersøkelse.

Bestemmelsene i femte ledd første og annet punk-
tum gjelder også for utredning etter § 16-3 fjerde ledd 
bokstav a.

§ 2-3 Utredning i senter for foreldre og barn
Når det er nødvendig for å avklare om vilkårene for 

omsorgsovertakelse av et barn i alderen 0 til 6 år er opp-
fylt, og samtykke foreligger, kan barnevernstjenesten 
vedta utredning av barnets omsorgssituasjon i senter 
for foreldre og barn.

Når det er nødvendig for å avklare om vilkårene for 
omsorgsovertakelse av barn i alderen 0 til 6 år er oppfylt, 
kan barneverns- og helsenemnda vedta utredning i sen-
ter for foreldre og barn uten at partene har samtykket til 
det. Slikt pålegg kan vedtas for inntil tre måneder.
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§ 2-4 Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter mel-
ding fra kommunen

Når kommunen gir melding om at en gravid rus-
middelavhengig uten eget samtykke er tatt inn på insti-
tusjon og holdes tilbake der, jf. helse- og omsorgstje-
nesteloven § 10-3 syvende ledd, kan barnevernstje-
nesten åpne barnevernssak uten den gravides samtyk-
ke. Barnevernstjenesten kan også tilby frivillige hjelpe-
tiltak og vurdere behovet for å iverksette tiltak etter 
fødselen.

§ 2-5 Avslutning av undersøkelser
Barnevernstjenestens undersøkelse er avsluttet når 

den har foretatt en samlet vurdering av saken og gjort 
ett av følgende:
a) vedtatt å henlegge saken
b) vedtatt å henlegge saken med mulighet for ny 

undersøkelse etter tredje ledd
c) vedtatt å iverksette tiltak
d) sendt begjæring om tiltak til barneverns- og helse-

nemnda.
Barnevernstjenestens avgjørelse om å henlegge sa-

ken etter en undersøkelse skal regnes som enkeltvedtak.
Dersom barnevernstjenesten henlegger en sak etter 

en undersøkelse fordi foreldrene ikke samtykker til an-
befalte hjelpetiltak, kan den fastsette i vedtaket at ny 
undersøkelse gjennomføres inntil seks måneder etter at 
saken ble henlagt, dersom vilkårene etter § 2-2 fortsatt 
er oppfylt. Foreldrene skal informeres om vedtaket, og 
skal informeres dersom ny undersøkelse igangsettes.

Kapittel 3. Hjelpetiltak

§ 3-1 Frivillig hjelpetiltak
Når barnet på grunn av sin omsorgssituasjon eller 

atferd har et særlig behov for hjelp, skal barnevernstje-
nesten tilby og sette i verk hjelpetiltak for barnet og for-
eldrene. Hjelpetiltak skal være egnet til å møte barnets 
og foreldrenes behov og til å bidra til positiv endring 
hos barnet eller i familien.

Departementet kan i forskrift fastsette hvilke krav 
til kvalitet som skal stilles til hjelpetiltak. Forskriften 
kan fastsette utfyllende krav til oppfølging, jf. § 8-1 og 
§ 8-5, av barn og unge som har bolig som hjelpetiltak.

§ 3-2 Fosterhjem og barnevernsinstitusjon som frivillig 
hjelpetiltak

Barnevernstjenesten kan tilby fosterhjem eller ins-
titusjon som hjelpetiltak når vilkårene i § 3-1 første ledd 
er til stede og barnets behov ikke kan ivaretas på annen 
måte. Barnevernstjenesten kan også tilby opphold i om-
sorgssenter, jf. kapittel 11. Dersom det må antas at forel-
drene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig om-
sorg, må barnevernstjenesten vurdere om det med én 
gang skal reises sak om omsorgsovertakelse, jf. § 5-1. Be-

stemmelsen i § 5-3 tredje ledd gjelder så langt den pas-
ser.

§ 3-3 Frivillig opphold i fosterhjem eller barnevernsinsti-
tusjon i en annen stat enn der barnet har sitt vanlige bo-
sted

Barnevernstjenesten kan tilby et konkret foster-
hjem eller en institusjon som hjelpetiltak i en stat som 
har sluttet seg til konvensjon 19. oktober 1996 om juris-
diksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samar-
beid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for be-
skyttelse av barn dersom følgende vilkår er oppfylt:
a) vilkårene for frivillig hjelpetiltak i fosterhjem eller 

institusjon etter § 3-2 er oppfylt
b) oppholdet er forsvarlig og til barnets beste, og bar-

nets tilknytning til den aktuelle staten er tillagt sær-
lig vekt

c) barnets rett til medvirkning er ivaretatt og barnets 
mening er tillagt stor vekt

d) forelder med foreldreansvar og barn over 12 år sam-
tykker til oppholdet

e) staten som det er ønskelig å tilby opphold i, har en 
forsvarlig tilsynsordning

f) gjennomføringen av tilsyn, oppfølging av barnet og 
utgiftsfordeling i forbindelse med oppholdet er 
avtalt med myndighetene i den aktuelle staten

g) vilkårene etter konvensjonens artikkel 33 er opp-
fylt.
Barnevernstjenesten kan samtykke til at et barn 

som har sitt vanlige bosted i en stat som har tiltrådt kon-
vensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, aner-
kjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreld-
remyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, kan få 
opphold i et konkret fosterhjem eller en institusjon i 
Norge. Samtykke kan gis bare dersom vilkårene i første 
ledd er oppfylt. Barnevernstjenesten skal søke Utlen-
dingsdirektoratet om oppholdstillatelse for barnet når 
det er nødvendig. Barnevernstjenesten kan ikke sam-
tykke til oppholdet før barnet har fått oppholdstillatel-
se.

§ 3-4 Pålegg om hjelpetiltak

Når vilkårene etter § 3-1 første ledd er oppfylt, og 
det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende om-
sorg eller beskyttelse, kan barneverns- og helsenemnda 
vedta følgende hjelpetiltak uten at de private partene 
har samtykket til det:
a) omsorgsendrende hjelpetiltak i hjemmet
b) opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud, 

opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, lekse-
hjelp, fritidsaktiviteter, bruk av støttekontakt eller 
andre lignende tiltak

c) tilsyn, meldeplikt og rusmiddelprøve av biologisk 
materiale.
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Hjelpetiltak etter bokstav a skal bygge på et allment ak-
septert kunnskapsgrunnlag.

Når det er nødvendig for å sikre barnet tilfredsstil-
lende omsorg og det er nærliggende fare for at barnet 
kan komme i en situasjon der vilkårene for omsorgs-
overtakelse er oppfylt, kan nemnda fatte vedtak om 
hjelpetiltak i senter for foreldre og barn i alderen 0 til 6 
år uten at de private partene har samtykket. Vilkårene 
etter § 3-1 første ledd må være oppfylt.

Pålegg om hjelpetiltak kan rettes mot både foreldre 
som barnet bor fast sammen med, og foreldre som har 
samvær med barnet.

Pålegg om at barnet skal oppholde seg i barnehage 
eller annet egnet dagtilbud, kan vedtas uten tidsbe-
grensning. Pålegg om hjelpetiltak i senter for foreldre og 
barn kan vedtas for inntil tre måneder. For øvrig kan på-
legg om hjelpetiltak vedtas for inntil ett år.

§ 3-5 Foreldrestøttende hjelpetiltak uten barnets samtyk-
ke

Dersom et barn har vist alvorlige atferdsvansker, jf. 
§ 6-2, eller er i ferd med å utvikle slik atferd, kan barne-
verns- og helsenemnda vedta at foreldrestøttende tiltak 
som har som formål å forhindre eller redusere denne at-
ferden, kan gjennomføres uten barnets samtykke. Slike 
foreldrestøttende tiltak kan også gjennomføres uten 
barnets samtykke når tiltakene iverksettes som ledd i 
avslutningen av et institusjonsopphold etter § 6-2. For-
eldrestøttende tiltak uten barnets samtykke kan ikke 
opprettholdes i mer enn seks måneder etter at nemndas 
vedtak ble truffet.

§ 3-6 Hjelpetiltak til ungdom over 18 år
Tiltak som er iverksatt før en ungdom har fylt 18 år, 

skal videreføres eller erstattes av andre tiltak når ung-
dommen samtykker og har behov for hjelp eller støtte 
fra barnevernstjenesten til en god overgang til voksenli-
vet. Tiltak kan iverksettes selv om ungdommen har vært 
uten tiltak en periode.

I god tid før ungdommen fyller 18 år, skal barne-
vernstjenesten ta kontakt med ungdommen for å vur-
dere om tiltak skal videreføres eller erstattes av andre 
tiltak. Avgjørelse om at tiltak skal videreføres, erstattes 
eller opphøre, er enkeltvedtak.

Tiltak kan iverksettes frem til ungdommen fyller 25 
år.

§ 3-7 Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling
Dersom det er grunn til å tro at et barn har en livs-

truende eller annen alvorlig sykdom eller skade, og for-
eldrene ikke sørger for at barnet kommer til undersø-
kelse eller behandling, kan barneverns- og helse-
nemnda vedta at barnet med bistand fra barnevernstje-
nesten skal undersøkes av lege, eller bringes til sykehus 
for å bli undersøkt. Nemnda kan også vedta at et barn 

med en slik sykdom eller skade skal behandles på syke-
hus eller i hjemmet i samsvar med anvisning fra lege.

§ 3-8 Vedtak om behandling av barn som har særlige be-
handlings- og opplæringsbehov

Dersom foreldrene ikke sørger for at et barn som 
har nedsatt funksjonsevne eller er spesielt hjelpetren-
gende, får dekket særlige behov for behandling og opp-
læring, kan barneverns- og helsenemnda vedta at bar-
net med bistand fra barnevernstjenesten skal behand-
les eller få opplæring.

Kapittel 4. Akuttiltak

§ 4-1 Akuttvedtak om hjelpetiltak dersom barn er uten 
omsorg

Dersom et barn er uten omsorg, skal barnevernstje-
nesten straks vedta og sette i verk de hjelpetiltakene 
som er nødvendige. Hjelpetiltakene kan ikke opprett-
holdes dersom foreldrene eller barn over 15 år motset-
ter seg tiltaket.

§ 4-2 Akuttvedtak om omsorgsovertakelse

Barnevernstjenestens leder, lederens stedfortreder 
eller påtalemyndigheten kan treffe akuttvedtak om om-
sorgsovertakelse dersom det er fare for at barnet blir ve-
sentlig skadelidende dersom vedtaket ikke gjennomfø-
res straks. Ved vurderingen av om det skal treffes et 
akuttvedtak om omsorgsovertakelse av et nyfødt barn, 
skal det legges særlig vekt på barnets behov for nærhet 
til foreldrene umiddelbart etter fødselen.

Barnevernstjenestens leder eller lederens stedfor-
treder kan også treffe vedtak om samvær etter § 7-2 og 
§ 7-3 når det er truffet akuttvedtak etter første ledd.

Dersom det er behov for videre tiltak, skal barne-
vernstjenesten snarest følge opp akuttvedtaket med en 
begjæring til barneverns- og helsenemnda om tiltak. 
Dersom slik begjæring ikke foreligger innen seks uker 
fra vedtakstidspunktet, faller akuttvedtaket bort.

Vedtak som gjelder et barn som har sitt vanlige bo-
sted i en annen stat, jf. § 1-2 tredje ledd, faller likevel 
bort først seks måneder etter vedtakstidspunktet der-
som norske myndigheter innen samme frist har gjort ett 
av følgende:
a) har fremmet en begjæring til bostedsstaten om å 

treffe nødvendige beskyttelsestiltak
b) har truffet vedtak om å få overført jurisdiksjon etter 

lov om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 
1996 om jurisdiksjon, lovvalg, annerkjennelse, full-
byrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyn-
dighet og tiltak for beskyttelse av barn § 5.
De plasseringsalternativene som fremgår av § 5-3 

gjelder tilsvarende ved akuttvedtak om omsorgsoverta-
kelse.
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§ 4-3 Vedtak om midlertidig flytteforbud
Barnevernstjenestens leder eller lederens stedfor-

treder kan treffe vedtak om at et barn som bor utenfor 
hjemmet med foreldrenes samtykke, ikke skal flyttes, 
dersom det er sannsynlig at flytting vil være til skade for 
barnet.

Vedtak kan treffes for inntil tre måneder. Barne-
vernstjenesten skal i løpet av denne perioden legge for-
holdene til rette for at flyttingen kan gjennomføres med 
minst mulig ulempe for barnet.

Dersom barnevernstjenesten vurderer det slik at bar-
net ikke kan flyttes, skal barnevernstjenesten i løpet av 
seks uker sende begjæring til barneverns- og helse-
nemnda om omsorgsovertakelse eller annet tiltak. Vedta-
ket om flytteforbud består til saken er avgjort av nemnda.

§ 4-4 Akuttvedtak om plassering i atferdsinstitusjon
Barnevernstjenestens leder, lederens stedfortreder 

eller påtalemyndigheten kan treffe akuttvedtak om å 
plassere et barn i institusjon dersom barnet har vist al-
vorlige atferdsvansker som nevnt i § 6-2. Et slikt vedtak 
kan treffes bare dersom det er fare for at barnet ellers 
blir vesentlig skadelidende.

Dersom det er behov for videre tiltak, skal barne-
vernstjenesten snarest følge opp akuttvedtaket med en 
begjæring til barneverns- og helsenemnda om plasse-
ring i atferdsinstitusjon etter § 6-2. Dersom slik begjæ-
ring ikke foreligger innen to uker fra vedtakstidspunk-
tet, faller akuttvedtaket bort.

Bestemmelsen i § 4-2 fjerde ledd gjelder tilsvarende.

§ 4-5 Akuttvedtak om plassering av barn i institusjon når 
det er fare for menneskehandel

Barnevernstjenestens leder, lederens stedfortreder 
eller påtalemyndigheten kan treffe akuttvedtak om å 
plassere et barn i institusjon dersom det er sannsynlig at 
barnet utnyttes til menneskehandel, eller det er en nær-
liggende og alvorlig fare for at barnet kan bli utnyttet til 
menneskehandel. Akuttvedtaket kan treffes bare når 
det er nødvendig for å beskytte barnet.

Dersom det er behov for videre tiltak, skal barne-
vernstjenesten snarest følge opp akuttvedtaket med en 
begjæring til barneverns- og helsenemnda om plasse-
ring i institusjon etter § 6-6. Dersom slik begjæring ikke 
foreligger innen to uker fra vedtakstidspunktet, faller 
akuttvedtaket bort.

Bestemmelsen i § 6-6 annet, fjerde og sjette ledd 
gjelder tilsvarende.

Kapittel 5. Omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldre-
ansvar og adopsjon

§ 5-1 Vedtak om omsorgsovertakelse
Dersom mindre inngripende tiltak ikke kan skape 

tilfredsstillende forhold for barnet og det er nødvendig 

ut fra barnets situasjon, kan barneverns- og helse-
nemnda treffe vedtak om omsorgsovertakelse for et 
barn i ett eller flere av følgende tilfeller:
a) det er alvorlige mangler ved den omsorgen barnet 

får, herunder den personlige kontakt og trygghet, 
sett hen til det barnet trenger etter sin alder og 
utvikling

b) foreldrene sørger ikke for at et barn som er sykt, har 
nedsatt funksjonsevne eller er spesielt hjelpetren-
gende, får dekket sitt særlige behov for behandling 
og opplæring

c) barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvor-
lige overgrep i hjemmet

d) det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller 
utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene vil 
være ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for bar-
net

e) det er overveiende sannsynlig at et barn som ble 
akuttplassert som nyfødt etter § 4-2, vil komme i en 
situasjon som nevnt i bokstav a, b, c eller d

f) det er overveiende sannsynlig at flytting av et barn 
som med foreldrenes samtykke bor utenfor hjem-
met, vil føre til en situasjon som nevnt i bokstav a, b, 
c, eller d

g) barnet har bodd utenfor hjemmet i mer enn to år 
med foreldrenes samtykke, og barnet er blitt så 
knyttet til mennesker og miljøet der det er, at flyt-
ting kan føre til alvorlige problemer for barnet.

§ 5-2 Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse
Vedtak om omsorgsovertakelse skal settes i verk så 

snart som mulig. Vedtaket faller bort dersom det ikke er 
satt i verk innen seks uker fra vedtakstidspunktet. 
Nemndlederen kan forlenge fristen når særlige grunner 
tilsier det.

Dersom et barn bortføres fra barnevernstjenesten 
til en annen stat etter at det er truffet vedtak om om-
sorgsovertakelse, består vedtaket i ett år dersom barne-
vernstjenesten har varslet politiet eller sendt en søknad 
om å få barnet tilbakeført til Norge til sentralmyndighe-
ten for konvensjon av 25. oktober 1980 om de sivile si-
der ved internasjonal barnebortføring. Det samme gjel-
der når det er sendt en anmodning om å få vedtaket 
anerkjent eller fullbyrdet til sentralmyndigheten for 
konvensjon av 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lov-
valg, annerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrø-
rende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av 
barn. Nemndleder kan forlenge fristen.

§ 5-3 Valg av plasseringssted etter vedtak om omsorgs-
overtakelse

Når barneverns- og helsenemnda treffer vedtak om 
omsorgsovertakelse, skal det fremgå av vedtaket om 
barnet skal bo i et fosterhjem eller i en barnevernsinsti-
tusjon. Nemnda kan bestemme at barnet skal bo i en 
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opplærings- eller behandlingsinstitusjon dersom det er 
nødvendig fordi barnet har nedsatt funksjonsevne. 
Nemnda kan i særskilte tilfeller også bestemme at bar-
net skal bo i et omsorgssenter, jf. kapittel 11.

Barnevernstjenesten skal redegjøre for sitt syn på 
valg av plasseringssted for barnet når den legger frem 
forslag om omsorgsovertakelse for nemnda. Nemnda 
kan i vedtaket sette krav til plasseringsstedet. Saken skal 
forelegges nemnda på nytt dersom barnet ikke kan plas-
seres slik det ble forutsatt i vedtaket.

Når plasseringssted for barnet skal velges, skal det 
blant annet legges vekt på barnets mening, barnets 
identitet og behov for omsorg i et stabilt miljø, behovet 
for kontinuitet i barnets oppdragelse og barnets etniske, 
religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn. Det skal også 
legges vekt på hvor lenge det er antatt at omsorgsoverta-
kelsen skal vare, og på barnets samvær og kontakt med 
foreldrene, søsken og andre personer som barnet har 
nær tilknytning til. Dersom barnet skal bo i fosterhjem, 
skal barnevernstjenesten vurdere om noen i barnets fa-
milie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem, jf. 
§ 9-4.

§ 5-4 Ansvaret for barnet etter vedtak om omsorgsoverta-
kelse

Etter at det er truffet vedtak om omsorgsovertakel-
se, har barnevernstjenesten omsorgsansvaret for bar-
net. Barnevernstjenesten skal gi barnet forsvarlig om-
sorg. Barnevernstjenesten skal ta avgjørelser som har 
betydning for barnets dagligliv, blant annet om barnet 
skal være i barnehage, benytte skolefritidsordning eller 
delta i fritidsaktiviteter. Barnevernstjenesten har også 
avgjørelsesmyndighet etter andre lover.

Fosterforeldrene eller institusjonen der barnet bor, 
utøver omsorgen for barnet på vegne av barnevernstje-
nesten og innenfor de rammene som barnevernstje-
nesten fastsetter.

Foreldrenes foreldreansvar er begrenset til avgjørel-
ser om barnets grunnleggende personlige forhold, som 
valg av type skole, endring av navn, samtykke til adop-
sjon og inn- og utmelding i tros- og livssynssamfunn.

§ 5-5 Barnevernstjenestens adgang til å flytte barnet etter 
vedtak om omsorgsovertakelse

Barnevernstjenesten kan vedta at barnet skal flytte 
bare dersom det er nødvendig på grunn av endrede for-
hold, eller dersom det er til barnets beste. Barne-
vernstjenestens vedtak i en sak om flytting kan påklages 
til barneverns- og helsenemnda.

§ 5-6 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge

Det er ulovlig å ta med seg barnet ut av Norge uten 
samtykke fra barnevernstjenesten når vedtak etter §§ 4-
2, 4-3, 4-4 og 4-5 er iverksatt. Det er videre ulovlig å ta 
med seg barnet ut av Norge uten samtykke fra barne-

vernstjenesten når vedtak etter §§ 5-1, 6-2 og 6-3 er truf-
fet eller når begjæring om slike tiltak er sendt barne-
verns- og helsenemnda.

§ 5-7 Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse

Barneverns- og helsenemnda skal oppheve et ved-
tak om omsorgsovertakelse når det er overveiende 
sannsynlig at foreldrene kan gi barnet forsvarlig om-
sorg. Vedtaket kan likevel ikke oppheves dersom barnet 
er blitt så knyttet til mennesker og miljøet der det er, at 
flytting kan føre til alvorlige problemer for barnet.

Sakens parter kan ikke kreve at nemnda behandler 
en sak om oppheving av et vedtak om omsorgsoverta-
kelse de første tolv månedene etter at nemnda eller 
domstolen har avsagt endelig eller rettskraftig avgjørel-
se i saken. Er et krav om oppheving av et vedtak om om-
sorgsovertakelse ikke blitt tatt til følge etter første ledd 
annet punktum, må det foreligge opplysninger om ve-
sentlige endringer i barnets situasjon for at sakens par-
ter kan kreve at en ny sak behandles.

§ 5-8 Vedtak om fratakelse av foreldreansvar

Barneverns- og helsenemnda kan vedta at foreldre-
ne skal fratas foreldreansvaret dersom det er truffet ved-
tak om omsorgsovertakelse, og det foreligger særlige 
grunner som tilsier at det er nødvendig å frata foreldre-
ne foreldreansvaret for å ivareta barnet.

Dersom barnet blir uten verge etter at foreldrene er 
fratatt foreldreansvaret, skal barnevernstjenesten sna-
rest informere statsforvalteren om at barnet har behov 
for ny verge.

§ 5-9 Oppheving av vedtak om fratakelse av foreldrean-
svar

Barneverns- og helsenemnda skal oppheve et ved-
tak om fratakelse av foreldreansvar dersom det ikke len-
ger foreligger særlige grunner som tilsier at vedtaket er 
nødvendig for å ivareta barnet.

Sakens parter kan ikke kreve at nemnda behandler 
en sak om oppheving av et vedtak om fratakelse av for-
eldreansvar de første tolv månedene etter at nemnda el-
ler domstolen har avsagt endelig eller rettskraftig avgjø-
relse i saken.

§ 5-10 Vedtak om adopsjon

Barneverns- og helsenemnda kan vedta adopsjon 
uten samtykke fra foreldrene dersom nemnda har truf-
fet vedtak om fratakelse av foreldreansvar, og følgende 
vilkår er oppfylt:
a) det må regnes som sannsynlig at foreldrene varig 

ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, eller at 
barnet er blitt så knyttet til mennesker og miljøet 
der det er, at flytting kan føre til alvorlige problemer 
for barnet
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b) adopsjonssøkerne har vært fosterforeldre for bar-
net, har vist seg egnet til å oppdra barnet som sitt 
eget og har utøvd omsorgen for barnet på en god 
måte

c) vilkårene for å innvilge adopsjon etter adopsjonslo-
ven er oppfylt

d) det foreligger særlig tungtveiende grunner som til-
sier at adopsjon vil være til barnets beste.
Barneverns- og helsenemnda kan også treffe vedtak 

om adopsjon av et barn som barnevernstjenesten har 
overtatt omsorgen for, når foreldrene samtykker, så-
fremt vilkårene i første ledd bokstav a til d er oppfylt.

Departementet skal utstede en adopsjonsbevilling 
når nemnda har truffet vedtak om adopsjon.

§ 5-11 Besøkskontakt etter adopsjon

Når barneverns- og helsenemnda treffer vedtak om 
adopsjon etter § 5-10, skal den vurdere om det skal være 
besøkskontakt mellom barnet og foreldrene etter at 
adopsjonen er gjennomført dersom noen av partene 
har krevd det og adopsjonssøkerne samtykker til slik 
kontakt. Nemnda skal treffe vedtak om besøkskontakt 
dersom det er til barnets beste. Nemnda skal samtidig 
fastsette omfanget av kontakten.

Barnevernstjenesten i den kommunen som har 
reist saken, skal bistå med å gjennomføre besøkskon-
takten. Dersom barnevernstjenestene i de berørte kom-
munene blir enige om det, kan ansvaret for å gjennom-
føre besøkskontakten overføres til en annen kommune 
som barnet har tilknytning til.

Et vedtak om besøkskontakt kan prøves på nytt 
bare dersom særlige grunner tilsier det. Særlige grunner 
kan blant annet være at barnet motsetter seg kontakt, 
eller at foreldrene ikke følger opp vedtaket om kontakt.

Barnevernstjenesten kan på eget initiativ bringe et 
vedtak om besøkskontakt inn for nemnda for ny 
prøving etter tredje ledd. Adoptivforeldrene og barnet 
selv, dersom det har partsrettigheter, kan kreve at bar-
nevernstjenesten bringer saken inn for nemnda på nytt.

Nemndas vedtak om besøkskontakt etter første 
ledd kan bringes inn for tingretten etter reglene i § 14-
25 av kommunen, foreldrene eller barnet selv, dersom 
det har partsrettigheter. Et nytt vedtak etter tredje ledd 
kan bringes inn for tingretten av kommunen, foreldre-
ne, adoptivforeldrene eller barnet selv, dersom det har 
partsrettigheter.

Kapittel 6. Atferdstiltak m.m.

§ 6-1 Vedtak om opphold i atferdsinstitusjon etter sam-
tykke

Et barn som har vist alvorlige atferdsvansker, kan på 
samme vilkår som etter § 6-2 gis opphold i institusjon 
dersom barnet selv og de som har foreldreansvar, sam-
tykker til det. Dersom barnet har fylt 15 år, er samtykke 

fra barnet tilstrekkelig. Barnets samtykke skal være 
skriftlig og skal gis til institusjonsledelsen senest når 
oppholdet begynner. Før samtykke gis, skal barnet gjø-
res kjent med at samtykket kan trekkes tilbake med de 
begrensninger som følger av annet ledd.

Institusjonen kan sette som vilkår at barnet kan 
holdes tilbake i institusjonen i inntil tre uker fra barnet 
har flyttet inn. Dersom oppholdet i institusjonen er 
ment å gi behandling eller opplæring i minst tre måne-
der, kan det også settes som vilkår at barnet kan holdes 
tilbake i inntil tre uker etter at samtykket uttrykkelig er 
trukket tilbake.

Dersom barnet rømmer, men blir brakt tilbake til 
institusjonen innen tre uker, kan barnet holdes tilbake i 
tre uker fra det tidspunktet da barnet ble brakt tilbake 
til institusjonen.

Barnet kan bare tilbys plass i institusjon som er god-
kjent av barne-, ungdoms- og familieetaten til å ta imot 
barn på grunnlag av vedtak etter denne bestemmelsen.

§ 6-2 Vedtak om plassering i atferdsinstitusjon uten sam-
tykke

Barneverns- og helsenemnda kan vedta at et barn 
skal plasseres i institusjon uten samtykke fra barnet selv 
eller fra de som har foreldreansvar, dersom barnet har 
vist alvorlige atferdsvansker på en eller flere av følgende 
måter:
a) ved å begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd
b) ved vedvarende problematisk bruk av rusmidler
c) ved annen form for utpreget normløs atferd.

Barnet kan plasseres i inntil fire uker for observa-
sjon, undersøkelse og korttidsbehandling. Dersom det 
treffes nytt vedtak, kan plasseringstiden forlenges med 
inntil fire nye uker.

Dersom barnet har behov for mer langvarig 
behandling, kan nemnda vedta at barnet skal plasseres 
i institusjonen i inntil tolv måneder. Barnevernstje-
nesten skal vurdere vedtaket på nytt senest når barnet 
har oppholdt seg i institusjonen i seks måneder. 
Nemnda kan i særlige tilfeller vedta at oppholdet skal 
forlenges med inntil tolv måneder. Plasseringstiden 
etter akuttvedtak etter § 4-4 skal inngå i den totale 
plasseringstiden som gjelder for vedtak etter § 6-2 første 
og annet ledd.

Nemnda kan treffe vedtak etter første og annet ledd 
bare dersom institusjonen er faglig og materielt i stand 
til å tilby barnet forsvarlig hjelp. Institusjonen skal være 
godkjent av barne-, ungdoms- og familieetaten til å ta 
imot barn på grunnlag av vedtak etter denne bestem-
melsen. Bestemmelsen i § 5-3 annet ledd gjelder tilsva-
rende.

Før det blir truffet vedtak etter denne bestemmel-
sen skal det ha vært vurdert om barnets behov kan iva-
retas ved hjelpetiltak etter kapittel 3.



8 Lovvedtak 173 – 2020–2021

Barnevernstjenesten kan la være å sette vedtaket i 
verk dersom forholdene tilsier det. Barnevernstjenesten 
skal i så fall varsle nemnda. Vedtaket faller bort dersom 
det ikke er satt i verk innen seks uker.

§ 6-3 Plassering i fosterhjem med særlige forutsetninger 
eller i institusjoner med hjem

Vedtak etter §§ 6-1 og 6-2 kan også gjelde plassering 
i fosterhjem med særlige forutsetninger. Fosterhjem-
met skal være utpekt av barne-, ungdoms- og familieeta-
ten.

Vedtak etter §§ 6-1 og 6-2 kan også gjelde plassering 
i institusjoner med hjem, jf. § 10-22.

§ 6-4 Vedtak om informasjon til fornærmede eller etter-
latte utsatt for et alvorlig lovbrudd

Når barneverns- og helsenemnda treffer vedtak et-
ter § 6-2, skal nemnda vedta at fornærmede eller etter-
latte skal informeres om plasseringen dersom følgende 
vilkår er oppfylt:
a) begrunnelsen for vedtaket om plassering er at bar-

net har begått et alvorlig lovbrudd
b) barnet hadde ikke fylt 15 år da lovbruddet ble 

begått
c) det antas å ha betydning for fornærmede eller etter-

latte å få informasjon om plasseringen.
Det skal ikke gis informasjon om plasseringen der-

som det kan medføre fare for barnets sikkerhet.
Nemnda kan treffe vedtak som nevnt i første ledd 

også i tilfeller der barnet allerede er plassert etter § 6-2 
når lovbruddet begås.

§ 6-5 Informasjon til fornærmede eller etterlatte
Er det truffet vedtak om informasjon til fornærme-

de eller etterlatte etter § 6-4, skal institusjonen gi infor-
masjon om plasseringen og varigheten av denne, insti-
tusjonens beliggenhet og annen nødvendig informa-
sjon om institusjonsoppholdet.

Institusjonen skal informere fornærmede eller et-
terlatte som har fått informasjon etter første ledd om 
barnets fravær fra institusjonen dersom følgende vilkår 
er oppfylt:
a) det er sannsynlig at barnet og fornærmede eller 

etterlatte vil kunne møte hverandre
b) det antas å ha betydning for fornærmede eller etter-

latte å få informasjonen.
Barnets fravær fra institusjonen i forbindelse med 

skolegang, fritidsaktiviteter og lignende regnes ikke 
som fravær etter annet ledd.

På samme vilkår som etter annet ledd skal det gis in-
formasjon til fornærmede eller etterlatte når institu-
sjonsoppholdet avsluttes.

Beslutninger etter denne bestemmelsen treffes av 
institusjonens leder eller lederens stedfortreder. Infor-
masjon til fornærmede eller etterlatte skal gis så snart 

som mulig, slik at de kan innrette seg etter den. Informa-
sjon skal ikke gis dersom det kan medføre fare for bar-
nets sikkerhet.

Både barnet og de som har foreldreansvaret, kan på-
klage en beslutning etter denne bestemmelsen til stats-
forvalteren. Klagen fremmes direkte for statsforvalteren 
innen én uke. Institusjonen skal bistå barn som ønsker 
det, med å utforme og sende klagen. Klagen er ikke til 
hinder for at institusjonen gir informasjon til fornær-
mede eller etterlatte. Dersom barnet eller de som har 
foreldreansvaret, ber om utsatt iverksettelse av beslut-
ningen, kan ikke fraværet gjennomføres før klagen er 
behandlet.

Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at in-
stitusjonen gir opplysninger til fornærmede eller etter-
latte etter denne bestemmelsen. Fornærmede og etter-
latte kan bare bruke informasjon de har fått så langt det 
er nødvendig for å ivareta egne interesser. Institusjonen 
skal gjøre dem oppmerksom på dette og at overtredelse 
av taushetsplikten kan straffes etter straffeloven § 209.

Lovbestemt taushetsplikt er ikke til hinder for at in-
stitusjonen, barnevernstjenesten, politiet og påtale-
myndigheten utveksler nødvendige opplysninger av 
betydning for varsling etter denne bestemmelsen.

§ 6-6 Vedtak om plassering i institusjon når det er fare for 
at barnet kan utnyttes til menneskehandel

Dersom politiets vurdering og øvrige opplysninger 
tilsier at det er nærliggende og alvorlig fare for at barnet 
utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehandel, jf. 
straffeloven § 257, kan barneverns- og helsenemnda 
treffe vedtak om at barnet skal plasseres i institusjon. Et 
slikt vedtak kan treffes bare dersom det er nødvendig 
for å ivareta barnets umiddelbare behov for beskyttelse 
og omsorg. Videre skal institusjonen faglig og materielt 
være i stand til å ivareta barnets behov for beskyttelse og 
omsorg. Bestemmelsen i § 5-3 annet ledd gjelder tilsva-
rende.

I vedtaket kan det bestemmes at det skal iverksettes 
beskyttelsestiltak dersom det er nødvendig for å hindre 
at barnet får kontakt med personer som kan komme til 
å utnytte barnet til menneskehandel. Beskyttelsestilta-
kene kan innskrenke barnets adgang til å motta besøk, 
kommunisere gjennom post, telefon eller annet kom-
munikasjonsutstyr og bevege seg fritt utenfor institusjo-
nens område. Beskyttelsestiltakene kan også omfatte 
begrensninger for hvem som kan få vite hvor barnet er, 
ved at barnet plasseres på skjult adresse. Beskyttelsestil-
takene skal ikke være mer omfattende enn nødvendig. 
Beskyttelsestiltakene kan ikke fastsette begrensninger 
som hindrer barnet i å ha kontakt med oppnevnt verge, 
advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyndighet, helse-
personell, konsulær representant, prest, annen religiøs 
leder eller lignende.
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Det kan treffes vedtak for inntil seks uker. Opphol-
det kan forlenges med inntil seks uker om gangen gjen-
nom nye vedtak. Samlet oppholdstid i institusjon, in-
kludert oppholdstid etter akuttvedtak, kan ikke oversti-
ge seks måneder.

Barnevernstjenesten har ansvar for omsorgen for 
barnet etter vedtak om plassering i institusjon. Institu-
sjonen utøver omsorgen for barnet på vegne av barne-
vernstjenesten.

Barnevernstjenesten kan unnlate å sette i verk ved-
taket dersom forholdene tilsier det, og politiet samtyk-
ker. Barnevernstjenesten skal i så fall varsle nemnda. 
Vedtaket faller bort dersom det ikke er satt i verk innen 
seks uker fra vedtakstidspunktet.

Dersom det er grunn til å anta at en person er under 
18 år, kan det treffes vedtak overfor personen etter den-
ne bestemmelsen inntil alderen er fastsatt.

Departementet kan gi forskrift om særlige beskyt-
telsestiltak når det er fare for menneskehandel.

Kapittel 7. Samvær og kontakt etter omsorgsovertakelse

§ 7-1 Rett til samvær og kontakt

Barn og foreldre har rett til samvær og kontakt med 
hverandre, hvis ikke noe annet er bestemt.

§ 7-2 Vedtak om samvær og kontakt med foreldre

Når det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse, 
skal barneverns- og helsenemnda fastsette samvær mel-
lom barnet og foreldrene. Nemnda kan sette vilkår for 
samværet, herunder bestemme at det skal føres tilsyn 
under samværet.

Nemndas vedtak om samvær skal baseres på en 
konkret vurdering. Det skal blant annet tas hensyn til 
barnets behov for beskyttelse, barnets utvikling, samt 
barnets og foreldrenes mulighet til å opprettholde og 
styrke båndene mellom seg. Samvær skal være til bar-
nets beste.

Bare når det foreligger sterke og spesielle grunner, 
kan nemnda bestemme at samværet skal begrenses 
sterkt eller falle helt bort. På samme vilkår kan nemnda 
ved å treffe vedtak om skjult adresse også bestemme at 
foreldrene ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er.

På samme vilkår som for samvær kan nemnda fast-
sette begrensninger i annen kontakt mellom barn og 
foreldre.

Den som har forbud mot kontakt med et barn etter 
straffeloven § 57 eller straffeprosessloven § 222 a, kan 
ikke ha samvær eller kontakt med barnet etter denne lo-
ven, med mindre forbudet gir adgang til dette.

§ 7-3 Vedtak om samvær og kontakt med andre enn for-
eldre

Andre som har ivaretatt omsorgen for barnet før 
omsorgsovertakelsen, kan kreve at barneverns- og hel-

senemnda avgjør om de skal ha rett til samvær med bar-
net, og hvor omfattende samværsretten skal være.

Andre som barnet har en nær tilknytning til, kan 
kreve at nemnda avgjør om de skal ha rett til samvær 
med barnet, og hvor omfattende samværsretten skal 
være, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) en av eller begge foreldrene er døde
b) det er fastsatt at barn og foreldre ikke skal ha sam-

vær eller svært begrenset samvær.

§ 7-4 Begjæring om ny vurdering fra barneverns- og helse-
nemnda

De private parter kan ikke kreve at barneverns- og 
helsenemnda behandler en sak om samvær de første 18 
månedene etter at nemnda eller domstolen har avsagt 
endelig eller rettskraftig avgjørelse i saken. De private 
partene kan likevel kreve at nemnda behandler en slik 
sak på et tidligere tidspunkt dersom det foreligger opp-
lysninger om vesentlige endringer i barnets eller parte-
nes situasjon som kan ha betydning for samværsspørs-
målet.

§ 7-5 Samvær og kontakt med søsken og andre nærstående

Barnevernstjenesten skal sørge for at barnet gjen-
nom samvær og kontakt kan opprettholde og styrke 
bånd til søsken og andre som har et etablert familieliv 
og nære personlige bånd til barnet. Samvær skal være til 
barnets beste.

§ 7-6 Barnevernstjenestens plan for gjennomføring av 
samvær og kontakt

Når barneverns- og helsenemnda har truffet vedtak 
om samvær, skal barnevernstjenesten ut fra en konkret 
vurdering av barnets behov utarbeide en plan for gjen-
nomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken 
og andre nærstående, jf. §§ 7-2, 7-3 og 7-5. Planen er ikke 
et enkeltvedtak som kan påklages.

Barnevernstjenesten kan innvilge mer samvær enn 
det nemnda har fastsatt etter § 7-2 eller § 7-3, hvis det 
ikke er i strid med forutsetningene i nemndas vedtak. 
Barnevernstjenesten skal med jevne mellomrom un-
dersøke om omstendighetene har endret seg, og vurde-
re om det er behov for å endre samværet.

Kapittel 8. Oppfølging av barn og foreldre

§ 8-1 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om hjel-
petiltak

Etter at et vedtak om hjelpetiltak er iverksatt, skal 
barnevernstjenesten følge med på hvordan det går med 
barnet og foreldrene. Barnevernstjenesten skal systema-
tisk og regelmessig vurdere om hjelpen fungerer etter 
hensikten, om det er behov for nye tiltak, eller om det er 
grunnlag for omsorgsovertakelse. Dersom foreldrene 
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ønsker det, skal barnevernstjenesten som en del av opp-
følgingen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser.

Når barnevernstjenesten treffer vedtak om hjelpe-
tiltak, skal den utarbeide en plan for tiltakene og for 
oppfølgingen av barn og foreldre. Planen skal beskrive 
hva som er målet med hjelpetiltakene, hva de skal inne-
holde, og hvor lenge de er ment å vare. Planen skal en-
dres dersom barnets behov tilsier det.

§ 8-2 Oppfølging av barn og foreldre etter akuttvedtak

Etter at et akuttvedtak er iverksatt, skal barne-
vernstjenesten følge med på hvordan barnet utvikler 
seg, og om det får forsvarlig omsorg. Barnevernstje-
nesten skal vurdere om det er nødvendig å endre tilta-
ket, eller om det er nødvendig å iverksette ytterligere til-
tak for barnet.

Barnevernstjenesten skal også følge opp foreldrene 
etter at akuttvedtak er iverksatt. Barnevernstjenesten 
skal følge med på foreldrenes situasjon og utvikling, og 
den skal kort tid etter at et akuttvedtak er truffet, kon-
takte foreldrene og gi dem tilbud om veiledning og opp-
følging. Dersom foreldrene ønsker det, skal barne-
vernstjenesten som en del av oppfølgingen formidle 
kontakt med øvrige hjelpeinstanser.

Når det er truffet et akuttvedtak, skal barnevernstje-
nesten utarbeide en plan for videre undersøkelser, bar-
nets omsorgssituasjon og oppfølgingen av barnet og 
foreldrene. Planen skal endres dersom barnets behov 
tilsier det.

§ 8-3 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om om-
sorgsovertakelse

Barnevernstjenesten skal følge opp barnet etter at 
vedtak om omsorgsovertakelse er iverksatt. Barne-
vernstjenesten skal følge med på hvordan barnet ut-
vikler seg, og om det får forsvarlig omsorg.

Barnevernstjenesten skal også følge opp foreldrene 
etter at vedtak om omsorgsovertakelse er iverksatt. Bar-
nevernstjenesten skal følge med på foreldrenes situa-
sjon og utvikling, og den skal kort tid etter omsorgsover-
takelsen kontakte foreldrene og gi dem tilbud om vei-
ledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker det, 
skal barnevernstjenesten som en del av oppfølgingen 
formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser.

Dersom hensynet til barnet ikke taler mot det, skal 
barnevernstjenesten legge til rette for at foreldrene kan 
få tilbake omsorgen for barnet, jf. § 5-7. Barnevernstje-
nesten skal systematisk og regelmessig vurdere om det 
er nødvendig å endre tiltaket, eller om vedtak om om-
sorgsovertakelse kan oppheves.

Så snart som mulig etter at barneverns- og helse-
nemnda har truffet vedtak om omsorgsovertakelse, skal 
barnevernstjenesten utarbeide en plan for barnets om-
sorgssituasjon og oppfølgingen av barnet og foreldrene. 
Planen skal blant annet beskrive barnets behov og 

eventuell oppfølging som kan bidra til at foreldrene kan 
få tilbake omsorgen for barnet. Planen skal endres der-
som barnets behov tilsier det.

§ 8-4 Oppfølging av barn og foreldre etter vedtak om opp-
hold i atferdsinstitusjon

Etter at det er truffet vedtak om opphold i atferds-
institusjon etter § 6-1 eller vedtak om plassering i at-
ferdsinstitusjon etter § 6-2, skal barnevernstjenesten 
følge med på hvordan barnet utvikler seg, og om det får 
forsvarlig omsorg og behandling. Barnevernstjenesten 
skal systematisk og regelmessig vurdere om det er nød-
vendig å endre tiltaket, eller om det er nødvendig å 
iverksette ytterligere tiltak for barnet.

Kort tid etter at vedtaket er truffet, skal barne-
vernstjenesten kontakte foreldrene og gi dem tilbud om 
veiledning og oppfølging. Dersom foreldrene ønsker 
det, skal barnevernstjenesten som en del av oppfølgin-
gen formidle kontakt med øvrige hjelpeinstanser.

I en sak om frivillig opphold i atferdsinstitusjon et-
ter § 6-1 skal barnevernstjenesten utarbeide en plan for 
tiltaket og oppfølgingen av barnet. Planen skal om mu-
lig foreligge før barnet er plassert i institusjonen. Planen 
skal endres dersom barnets behov tilsier det. Barnet og 
foreldre med foreldreansvar skal samtykke til planen og 
til eventuelle endringer i planen. Dersom barnet har fylt 
15 år, er det tilstrekkelig at barnet samtykker.

I en sak om plassering i atferdsinstitusjon uten sam-
tykke etter § 6-2 skal barnevernstjenesten utarbeide et 
utkast til plan for tiltaket og oppfølgingen av barnet 
som skal foreligge når barneverns- og helsenemnda be-
handler saken. Så snart som mulig etter at nemnda har 
truffet vedtak i saken, skal barnevernstjenesten ferdig-
stille planen. Planen skal endres dersom barnets behov 
tilsier det.

Dersom barnevernstjenesten ber om det, skal bar-
ne-, ungdoms- og familieetaten bistå med å utarbeide 
planen.

§ 8-5 Oppfølging etter vedtak om hjelpetiltak til ungdom 
over 18 år

Barnevernstjenesten skal følge med på hvordan det 
går med ungdom som mottar hjelpetiltak etter at de har 
fylt 18 år. Barnevernstjenesten skal systematisk og 
regelmessig vurdere om hjelpen fungerer etter hensik-
ten, om det er behov for nye tiltak, eller om tiltaket bør 
opphøre. Dersom ungdommen ønsker det, skal barne-
vernstjenesten som en del av oppfølgingen formidle 
kontakt med øvrige hjelpeinstanser.

Barnevernstjenesten skal utarbeide en plan for til-
takene og oppfølgingen av ungdom som mottar hjelpe-
tiltak etter fylte 18 år. Planen skal beskrive hva som er 
målet med hjelpetiltakene, innholdet i tiltakene, og 
hvor lenge tiltakene er ment å vare. Planen skal endres 
dersom ungdommens behov tilsier det.
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§ 8-6 Oppfølging etter vedtak om opphold i institusjon 
når det er fare for menneskehandel

Barnevernstjenesten skal følge opp tiltaket og skal i 
samarbeid med politiet vurdere om tiltaket fortsatt er 
nødvendig for å beskytte barnet, eller om det kan opp-
høre. Det samme gjelder ved flytting av barnet etter § 5-
5.

Kapittel 9. Fosterhjem

§ 9-1 Definisjon av fosterhjem

Med fosterhjem menes private hjem som ivaretar 
omsorgen for barn på grunnlag av vedtak etter denne 
loven.

§ 9-2 Barns rettigheter under opphold i fosterhjem

Barnet skal få forsvarlig omsorg i fosterhjemmet, og 
det skal behandles hensynsfullt og med respekt for sin 
integritet. Barnet skal selv kunne bestemme i personlige 
spørsmål så langt det er mulig ut fra formålet med plas-
seringen og fosterforeldrenes ansvar for å gi barnet for-
svarlig omsorg. Barnets alder og modenhet skal tillegges 
vekt.

§ 9-3 Krav til fosterforeldre

Fosterforeldre skal ha særlig evne, tid og overskudd 
til å gi barn et trygt og godt hjem.

Fosterforeldre skal ivareta omsorgen for barnet i 
samsvar med forutsetningene i vedtaket fra barne-
vernstjenesten eller barneverns- og helsenemnda.

§ 9-4 Fosterhjem i barnets familie og nære nettverk

Barnevernstjenesten skal vurdere om noen i bar-
nets familie eller nære nettverk kan velges som foster-
hjem. Når barnevernstjenesten vurderer dette, skal den 
bruke verktøy og metoder for nettverksinvolvering, der-
som det er hensiktsmessig.

§ 9-5 Valg og godkjenning av fosterhjem

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har an-
svar for å velge et fosterhjem som er egnet til å ivareta 
det enkelte barns behov, og skal godkjenne fosterhjem-
met. Med omsorgskommunen menes den kommunen 
som har ansvaret etter § 15-4 eller § 15-5.

Dersom fosterhjemmet ligger i en annen kommune 
enn omsorgskommunen, kan barnevernstjenestene i 
de to kommunene inngå avtale om at det er barne-
vernstjenesten i kommunen der fosterhjemmet ligger, 
som skal godkjenne fosterhjemmet.

§ 9-6 Oppfølging av barn i fosterhjem og oppfølging av 
fosterfamilien

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har an-
svar for å følge opp barnet i fosterhjemmet, jf. kapittel 8.

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen har an-
svar for å følge opp fosterfamilien så lenge barnet er i 
fosterhjemmet. Barne-, ungdoms- og familieetaten har 
ansvaret for å følge opp fosterhjem som etaten tilbyr, jf. 
§ 16-3 annet ledd bokstav a og c.

§ 9-7 Fosterhjemsavtale

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen og fos-
terforeldrene skal inngå en skriftlig avtale om barne-
vernstjenestens og fosterforeldrenes forpliktelser.

§ 9-8 Fosterforeldres rett til å uttale seg og adgang til å klage

Fosterforeldre har rett til å uttale seg før det treffes 
vedtak om flytting etter § 5-5 og før et vedtak om om-
sorgsovertakelse oppheves etter § 5-7.

Barneverns- og helsenemnda kan gi fosterforeldre-
ne adgang til å klage på vedtak om flytting etter § 5-5.

§ 9-9 Formidling av fosterhjem

Det er forbudt for privatpersoner å drive formid-
lingsvirksomhet for plassering av barn utenfor hjem-
met. Det er forbudt for organisasjoner å formidle foster-
hjem uten bevilling fra departementet. Departementet 
skal føre tilsyn med formidlingsvirksomheten til orga-
nisasjoner som får bevilling.

Den som overtrer forbudet i første ledd, straffes med 
bøter eller fengsel i inntil tre måneder. Forsøk straffes på 
samme måte som fullbyrdet overtredelse.

§ 9-10 Tilsyn med barn i fosterhjem

Kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvar 
for å føre tilsyn med barnets situasjon i fosterhjemmet. 
Kommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fos-
terhjemmet fra plasseringstidspunktet og frem til bar-
net fyller 18 år. Formålet med tilsynet er å kontrollere at 
barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet, og at for-
utsetningene for plasseringen blir fulgt opp. Kommu-
nen skal sørge for at de som skal utøve tilsynet får nød-
vendig opplæring og veiledning.

§ 9-11 Forskrift om fosterhjem

Departementet kan gi forskrift om hvilke krav som 
skal stilles til fosterhjem, om tilsyn med barn i foster-
hjem, om fosterhjemmenes rettigheter og plikter og om 
barnevernstjenestens plikt til å følge opp barnet og fos-
terhjemmet.

Kapittel 10. Barnevernsinstitusjoner m.m.

§ 10-1 Barnevernsinstitusjonens ansvar for forsvarlig 
omsorg og behandling

Barnevernsinstitusjonen skal gi barn som opphol-
der seg på institusjonen forsvarlig omsorg og behand-
ling. Institusjonen skal møte barn hensynsfullt og med 
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respekt for deres personlige integritet og skal ivareta 
rettssikkerheten til den enkelte.

Departementet kan gi forskrift om det nærmere 
innholdet i institusjonens ansvar overfor det enkelte 
barn.

§ 10-2 Barns rettigheter i barnevernsinstitusjon

Barn har rett til å medvirke i alle forhold som vedrø-
rer barnet under opphold i barnevernsinstitusjon, jf. 
§ 1-4. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informa-
sjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine meninger. 
Barnet skal bli lyttet til, og barnets meninger skal vekt-
legges i samsvar med barnets alder og modenhet. Insti-
tusjonen må sørge for at barnets rett til medvirkning 
blir ivaretatt ved utformingen av institusjonens daglige 
liv og ved andre forhold som vedrører barnet.

Barn skal kunne bestemme i personlige spørsmål, 
bevege seg fritt innenfor og utenfor institusjonens om-
råde, fritt kommunisere med andre, herunder bruke 
elektroniske kommunikasjonsmidler og motta besøk.

Institusjonen kan likevel begrense barnets rettighe-
ter etter annet ledd når det er nødvendig for å gi barnet 
forsvarlig omsorg ut fra barnets alder og modenhet. Ins-
titusjonen kan også begrense barnets rettigheter hvis 
det er nødvendig for å ivareta trygghet og trivsel for alle 
på institusjonen.

Institusjonen kan ikke føre kontroll med barnets 
korrespondanse. Barnet har rett til kontakt med opp-
nevnt verge, advokat, barnevernstjeneste, tilsynsmyn-
dighet, helsepersonell, konsulær representant, prest, 
annen religiøs leder eller lignende.

Departementet kan gi forskrift om det nærmere 
innholdet i barns rettigheter og om gjennomføring av 
begrensninger etter tredje ledd.

§ 10-3 Milde former for fysisk makt ut fra omsorgsansva-
ret og trygghet og trivsel

Hvis det er åpenbart nødvendig for å gi barnet for-
svarlig omsorg, kan institusjonen benytte milde former 
for fysisk makt som å holde barnet kortvarig fast eller 
lede barnet. Slike tiltak kan også benyttes hvis det er 
åpenbart nødvendig for å ivareta trygghet og trivsel for 
alle på institusjonen.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring 
av milde former for fysisk makt etter bestemmelsen.

§ 10-4 Forebygging av tvangsbruk og andre inngrep i per-
sonlig integritet

Institusjonen skal arbeide systematisk for å fore-
bygge tvang og andre inngrep i barns personlige integri-
tet.

Institusjonen skal gjennomgå bruk av tvang og an-
dre inngrep sammen med barnet så snart som mulig et-
ter at tiltaket er avsluttet.

Departementet kan gi forskrift om nærmere regler 
om systematisk forebygging av tvang og andre inngrep.

§ 10-5 Forbud mot fysisk og psykisk tvang og makt

Det er ikke tillatt å tvangsmedisinere, isolere, bruke 
mekaniske tvangsmidler eller annen psykisk eller fysisk 
tvang eller makt for å straffe barn eller for å gi barnet 
omsorg eller behandling. Enkelte former for fysisk 
tvang og makt kan likevel benyttes etter §§ 10-3 og 10-7.

§ 10-6 Generelle vilkår for tvang og andre inngrep i barns 
personlige integritet

Barn skal ikke utsettes for tvang eller andre inngrep 
i deres personlige integritet med mindre det etter en 
helhetsvurdering er nødvendig i situasjonen. Andre 
mindre inngripende tiltak skal være forsøkt eller vur-
dert som utilstrekkelige. Tiltaket må være egnet til å 
oppnå formålet og stå i rimelig forhold til de interesser 
som skal ivaretas.

Tiltaket skal gjennomføres på en så skånsom måte 
som mulig og ikke opprettholdes lenger enn nødvendig.

§ 10-7 Bruk av tvang i akutte faresituasjoner

Ved akutt fare for skade på barnets eller andre per-
soners liv eller helse eller ved vesentlig skade på eien-
dom kan institusjonen, dersom det er strengt nødven-
dig, benytte tvang for å avverge skade etter straffeloven 
§§ 17 og 18. Tiltak skal opphøre straks skaden eller faren 
er avverget.

Dersom det er strengt nødvendig å isolere barnet, jf. 
første ledd, skal minst én av personalet være til stede i 
rommet eller i naborom med ulåst dør. Isolasjon av et 
barn er bare tillatt i rom med vindu og med minst 8 m² 
gulvflate. Isolasjon kan bare besluttes av institusjonens 
leder eller den lederen gir fullmakt.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring 
av tvang i akutte faresituasjoner.

§ 10-8 Kroppsvisitasjon og undersøkelse av barnets rom, 
eiendeler, brev og pakker

Ved begrunnet mistanke om at barnet besitter tyve-
gods, farlige gjenstander, rusmidler eller andre skadeli-
ge medikamenter og tilhørende brukerutstyr, kan bar-
net kroppsvisiteres eller barnets rom og eiendeler un-
dersøkes. Undersøkelser kan på samme vilkår foretas 
for brev og pakker som kommer til institusjonen. Tiltak 
etter første og annet punktum kan iverksettes bare hvis 
dette er nødvendig for å gi barnet forsvarlig omsorg og 
behandling eller for å ivareta trygghet og trivsel for alle 
på institusjonen.

Kroppsvisitasjoner kan bare omfatte kroppens 
overflater, munnhulen samt gjennomsøkning av klær.

Bare institusjonens leder eller den lederen gir full-
makt, kan beslutte tiltak etter første ledd.



13Lovvedtak 173 – 2020–2021

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring 
av kroppsvisitasjon og undersøkelser etter denne be-
stemmelsen.

§ 10-9 Innskrenkninger i bevegelsesfrihet mv. for barn i 
atferdsinstitusjoner

Når barn er i atferdsinstitusjon etter §§ 4-4, 6-1 eller 
6-2 og det er nødvendig ut fra formålet med oppholdet, 
kan institusjonen
a) innskrenke barnets rett til å bevege seg fritt innen-

for og utenfor institusjonsområdet, herunder nekte 
barnet å forlate institusjonsområdet

b) låse døren til institusjonen for barnet eller kreve at 
barnet har følge av institusjonsansatte utenfor insti-
tusjonen for å gjennomføre tiltak etter bokstav a

c) innskrenke barnets rett til besøk, herunder nekte 
barnet besøk

d) innskrenke barnets rett til å bruke elektroniske 
kommunikasjonsmidler, herunder nekte bruk

e) inndra elektroniske kommunikasjonsmidler der-
som barnet ikke retter seg etter institusjonens 
avgjørelse om å nekte bruk etter bokstav d.
Vedtak om å innskrenke barnets bevegelsesfrihet 

og besøk etter første ledd kan treffes for inntil 14 dager 
om gangen. Vedtak om å innskrenke eller inndra et 
elektronisk kommunikasjonsmiddel kan treffes for inn-
til fire uker fra barnet ankommer institusjonen, og der-
etter for maksimum 14 dager om gangen. Institusjonen 
må fortløpende vurdere om vedtaket skal oppretthol-
des.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring 
av vedtak etter bestemmelsen.

§ 10-10 Rusmiddeltesting

Barn kan samtykke til at det tas prøver av biologisk 
materiale under oppholdet for å fastslå om det er brukt 
rusmidler, når det er nødvendig for å gi barnet forsvarlig 
omsorg og behandling. Barn med vedtak om opphold i 
atferdsinstitusjon, jf. §§ 6-1, 6-2 og 4-4, kan samtykke til 
at det foretas slik rusmiddeltesting også ved inntak i 
institusjonen.

For barn under 15 år, skal også de som har foreldre-
ansvar samtykke eller barnevernstjenesten hvis den har 
overtatt omsorgen for barnet. For barn under 15 år i om-
sorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere, skal bar-
ne-, ungdoms- og familieetaten samtykke i tillegg til 
barnet.

Når barneverns- og helsenemnda har truffet vedtak 
om rusmiddeltesting av et barn som er i institusjon etter 
§ 6-2, kan institusjonen kreve at det tas prøver av biolo-
gisk materiale.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring 
av rusmiddeltesting.

§ 10-11 Inndragning av farlige gjenstander m.m.

Dersom institusjonen finner tyvegods, farlige gjen-
stander, rusmidler, skadelige medikamenter og tilhø-
rende brukerutstyr, skal den inndra det. Ulovlige gjen-
stander, rusmidler eller medikamenter skal overleveres 
til politiet og tyvegods skal overleveres til politiet eller 
eieren. Øvrig gjenstander kan tilintetgjøres, oppbevares 
eller overleveres politiet.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring 
av inndragning og håndtering av gjenstander, herunder 
om overlevering til politiet.

§ 10-12 Tilbakeføring ved rømming

Hvis barnet forlater institusjonen uten tillatelse el-
ler unnlater å komme tilbake til institusjonen etter fra-
vær, skal institusjonen prøve å bringe barnet frivillig til-
bake til institusjonen. Tilbakeføring skal om mulig skje 
i samarbeid med foreldre og barnevernstjenesten.

Dersom vedtaket for oppholdet i institusjonen gir 
adgang til det etter §§ 4-2, 4-4, 4-5, 5-1, 6-2 og 6-6, kan 
barnevernstjenestens leder dersom det er nødvendig 
kreve bistand fra politiet til å bringe barnet tilbake til 
institusjonen mot sin vilje, jf. § 12-10.

Departementet kan gi forskrift om varsling av bar-
nevernstjeneste og politi, og om samarbeid med andre 
instanser ved rømming og tilbakeføring.

§ 10-13 Beskyttelsestiltak for barn som er utsatt eller i fare 
for menneskehandel

Når det er truffet vedtak etter § 6-6, skal institusjo-
nen iverksette de beskyttelsestiltak som barneverns- og 
helsenemnda har fastsatt etter § 6-6 annet ledd for å 
hindre at barnet får kontakt med personer som kan ut-
nytte barnet til menneskehandel.

§ 10-14 Saksbehandling og klage

Avgjørelser om bruk av tvang eller inngrep i barnets 
personlige integritet etter §§ 10-7, 10-8, 10-9 og 10-11 er 
enkeltvedtak. Avgjørelsene skal i tillegg protokollføres, 
sendes barnevernstjenesten og forelegges statsforvalte-
ren.

Avgjørelser om rusmiddeltesting etter § 10-10 skal 
protokollføres og begrunnes. Protokollen skal sendes 
barnevernstjenesten og forelegges statsforvalteren. Til-
bakeføring etter § 10-12 første ledd skal dokumenteres. 
Tilbakeføring mot barnets vilje etter § 10-12 annet ledd 
skal i tillegg protokollføres og begrunnes. Protokollen 
skal sendes barnevernstjenesten og forelegges statsfor-
valteren.

Barnet og foreldrene kan klage direkte til statsfor-
valteren på enkeltvedtak og brudd på bestemmelser i 
kapittel 10 om rettigheter og bruk av tvang på institu-
sjon. Statsforvalteren skal også behandle andre muntli-
ge og skriftlige henvendelser fra barnet og foreldrene 
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om andre forhold som gjelder oppholdet på institusjo-
nen.

Klager behandles etter reglene i forvaltningsloven 
og statsforvalteren kan prøve alle sider av saken. Institu-
sjonen skal informere barnet og foreldrene om adgan-
gen til å klage. Hvis barnet ønsker det, skal institusjonen 
bistå med å utforme og oversende klager.

Departementet kan gi forskrift om saksbehandling 
og klagebehandling ved institusjonsopphold.

§ 10-15 Generelle krav til barnevernsinstitusjoner

Enhver barnevernsinstitusjon skal være godkjent av 
barne-, ungdoms- og familieetaten.

Institusjonen skal ha en definert målgruppe og et 
formulert mål for sin faglige virksomhet. Institusjonen 
skal anvende metoder som er faglig og etisk forsvarlige 
og tilpasset institusjonens målgrupper og målene for in-
stitusjonens virksomhet.

Institusjonen skal ha en skriftlig plan for sin virk-
somhet. Institusjonen skal føre internkontroll for å sik-
re forsvarlig drift.

Departementet kan gi forskrift om internkontroll 
og nærmere krav til kvalitet, bemanning og kompetanse 
i institusjonene.

§ 10-16 Krav til bemanning og kompetanse i barneverns-
institusjon

Barnevernsinstitusjonen skal til enhver tid ha for-
svarlig bemanning og kompetanse. Institusjonen skal 
ha en stillingsplan som sikrer en faglig forsvarlig drift. 
Institusjonen skal ha ansatte med tilstrekkelig nivå og 
bredde i kompetansen ut fra institusjonens målgruppe 
og målsetting.

Institusjonen skal ha en arbeidstidsordning som 
sikrer kontinuitet og stabilitet for barna. Faglig perso-
nell som ansettes i en institusjon skal minst ha relevant 
bachelorutdanning. Barne-, ungdoms- og familieetaten 
kan i særlige tilfeller gi unntak fra dette kravet.

Institusjonen skal ha en leder og en stedfortreder 
for lederen. Fra 1. januar 2031 skal disse ha barneverns-
faglig mastergrad eller annen relevant utdanning på til-
svarende nivå. Kompetansekravet er oppfylt også for le-
dere og stedfortredende ledere som har relevant bachel-
orutdanning, og som innen 1. januar 2031 har gjen-
nomført relevant videreutdanning med minst 30 stu-
diepoeng.

Institusjonen skal sørge for at de ansatte får nød-
vendig faglig veiledning og opplæring.

§ 10-17 Godkjenning av barnevernsinstitusjoner

Barne-, ungdoms- og familieetaten regionalt skal 
godkjenne barnevernsinstitusjoner.

En barnevernsinstitusjon kan godkjennes bare der-
som den drives i samsvar med denne loven med forskrif-

ter og ellers drives på en forsvarlig måte. Godkjenningen 
skal gjelde for bestemte målgrupper.

Barnevernsinstitusjoner kan bestå av flere institu-
sjonsavdelinger. Dersom en institusjonsavdeling utfø-
rer selvstendige faglige og administrative oppgaver, må 
den ha egen godkjenning.

Dersom institusjonen ikke lenger oppfyller vilkåre-
ne for godkjenning, skal det treffes vedtak om bortfall av 
godkjenning.

Avgjørelser om godkjenning kan påklages til sen-
tralt nivå i barne-, ungdoms- og familieetaten.

Departementet kan gi forskrift om godkjennings-
ordningen, om regnskapsføring og om offentlige 
myndigheters innsyn i regnskapene.

§ 10-18 Kartlegging under opphold på barnevernsinstitu-
sjon

Barnevernsinstitusjonen kan kartlegge barnets be-
hov under oppholdet. Formålet med kartleggingen skal 
være å tilrettelegge tilbudet for det enkelte barnet.

§ 10-19 Barnevernstjenestens plikt til å følge opp barn på 
barnevernsinstitusjon

Barnevernstjenesten i omsorgskommunen skal føl-
ge opp barnet på barnevernsinstitusjonen, jf. kapittel 8. 
Departementet kan gi forskrift om barnevernstje-
nestens plikt til å følge opp barnet.

§ 10-20 Rettigheter og plikter under opphold i sentre for 
foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn som tilbyr heldøgnstje-
nester, skal sørge for at familiene får et faglig forsvarlig 
tilbud. Senteret skal behandle familiene hensynsfullt og 
slik at den enkeltes integritet blir ivaretatt.

Foreldre og barns rett til privatliv og familieliv, og 
foreldrenes rett til å ta beslutninger for barnet, skal re-
spekteres under oppholdet så langt det er forenlig med 
formålet med oppholdet og senterets ansvar for trygg-
het og trivsel for alle på senteret.

Departementet kan gi forskrift om barns og foreld-
res rettigheter og plikter under opphold i sentre for for-
eldre og barn.

§ 10-21 Godkjenning av og krav til kvalitet, bemanning 
og kompetanse i senter for foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn som tilbyr heldøgnstje-
nester, skal være kvalitetssikret og godkjent av barne- 
ungdoms- og familieetaten etter §§ 10-15 og 10-17.

Senteret skal til enhver tid ha forsvarlig bemanning 
og kompetanse. Senteret skal ha en stillingsplan som 
sikrer en faglig forsvarlig drift. Senteret skal ha tilsatt 
personell med tilstrekkelig kompetanse ut fra senterets 
målgruppe og målsetting.

Senteret skal ha en leder og en stedfortreder for le-
deren. Leder eller stedfortreder skal minst ha treårig 
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høyskoleutdanning i sosialfag eller annen relevant ut-
danning på tilsvarende nivå, samt tilleggsutdanning i 
administrasjon og ledelse.

For personell i senteret som skal bistå barne-
vernstjenesten med utredning av barnets omsorgssitua-
sjon gjelder § 15-6.

Departementet kan gi forskrift om internkontroll, 
krav til kvalitet, bemanning, kompetanse, godkjenning, 
regnskapsføring og offentlige myndigheters innsyn i 
regnskapene ved sentre for foreldre og barn.

§ 10-22 Institusjoner med hjem

Barnevernsinstitusjoner som skal ta mot barn etter 
§ 6-1 eller § 6-2 kan omfatte institusjoner med hjem.

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

Oppfølgingsenheten har ansvaret for oppfølgingen 
av hjemmene, herunder ansvaret for opplæring, be-
handling og veiledning.

Departementet kan gi forskrifter om institusjoner 
med hjem.

Kapittel 11. Omsorgssentre for enslige mindreårige 
asylsøkere

§ 11-1 Opphold på omsorgssenter for enslige mindreårige 
asylsøkere

Barn som har kommet til Norge og søker om be-
skyttelse etter utlendingsloven, og som ikke er i følge 
med foreldre eller andre med foreldreansvar, skal få til-
bud fra barne-, ungdoms- og familieetaten om opphold 
på et omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere.

Tilbudet skal gjelde fra barnet blir overført fra utlen-
dingsmyndighetene til barne-, ungdoms- og familieeta-
ten, og frem til barnet blir bosatt i en kommune eller 
forlater Norge.

Tilbud etter første og annet ledd gjelder for barn 
som er under 15 år når de søker om beskyttelse. For barn 
over 15 år gjelder bestemmelsen fra det tidspunktet 
Kongen bestemmer.

§ 11-2 Omsorgsansvar for barnet

Når barnet oppholder seg på et omsorgssenter, har 
barne-, ungdoms- og familieetaten omsorgsansvaret for 
barnet. Omsorgssenteret skal utøve omsorgen på vegne 
av barne-, ungdoms- og familieetaten.

Omsorgssenteret skal gi barnet forsvarlig omsorg og 
bidra til at barnet får nødvendig oppfølging og behand-
ling.

§ 11-3 Utredning og oppfølging av barnet

Omsorgssenteret skal utrede barnets situasjon og 
behov og utarbeide et forslag til oppfølging av barnet 
mens det oppholder seg i senteret. Forslaget skal over-

sendes barne-, ungdoms- og familieetaten senest tre 
uker etter at barnet har ankommet senteret. Senest seks 
uker etter at barnet er kommet til senteret, skal barne-, 
ungdoms- og familieetaten treffe vedtak om hvordan 
barnet skal følges opp i senteret.

Omsorgssenteret og barne-, ungdoms- og familie-
etaten skal følge barnets utvikling nøye. Dersom bar-
nets behov for oppfølging endrer seg vesentlig, skal det 
om nødvendig treffes nytt oppfølgingsvedtak.

§ 11-4 Kartlegging som grunnlag for bosetting

Omsorgssenteret skal kartlegge barnets situasjon 
og behov. Kartleggingen skal danne grunnlag for etter-
følgende bosetting i en kommune. Kartleggingen kan 
oversendes til aktuelle myndigheter uten barnets sam-
tykke.

§ 11-5 Rettigheter for barnet og krav til omsorgssenteret

Loven §§ 10-1 til 10-8, §§ 10-10 til 10-12 og § 10-14, 
gjelder tilsvarende for omsorgssentre. Det samme gjel-
der §§ 10-15 til § 10-17.

§ 11-6 Ansvar for etablering, drift og oppholdsutgifter

Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvar for at 
det etableres og drives omsorgssentre for enslige min-
dreårige asylsøkere.

Barne-, ungdoms- og familieetaten dekker utgiftene 
til opphold i omsorgssenter etter § 11-1.

§ 11-7 Vedtak om plassering i omsorgssenter

Når et barn oppholder seg i et omsorgssenter som 
følge av vedtak etter § 3-2, § 4-2 eller § 5-1, gjelder § 16-
5 om utgiftsfordeling tilsvarende som ved opphold i 
institusjon.

§ 11-8 Bolig for enslige mindreårige flyktninger og asylsø-
kere

Ved bosetting av enslige mindreårige som har søkt 
om beskyttelse, eller som har fått opphold i landet på 
grunnlag av slik søknad, skal kommunen vurdere den 
enkeltes behov og på denne bakgrunn tilby egnet bolig.

Kapittel 12. Saksbehandlingsregler

§ 12-1 Anvendelse av forvaltningsloven

Forvaltningsloven gjelder med de særregler som er 
fastsatt i eller i medhold av loven her. Dette gjelder også 
for klientsaker i private institusjoner, private sentre for 
foreldre og barn og private omsorgssentre for enslige 
mindreårige asylsøkere som er godkjent etter §§ 10-17, 
10-21 og 11-5.

Departementet kan gi forskrift om at forvaltnings-
loven skal gjelde for avgjørelser som blir tatt mens bar-
net oppholder seg i institusjon, eller mens barnet og for-
eldrene oppholder seg i senter for foreldre og barn.
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§ 12-2 Foreldres partsrettigheter og barnevernstjenestens 
plikt til å gi informasjon om vedtak

Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om foreld-
rene er part i saken, jf. forvaltningsloven § 2 bokstav e. 
Dette gjelder også når foreldrene ikke bor sammen.

Barnevernstjenesten skal informere foreldre med 
foreldreansvar om alle vedtak som treffes. Lovbestemt 
taushetsplikt er ikke til hinder for at barnevernstje-
nesten gir slik informasjon. Barnevernstjenesten kan 
unnlate å informere foreldre med foreldreansvar om 
vedtak dersom det kan utsette barnet eller andre perso-
ner for fare eller skade. Informasjon om vedtak kan også 
unnlates i saker der forelderen ikke er tilgjengelig.

§ 12-3 Barns partsrettigheter
Barn som har fylt 15 år, er part i saken. I saker som 

gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller tiltak for 
barn som er utsatt for menneskehandel, er barnet alltid 
part. For å gjøre partsrettigheter gjeldende må barnet 
forstå hva saken gjelder.

Barneverns- og helsenemnda kan innvilge et barn 
under 15 år partsrettigheter dersom hensynet til barnet 
tilsier det.

§ 12-4 Barnevernets journalplikt
Barnevernet skal føre en journal for hvert enkelt 

barn. Journalen skal inneholde alle vesentlige faktiske 
opplysninger og barnevernsfaglige vurderinger som 
barnevernet bygger sin saksbehandling på og som kan 
ha betydning for de beslutninger og vedtak som treffes.

Departementet kan gi forskrift om nærmere krav til 
journalplikten og innholdet i journalen.

§ 12-5 Krav til begrunnelse av vedtak
Det skal fremgå av barnevernets vedtak hvilke fak-

tiske opplysninger og barnevernsfaglige vurderinger 
som er lagt til grunn for avgjørelsen. Det skal fremgå av 
vedtaket hva som er barnets mening, og hvilken vekt 
barnets mening er tillagt. Hvordan barnets beste og 
hensynet til familiebånd er vurdert, skal også fremgå av 
vedtaket.

§ 12-6 Partenes rett til dokumentinnsyn og unntak fra 
innsyn for å beskytte barnet

Partene har rett til å gjøre seg kjent med sakens do-
kumenter etter reglene i forvaltningsloven §§ 18 til 19. 
Partene har rett til å bli forelagt opplysninger, jf. forvalt-
ningsloven § 17.

Partene kan nektes innsyn i sakens dokumenter 
dersom innsyn kan utsette barnet eller andre personer 
for fare eller skade. Opplysninger som er holdt tilbake, 
skal på anmodning gjøres kjent for en representant for 
parten når ikke særlige grunner taler mot det.

Partene kan nektes innsyn i sakens dokumenter 
også dersom innsyn kan hindre at barnevernstjenesten 

kan få gjennomført en undersøkelse etter § 2-2. Be-
grensningene i innsyn gjelder bare så lenge undersøkel-
sen pågår.

§ 12-7 Bruk av sakkyndige
Barnevernstjenesten kan engasjere sakkyndige til å 

utarbeide sakkyndigrapport i saken. Alle sakkyndigrap-
porter skal sendes barnesakkyndig kommisjon for vur-
dering. Rapporter må være vurdert av kommisjonen før 
den kan legges til grunn for vedtak om tiltak etter loven. 
Dette gjelder likevel ikke for vedtak om akuttiltak etter 
kapittel 4. Sakkyndigrapporter skal være vurdert av 
kommisjonen også før de legges til grunn for barne-
vernstjenestens beslutning om å henlegge en sak etter 
undersøkelse, jf. § 2-5.

Departementet kan gi forskrift om krav til sakkyn-
diges mandater, rapporter og egenerklæringer.

§ 12-8 Barnesakkyndig kommisjon
Barnesakkyndig kommisjon skal kvalitetsvurdere 

de sakkyndiges rapporter i barnevernssaker.
Kommisjonen skal vurdere sakkyndigrapporter 

som er avgitt til barnevernstjenesten, barneverns- og 
helsenemnda eller domstolen. Kommisjonen skal også 
vurdere rapporter fra sakkyndige som private parter har 
engasjert. Kommisjonen skal informere oppdragsgive-
ren og den sakkyndige om sin vurdering.

Kommisjonens medlemmer oppnevnes av Kongen.
Departementet kan gi forskrift om kommisjonens 

oppgaver, organisasjon og saksbehandling.

§ 12-9 Klage til statsforvalteren over barnevernstje-
nestens og barne-, ungdoms- og familieetatens vedtak

Barnevernstjenestens vedtak kan påklages til stats-
forvalteren. Det samme gjelder barne-, ungdoms- og fa-
milieetatens vedtak om oppfølging etter § 11-3. Også 
avgjørelse om individuell plan etter § 15-10 kan påkla-
ges til statsforvalteren.

Statsforvalteren kan prøve alle sider av vedtaket. 
Når klager på barnevernstjenestens vedtak behandles, 
skal statsforvalteren legge vekt på hensynet til det kom-
munale selvstyret ved prøving av det frie skjønnet. Der-
som et vedtak som gir klageren medhold, ikke kan set-
tes i verk straks, kan statsforvalteren bestemme at det 
skal settes i verk midlertidige tiltak som kan dekke det 
øyeblikkelige behovet.

Første ledd gjelder ikke saker som kan påklages til 
barneverns- og helsenemnda etter kapittel 14.

§ 12-10 Politibistand ved gjennomføring av undersøkel-
ser og ved fullbyrding av vedtak

Når det er nødvendig, kan barnevernstjenestens le-
der kreve at politiet bistår ved gjennomføring av under-
søkelser etter § 2-2 og fullbyrdelse av vedtak etter §§ 3-7, 
3-8, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 5-1, 5-5, 6-2 og 6-6.
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§ 12-11 Krav om politiattest

Personer som skal ansettes i barnevernstjenesten 
eller utføre oppgaver på vegne av den, jf. § 15-3, skal leg-
ge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 
første ledd. Tilsvarende gjelder for støttekontakter og 
andre som utfører oppgaver for barnevernstjenesten 
som ledd i hjelpetiltak etter kapittel 3. Også tillitsperso-
ner etter § 1-4 og personer som skal føre tilsyn med barn 
i fosterhjem etter § 9-10, skal legge frem politiattest.

Personer som skal ansettes i eller utføre oppgaver 
på vegne av en barnevernsinstitusjon etter kapittel 10, 
et senter for foreldre og barn etter kapittel 10 eller et 
omsorgssenter etter kapittel 11, skal legge frem politiat-
test som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd. Til-
svarende gjelder for personer som utfører andre opp-
gaver for institusjonen, senteret for foreldre og barn el-
ler omsorgssenteret, og som har direkte kontakt med 
barn og unge eller foreldre som oppholder seg der.

Personer som skal oppnevnes som talsperson etter 
§ 14-13, skal legge frem politiattest som nevnt i politire-
gisterloven § 39 første ledd. Tilsvarende gjelder for per-
soner som skal føre tilsyn med barn i barnevernsinstitu-
sjoner, sentre for foreldre og barn eller omsorgssentre 
etter § 17-3 annet ledd.

Personer som skal godkjennes som fosterforeldre, jf. 
§ 9-5, skal legge frem uttømmende og utvidet politiat-
test i samsvar med politiregisterloven § 41. Tilsvarende 
gjelder for personer som tar imot barn i avlastnings-
hjem. Det kan kreves avgrenset politiattest etter politi-
registerloven § 39 første ledd også fra andre som bor i 
fosterhjemmet eller avlastningshjemmet.

Den som skal ansettes som nemndleder i barne-
verns- og helsenemnda, skal legge frem en uttømmende 
politiattest som nevnt i politiregisterloven § 41 første 
ledd.

Personer med anmerkning knyttet til lov 22. mai 
1902 nr. 10 Almindelig borgerlig straffelov §§ 162, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, 201 første 
ledd bokstav c, 201 a, 203, 204 a, 219, 224, 229 annet og 
tredje straffalternativ, 231, 233 og 268 jf. 267 eller straffe-
loven 231, 232, 257, 258, 274, 275, 282, 283, 291, 293, 294, 
295, 296, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 
312, 314, 327 eller 328 skal ikke få utføre oppgaver over-
for mindreårige. Personer med anmerkning knyttet til 
andre straffebud skal ikke godkjennes som fosterfor-
eldre eller ta imot barn i avlastningshjem dersom an-
merkningen kan skape tvil om hvorvidt de egner seg for 
oppgaven.

Det kan innhentes nye eller oppdaterte opplysnin-
ger etter at politiattest er utstedt, i samsvar med politire-
gisterloven § 43.

Departementet kan gi forskrift til denne bestem-
melsen.

Kapittel 13. Taushetsplikt, opplysningsplikt og adgang 
til å gi opplysninger

§ 13-1 Taushetsplikt og adgang til å gi opplysninger
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne 

loven, har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 
13 e.

Taushetsplikten omfatter også opplysninger om fø-
dested, fødselsdato, personnummer, statsborgerfor-
hold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted. Opplysning 
om oppholdssted kan likevel gis når det er klart at det 
ikke vil skade tilliten til barnevernet å gi slik opplysning.

Opplysninger kan gis til andre forvaltningsorganer 
når det er nødvendig for å ivareta oppgaver etter denne 
loven, eller for å forebygge vesentlig fare for liv eller al-
vorlig skade på noens helse. Også yrkesutøvere etter hel-
sepersonelloven kan gis opplysninger etter denne be-
stemmelsen. Bestemmelsene i forvaltningsloven § 13 b 
nr. 5 og 6 gjelder ikke.

§ 13-2 Plikt til å melde fra til barnevernstjenesten
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et for-

valtningsorgan, skal uten hinder av taushetsplikt melde 
fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet opphold i føl-
gende tilfeller:
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 

mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 
daglige omsorgen eller utsatt for annen alvorlig 
omsorgssvikt

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende 
barn ikke får dekket sitt særlige behov for behand-
ling eller opplæring

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å 
begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved proble-
matisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen 
form for utpreget normløs atferd

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utnyttet til menneskehandel.
Også yrkesutøvere som opptrer i medhold av helse-

personelloven, psykisk helsevernloven, helse- og om-
sorgstjenesteloven, familievernkontorloven og frisko-
lelova plikter å gi opplysninger etter denne bestemmel-
sen. Det samme gjelder meklere i ekteskapssaker og pri-
vate som utfører oppgaver for staten, fylkeskommuner 
eller kommuner, og de som utfører slike oppgaver på 
vegne av organisasjoner.

§ 13-3 Tilbakemelding fra barnevernstjenesten
Når barnevernstjenesten har mottatt en bekym-

ringsmelding, skal den innen tre uker bekrefte at be-
kymringsmeldingen er mottatt. Barnevernstjenesten 
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kan unnlate å gi bekreftelse dersom bekymringsmel-
dingen er åpenbart grunnløs, eller dersom andre særlige 
hensyn tilsier det.

Når barnevernstjenesten mottar en bekymrings-
melding fra offentlige meldere og yrkesutøvere etter 
§ 13-2, skal den i tilbakemeldingen også opplyse om det 
er igangsatt undersøkelse. Innen tre uker etter at under-
søkelsen er avsluttet, skal barnevernstjenesten gi ny til-
bakemelding om hvorvidt den følger opp barnet og fa-
milien videre. Barnevernstjenesten skal også gi tilbake-
melding om hvordan barnet og familien følges opp, der-
som det er nødvendig av hensyn til melderens videre 
oppfølging av barnet.

§ 13-4 Pålegg om å gi opplysninger
De organene som er ansvarlige for gjennomførin-

gen av bestemmelser i denne loven, kan gi pålegg til of-
fentlige myndigheter om å gi taushetsbelagte opplys-
ninger når det er nødvendig for å vurdere, forberede og 
behandle saker om
a) vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling, 

jf. § 3-7
b) vedtak om behandling av barn som har særlige 

behandlings- og opplæringsbehov, jf. § 3-8
c) akuttvedtak om omsorgsovertakelse, jf. § 4-2
d) vedtak om midlertidig flytteforbud, jf. § 4-3
e) akuttvedtak om plassering i atferdsinstitusjon, 

jf. § 4-4
f ) akuttvedtak om plassering av barn i institusjon når 

det er fare for menneskehandel, jf. § 4-5
g) vedtak om omsorgsovertakelse, jf. § 5-1
h) oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse, 

jf. § 5-7
i) vedtak om fratakelse av foreldreansvar, jf. § 5-8
j) vedtak om oppheving av vedtak om fratakelse av 

foreldreansvar, jf. § 5-9
k) vedtak om adopsjon, jf. § 5-10
l) vedtak om plassering i atferdsinstitusjon uten sam-

tykke, jf. § 6-2
m) vedtak om plassering i institusjon ved fare for men-

neskehandel, jf. § 6-6
n) vedtak om samvær, jf. §§ 7-2 og 7-3.

Ansvarlige organer kan pålegge myndighetene å gi 
taushetsbelagte opplysninger også i saker etter § 3-4 om 
pålegg om hjelpetiltak når det er nødvendig for å unngå 
at et barn havner i en alvorlig situasjon som beskrevet i 
§ 5-1 om omsorgsovertakelse.

Adgangen til å pålegge myndighetene å gi taushets-
belagte opplysninger gjelder også når vedtak som er 
truffet av barneverns- og helsenemnda, skal prøves 
rettslig etter § 14-25.

Så langt det er mulig, skal opplysninger innhentes i 
samarbeid med den saken gjelder, eller slik at vedkom-
mende får kjennskap til at opplysningene innhentes. 
Sakens parter skal få informasjon om pålegget og hva 

det innebærer, hvis ikke slik informasjon kan hindre el-
ler vanskeliggjøre at barnevernstjenesten får gitt barnet 
tilstrekkelig hjelp.

Også yrkesutøvere i medhold av helsepersonello-
ven, psykisk helsevernloven, helse- og omsorgstjeneste-
loven, familievernkontorloven og friskolelova plikter å 
gi opplysninger etter denne bestemmelsen. Det samme 
gjelder meklere i ekteskapssaker og private som utfører 
oppgaver for staten, fylkeskommuner eller kommuner, 
og de som utfører slike oppgaver på vegne av organisa-
sjoner.

Myndigheter med ansvar etter denne loven kan 
uten hinder av taushetsplikt innhente opplysninger fra 
Folkeregisteret når det er nødvendig for å utføre opp-
gaver etter denne loven.

§ 13-5 Barnevernets opplysningsplikt
Barnevernstjenesten skal på eget initiativ gi opplys-

ninger til helse- og omsorgstjenesten i kommunen når 
det er grunn til å tro at en gravid kvinne misbruker rus-
midler på en slik måte at det er overveiende sannsynlig 
at barnet vil bli født med skade, jf. helse- og omsorgstje-
nesteloven § 10-3. Taushetsplikten er ikke til hinder for 
at slike opplysninger gis. Barnevernstjenesten plikter å 
gi slike opplysninger også etter pålegg fra de organene 
som er ansvarlige for gjennomføringen av helse- og om-
sorgstjenesteloven.

Barnevernstjenesten skal uten hinder av taushets-
plikt gi informasjon til politiet om at det er truffet ved-
tak om skjult adresse i samsvar med denne loven. Bar-
nevernstjenesten skal gi informasjon til politiet så snart 
som mulig.

Dersom påtalemyndigheten har besluttet overfø-
ring av en sak til barnevernstjenesten etter straffepro-
sessloven § 71 b, skal barnevernstjenesten underrette 
påtalemyndigheten om hvorvidt den treffer vedtak i sa-
ken eller ikke.

Dersom et barn er bortført fra barnevernet og til en 
annen stat, skal barnevernstjenesten gi opplysninger til 
myndighetene i barnets oppholdsstat, dersom det er 
forsvarlig og til barnets beste.

Barnevernet skal gi opplysninger til andre offentlige 
myndigheter når dette følger av annen lov eller forskrift.

§ 13-6 Behandling av personopplysninger
Organer som utfører oppgaver etter denne loven, 

kan behandle personopplysninger, blant annet opplys-
ninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 
og 10, når det er nødvendig for å utøve myndighet eller 
utføre andre oppgaver etter loven.

Bestemmelsen omfatter også private som utfører 
oppgaver etter denne loven.

Departementet kan gi forskrift om behandlingen av 
personopplysninger, blant annet om formålet med be-
handlingen, behandlingsansvar, hvilke personopplys-
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ninger som kan behandles, adgangen til viderebehand-
ling, utlevering, registerføring og tilgang til registre.

Kapittel 14. Behandling av saker i barneverns- og helse-
nemnda

§ 14-1 Saklig og stedlig virkeområde for barneverns- og 
helsenemnda

Barneverns- og helsenemnda er et uavhengig og 
upartisk avgjørelsesorgan. Nemnda avgjør nærmere be-
stemte saker om tvang etter barnevernsloven og enkelte 
saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smitte-
vernloven.

Nemnda avgjør saker som reises av kommunene 
innenfor nemndas stedlige virkeområde. Departemen-
tet bestemmer nemndenes stedlige virkeområde.

Departementet kan av hensyn til hensiktsmessig 
saksavvikling eller i særlige tilfeller bestemme at saker 
som reises i én kommune, i en avgrenset periode skal av-
gjøres i en annen nemnd enn fastsatt etter annet ledd.

Departementet kan gi forskrift om nemndenes 
stedlige virkeområde.

§ 14-2 Nemndas sammensetning

Hver nemnd skal bestå av nemndledere, et utvalg av 
fagkyndige og et utvalg av alminnelige medlemmer. 
Nemndlederen skal oppfylle kravene for å bli dommer. 
Departementet kan bestemme at det alminnelige med-
lemsutvalget skal deles i underutvalg som dekker ulike 
deler av nemndenes stedlige virkeområde.

Departementet oppnevner utvalg av fagkyndige og 
utvalg av alminnelige medlemmer. Oppnevningen gjel-
der for fire år om gangen. Det alminnelige medlemsut-
valget oppnevnes fra utvalget av meddommere som vel-
ges etter domstolloven § 66 første ledd.

Departementet kan gi forskrift om hvilke krav som 
skal stilles til medlemmene av det alminnelige med-
lemsutvalget og utvalg av fagkyndige.

§ 14-3 Nemndas sammensetning i enkeltsaker

Saker som nevnt i § 14-1 første ledd annet punktum 
skal behandles av en ordinær nemnd. En ordinær 
nemnd skal bestå av nemndlederen, ett medlem fra det 
alminnelige medlemsutvalget og ett fra utvalget av fag-
kyndige.

Nemndlederen kan beslutte at særlig vanskelige sa-
ker skal behandles av en utvidet nemnd. En utvidet 
nemnd skal bestå av nemndlederen, to medlemmer fra 
det alminnelige medlemsutvalget og to fra utvalget av 
fagkyndige.

Nemndlederen kan avgjøre en sak alene dersom det 
er forsvarlig og partene i saken samtykker til det.

Nemndlederen kan avgjøre en sak alene også der-
som saken gjelder krav om endring av tidligere vedtak 
eller dom, pålegg om utredning i senter for foreldre og 

barn etter § 2-3 eller pålegg om hjelpetiltak etter § 3-4, 
og nemndlederen finner det ubetenkelig under hensyn 
til sakens tema, vanskelighetsgrad og behovet for fag-
kyndighet.

Dersom en sak gjelder forlengelse av nemndas ved-
tak etter § 6-6 om plassering i institusjon når det er fare 
for at et barn kan utnyttes til menneskehandel, skal 
nemndlederen avgjøre saken alene.

§ 14-4 Habilitet
Domstolloven kapittel 6 om habilitet gjelder for 

nemndlederen og medlemmene. At nemndledere og 
medlemmer tidligere har vært med på å behandle saker 
med de samme partene eller i samme sakskompleks i 
nemnda, medfører ikke i seg selv inhabilitet.

§ 14-5 Hovedprinsippene for saksbehandlingen i nemn-
da

Saksbehandlingen skal være rettferdig, forsvarlig, 
rask, effektiv og tillitsskapende. Nemnda skal sørge for 
at partene i saken
a) får argumentere for sin sak og føre bevis, normalt 

ved muntlige forklaringer direkte for nemnda
b) får mulighet til å imøtegå motpartens argumenta-

sjon og bevis
c) behandles likeverdig og får nødvendig veiledning.

Nemnda skal sørge for at bevisførselen gir et for-
svarlig avgjørelsesgrunnlag, og skal foreta en selvstendig 
og reell vurdering av sakens bevis. Nemndas vedtak og 
andre viktige avgjørelser skal begrunnes.

Nemndlederen har ansvaret for at saker behandles i 
samsvar med første og annet ledd. Nemndlederen skal 
planlegge og lede saksforberedelser, forhandlingsmøter 
og rådslagningsmøter blant nemndas medlemmer. 
Nemndlederen skal påse at saksbehandlingen er tilpas-
set sakens art, omfang og vanskelighetsgrad.

§ 14-6 Partenes rett til dokumentinnsyn
Partene har rett til innsyn i sakens dokumenter og 

kan kreve kopi av dem. Begrensningene i partenes rett 
til å se saksdokumenter etter forvaltningsloven § 19 før-
ste ledd bokstav d og annet ledd, gjelder ikke for disse 
dokumentene.

Partene har ikke rett til innsyn i opplysninger om 
identiteten til anonyme vitner eller andre opplysninger 
som kan bidra til å avsløre barnets adresse i tilfeller der 
barnet bor på skjult adresse. Det samme gjelder saker 
hvor det er fremmet krav om at barnet skal bo på skjult 
adresse.

§ 14-7 Advokater for partene
Den offentlige parten skal normalt være represen-

tert av en advokat.
Nemnda skal oppnevne advokat for de private par-

tene. Advokaten skal straks gjøres kjent med kommu-
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nens begjæring om tiltak med vedlagte dokumenter og 
gis en frist for tilsvar etter § 14-10.

Departementet kan gi forskrift om utvalg av en be-
stemt gruppe advokater som kan oppnevnes for private 
parter.

§ 14-8 Innledning av sak for nemnda

En sak for nemnda innledes ved at kommunen sen-
der en begjæring om tiltak til nemnda.

En klagesak etter § 5-5 skal forberedes av kommu-
nen etter bestemmelsene i forvaltningsloven § 33 første 
til fjerde ledd.

Når en sak gjelder krav fra den private parten om 
endringer i et tidligere vedtak, skal kommunen forbere-
de og sende saken til nemnda snarest mulig, og senest 
innen tre måneder etter at kommunen mottok kravet. I 
særlige tilfeller kan fristen være seks måneder.

Dersom statsforvalteren blir kjent med forhold som 
tilsier at det bør iverksettes tiltak som krever vedtak i 
nemnda, kan statsforvalteren sende begjæring som 
nevnt i første ledd.

§ 14-9 Begjæring om tiltak

Kommunens begjæring om tiltak skal minst inne-
holde
a) navn på nemnda
b) navn og adresse på parter, stedfortredere og pro-

sessfullmektiger
c) en kort beskrivelse av hvilke tiltak kommunen kre-

ver
d) en redegjørelse for foreldrenes rettslige og faktiske 

tilknytning til barnet og en begrunnelse for forsla-
get om hvem som er sakens parter

e) kommunens fremstilling av saken
f ) en oversikt over de bevisene kommunen vil føre, 

blant annet oversikt over vitner og sakkyndige, med 
opplysninger om hva vitneforklaringene og de 
sakkyndiges forklaring gjelder

g) forslag til vedtak med en kort oppsummerende 
redegjørelse for omstendighetene som begrunner 
forslaget, og med henvisning til de rettsreglene som 
gjøres gjeldende

h) informasjon om hvorvidt barnet ønsker partsrettig-
heter etter § 12-3 annet ledd, og kommunens vur-
dering av om barnet bør innvilges partsrettigheter

i) informasjon om barnet ønsker å bli hørt, og eventu-
elt hvordan.
Begjæringen skal gi grunnlag for en forsvarlig be-

handling av saken. Begjæringen skal være utformet slik 
at de private partene kan ta stilling til kommunens krav 
om tiltak og forberede saken. Kommunens argumenta-
sjon skal ikke gå lenger enn nødvendig. I begjæringen 
skal kommunen redegjøre for forhold som kan ha be-
tydning for nemndlederens vurdering av den videre 

saksbehandlingen, nemndas sammensetning og avgjø-
relsesform.

Dersom en begjæring ikke oppfyller vilkårene i før-
ste og annet ledd, skal nemndlederen gi pålegg om ret-
ting av begjæringen og sette en kort frist for rettingen. 
Nemndlederen kan avvise saken dersom begjæringen 
ikke rettes innen fristen.

§ 14-10 Tilsvar fra private parter
Nemnda skal straks varsle private parter om kom-

munens begjæring om tiltak, og nemnda skal sette en 
kort frist for tilsvar, normalt ti dager. Tilsvaret skal inne-
holde
a) en redegjørelse for partenes syn på begjæringen og 

kommunens fremstilling av saken
b) en oversikt over de bevisene de private partene vil 

føre, blant annet oversikt over vitner og sakkyndige, 
med opplysninger om hva vitneforklaringene og de 
sakkyndiges forklaring gjelder

c) en redegjørelse for forhold som kan ha betydning 
for nemndlederens vurdering av den videre saksbe-
handlingen, nemndas sammensetning og avgjørel-
sesform.

§ 14-11 Saksforberedelsen i nemnda
Gjennom saksforberedelsen skal rammene for sa-

ken i nemnda fastsettes i overensstemmelse med ho-
vedprinsippene for saksbehandlingen etter § 14-5.

Nemndlederen skal vurdere og om nødvendig ta av-
gjørelser om den videre behandlingen av begjæringen, 
blant annet om
a) nemndas sammensetning
b) om saken kan være egnet for samtaleprosess
c) behovet for møter, herunder saksforberedende 

møte og forhandlingsmøte
d) tema, tid og sted for møter
e) behovet for ytterligere bevisførsel, herunder 

sakkyndige utredninger
f) bevisførselens form
g) hvordan barnet skal bli hørt, jf. § 14-13
h) behovet for tolk i møter i nemnda.

Dersom de faktiske forholdene i en sak er uover-
siktlige, kan nemndlederen pålegge kommunen å gi en 
kortfattet, systematisert redegjørelse for de faktiske for-
hold eller deler av dem. Nemndlederen skal gi de priva-
te partene en frist til å uttale seg om hvilke deler av rede-
gjørelsen de aksepterer, og hvilke deler de ikke aksepte-
rer. Dersom de private partene ikke aksepterer redegjø-
relsen, kan nemndlederen anmode dem om kort å rede-
gjøre for sitt syn. Nemndlederen kan oppfordre partene 
til å samarbeide om redegjørelsen.

Nemndlederen kan kreve at partene gir en kort av-
sluttende redegjørelse for forslag til vedtak, de omsten-
dighetene som begrunner forslaget, de rettsreglene som 
gjøres gjeldende, og de bevisene partene vil føre.
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Saker som gjelder de private partenes felles barn, 
kan behandles felles og til felles avgjørelse uten at lovbe-
stemt taushetsplikt er til hinder for det.

Departementet kan gi forskrift om krav til sakkyn-
diges mandater, rapporter og egenerklæringer.

§ 14-12 Avgjørelser under saksforberedelsen
Avgjørelser om saksbehandlingen under saksforbe-

redelsen treffes av nemndleder. Dersom nemndlederen 
ikke har mulighet til å ta en avgjørelse raskt, kan en an-
nen nemndleder ta avgjørelsen.

Avgjørelser som nevnt i første ledd kan omgjøres 
dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig saksbe-
handling. Avgjørelser som er tatt under saksforberedel-
sen, er ikke bindende under forhandlingsmøtet.

Nemndlederen kan avvise eller heve en sak under 
saksforberedelsen.

§ 14-13 Høring av barn i saker for nemnda
Nemnda må avgjøre etter en konkret vurdering i 

den enkelte sak hvordan barnet skal høres under nemn-
das behandling av saken. Barnet kan uttale seg direkte 
til nemnda, eller nemnda kan oppnevne en talsperson 
for barnet eller oppnevne en sakkyndig til å snakke med 
barnet.

Departementet kan gi forskrift om barns med-
virkning i saker for nemnda.

§ 14-14 Samtaleprosess
Nemndlederen kan tilby partene å delta i en samta-

leprosess som alternativ til ordinær behandling, der-
som saken er egnet for det. Formålet med samtalepro-
sessen er å bedre partenes kommunikasjon og gi dem 
mulighet til å bli enige om løsninger til barnets beste 
som hel eller delvis løsning på saken.

Partene må samtykke til samtaleprosessen. Private 
parter skal representeres av advokat. Nemndlederen 
kan oppnevne en sakkyndig for å bistå i samtaleproses-
sen.

Nemndlederen skal påse at hensynet til barnets bes-
te og de private partenes rettsikkerhet blir ivaretatt. 
Nemndleder kan gi partene anledning til å prøve ut en 
midlertidig ordning for en nærmere fastsatt tid. Nemnd-
lederen kan når som helst avbryte samtaleprosessen og 
henvise saken til ordinær behandling.

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring 
av samtaleprosesser, herunder om unntak fra fristkrave-
ne i kapittel 4 og 14.

§ 14-15 Innkalling av partene til forhandlingsmøte
Nemnda skal innkalle partene til forhandlingsmø-

te. Parter som har en advokat som prosessfullmektig, 
innkalles via advokaten. Parter som ikke har advokat, 
innkalles direkte. Om nødvendig kan partene innkalles 
ved forkynning i samsvar med § 14-24. Nemnda kan 

unnlate å forkynne innkallingen etter bestemmelsene i 
forvaltningsloven § 16 tredje ledd.

Saken kan behandles selv om en privat part uteblir, 
så lenge parten er innkalt etter reglene i første ledd.

§ 14-16 Forhandlingsmøte eller skriftlig behandling
Saker for nemnda skal behandles så hurtig som 

hensynet til en forsvarlig saksbehandling gjør mulig.
Nemndlederen kan treffe vedtak etter skriftlig be-

handling uten å ha gjennomført forhandlingsmøte der-
som det er forsvarlig, og partene i saken samtykker til 
det.

Nemndlederen kan treffe vedtak etter skriftlig be-
handling uten å ha gjennomført forhandlingsmøte der-
som saken gjelder krav om endring av tidligere vedtak 
eller dom, pålegg om utredning i senter for foreldre og 
barn etter § 2-3 eller pålegg om hjelpetiltak etter § 3-4, 
og nemndlederen finner det ubetenkelig. Vurderingen 
skal omfatte blant annet sakens tema, vanskelighets-
grad og behovet for fagkyndighet.

Når vilkårene i andre eller tredje ledd er oppylt, kan 
det treffes vedtak på grunnlag av en kombinasjon av for-
handlingsmøte og skriftlig behandling.

Nemndlederen styrer forhandlingsmøtet og påser 
at det gjennomføres innenfor de rammene som er fast-
satt. For øvrig gjelder tvisteloven § 9-15 tilsvarende så 
langt den passer.

§ 14-17 Møter for lukkede dører
Nemndas møter holdes for lukkede dører.
Nemnda kan likevel beslutte at møtet skal holdes 

helt eller delvis for åpne dører, når partene begjærer det 
eller samtykker til det, og nemnda finner det ubetenke-
lig.

Dersom partene samtykker, og nemnda finner det 
ubetenkelig, kan nemnda beslutte at personer som har 
tilknytning til en av partene, kan være til stede under 
forhandlingene. Det samme gjelder for personer som 
ønsker å være til stede i opplæringsøyemed. Nemnda 
kan på samme vilkår gi personer adgang til å være til ste-
de under forhandlingene og ved nemndas rådslagnings-
møte når det skjer i forskningsøyemed.

Personer som får være til stede etter denne bestem-
melsen, har taushetsplikt og referatforbud hvis ikke 
nemnda beslutter noe annet.

§ 14-18 Bevisføring
For nemnda gjelder følgende regler i tvisteloven om 

bevisføring tilsvarende så langt de passer:
a) kapittel 21 om alminnelige regler om bevis, unntatt 

§ 21-4
b) kapittel 22 om bevisforbud og bevisfritak
c) kapittel 24 om vitnebevis
d) kapittel 25 om sakkyndigbevis
e) kapittel 26 om realbevis
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f ) kapittel 27 om bevisopptak i rettssak.
Nemnda kan legge sakkyndigbevis til grunn bare 

dersom de har vært vurdert av barnesakkyndig kommi-
sjon, jf. § 12-8. Dette gjelder likevel ikke ved behandling 
av akuttvedtak.

§ 14-19 Nemndas avgjørelsesgrunnlag

Avgjørelser etter et forhandlingsmøte tas på grunn-
lag av behandlingen av saken i møtet. Nemndlederen 
kan beslutte at skriftlige redegjørelser om faktiske for-
hold etter § 14-11 tredje ledd skal inngå i avgjørelses-
grunnlaget.

Dersom saken avgjøres uten forhandlingsmøte, er 
avgjørelsesgrunnlaget sakens dokumenter og eventuell 
bevisførsel i saksforberedende møte.

Dersom saken avgjøres på grunnlag av en kombina-
sjon av forhandlingsmøte og skriftlig behandling, er av-
gjørelsesgrunnlaget behandlingen i forhandlingsmøtet 
og sakens dokumenter.

Når nemnda behandler klager på akuttvedtak og 
vedtak om midlertidig flytteforbud, gjelder § 14-23 
tredje ledd.

§ 14-20 Nemndas vedtak

Nemnda skal treffe vedtak i saken snarest mulig og 
senest to uker etter at forhandlingsmøtet ble avsluttet. 
Dersom fristen ikke overholdes, skal årsaken oppgis i 
vedtaket.

For rådslagningsmøte og avstemning gjelder tviste-
loven § 19-3 tilsvarende så langt den passer.

Et vedtak skal begrunnes som en dom. Tvisteloven 
§ 19-6 gjelder tilsvarende så langt den passer. Det skal 
fremgå av vedtaket hva som er barnets mening, og hvil-
ken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets 
beste og hensynet til familiebånd er vurdert, skal også 
fremgå av vedtaket.

Ved forkynning av vedtaket skal nemnda gjøre par-
tene oppmerksom på at de kan kreve rettslig prøving, jf. 
§ 14-25.

Nemndas vedtak blir bindende når det er under-
skrevet av alle nemndas medlemmer. Nemndlederen 
underskriver til slutt.

§ 14-21 Retting av feil i nemndas vedtak

For retting av feil i nemndas vedtak gjelder tvistelo-
ven § 19-8 tilsvarende så langt den passer. Nemnda plik-
ter å behandle en begjæring om retting av feil i vedtak 
når begjæringen fremsettes innen fristen for å kreve 
rettslig prøving.

Dersom nemnda ved en feil eller forglemmelse ikke 
har truffet vedtak om krav som har vært fremsatt av par-
tene under saken, kan nemnda treffe tilleggsvedtak. 
Tvisteloven § 19-9 gjelder tilsvarende så langt den pas-
ser.

§ 14-22 Vurdering av akuttvedtak og vedtak om midlerti-
dig flytteforbud

Akuttvedtak etter §§ 4-2, 4-4 og 4-5 og vedtak om 
midlertidig flytteforbud etter § 4-3 skal straks etter 
iverksettingen sendes til nemnda. Nemndlederen vur-
derer om vedtaket skal godkjennes. Nemndlederen skal 
avgjøre saken snarest, og om mulig innen 48 timer etter 
at nemnda har mottatt den.

Nemndlederen kan innhente ytterligere opplysnin-
ger når det er nødvendig for å ta stilling til godkjen-
ningsspørsmålet.

Nemndlederen skal gi en kort begrunnelse for av-
gjørelsen.

§ 14-23 Klage på akuttvedtak og vedtak om midlertidig 
flytteforbud

De private partene kan påklage akuttvedtak etter 
§ 4-2 første og annet ledd, § 4-4 og § 4-5 og vedtak om 
midlertidig flytteforbud etter § 4-3. Klagen fremsettes 
direkte for nemnda.

Klagen behandles av nemndlederen alene. I særlige 
tilfeller kan nemnda settes som en ordinær nemnd, jf. 
§ 14-3.

Det skal holdes et møte der partene får mulighet til å 
redegjøre for sitt syn og til å føre de bevisene som nemnd-
lederen tillater.

Vedtak i klagesaken skal treffes innen én uke etter at 
nemnda mottok saken. Dersom klagen er behandlet av 
en ordinær nemnd, er fristen for å treffe vedtak to uker 
etter at nemnda mottok saken.

§ 14-24 Forkynning av nemndas vedtak

Nemndas vedtak forkynnes ved oversendelse, jf. 
domstolloven § 163 a.

Nemnda kan beslutte at et vedtak skal forkynnes 
ved stevnevitne etter reglene i domstolloven dersom 
den finner det nødvendig.

Domstollovens regler om gjennomføring av forkyn-
ning gjelder tilsvarende så langt de passer.

§ 14-25 Rettslig prøving av nemndas vedtak

De private partene eller kommunen kan bringe 
nemndas vedtak inn for tingretten for rettslig prøving 
etter reglene i tvisteloven kapittel 36. For barns adgang 
til å kreve rettslig prøving gjelder § 12-3.

Fristen for å reise søksmål om rettslig prøving er én 
måned fra den dagen da den som har rett til å reise søks-
mål, fikk melding om vedtaket. Retten kan gi tillatelse til 
å reise søksmål selv om søksmålsfristen ikke er over-
holdt.

Retten kan legge sakkyndigbevis til grunn bare der-
som de har vært vurdert av barnesakkyndig kommisjon, 
jf. § 12-8. Dette gjelder likevel ikke ved rettslig prøving 
av akuttvedtak.
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Kapittel 15. Kommunens og barnevernstjenestens an-
svar og oppgaver

§ 15-1 Kommunens ansvar for å forebygge omsorgssvikt
Kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår gjen-

nom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for 
omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommu-
nen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn 
og familier.

Kommunestyret selv skal vedta en plan for kommu-
nens forebyggende arbeid etter første ledd. Planen skal 
beskrive hva som er målene for arbeidet, hvordan arbei-
det skal organiseres og fordeles mellom etatene i kom-
munen, og hvordan etatene skal samarbeide.

§ 15-2 Kommunens overordnede ansvar for barne-
vernstjenesten

Kommunen har ansvar for å utføre de oppgavene i 
denne loven som ikke er lagt til et statlig organ.

Kommunen skal sørge for nødvendig opplæring og 
veiledning av barnevernstjenestens personell. Personel-
let har plikt til å delta i den opplæringen og veilednin-
gen som blir bestemt. Departementet kan gi forskrift 
om opplæring.

Kommunen skal tilby veiledet praksis i barne-
vernstjenesten når en utdanningsinstitusjon ber om 
det. Kommunen skal samarbeide med utdanningsinsti-
tusjonen om gjennomføring av veiledet praksis.

Kommunen skal ha internkontroll etter reglene i 
kommuneloven § 25-1.

§ 15-3 Barnevernstjenestens organisering og oppgaver
I hver kommune skal det være en barnevernstje-

neste som utfører oppgaver etter denne loven. Barne-
vernstjenesten skal ha en leder.

Barnevernstjenesten har ansvar for å gi hjelp, om-
sorg og beskyttelse når det er nødvendig på grunn av 
barnets omsorgssituasjon eller atferd. Ansvaret omfat-
ter tiltak rettet mot barnets omsorgssituasjon eller at-
ferd.

Barnevernstjenesten skal blant annet
a) gjennomgå og vurdere bekymringsmeldinger
b) gjennomføre undersøkelser av barnets omsorgssi-

tuasjon
c) treffe vedtak om hjelpetiltak
d) forberede saker for behandling i barneverns- og hel-

senemnda
e) iverksette og følge opp tiltak.

Barnevernstjenesten skal være tilgjengelig til en-
hver tid.

Kommunestyret selv skal minst én gang i året få en 
redegjørelse om tilstanden i barnevernstjenesten.

§ 15-4 Stedlig ansvarsområde

Den kommunen der et barn oppholder seg, har an-
svaret for å yte tjenester og iverksette tiltak etter denne 
loven.

Den kommunen der et barn sist var registrert bo-
satt, har ansvaret for å yte tjenester og iverksette tiltak 
etter denne loven når barnet oppholder seg i en annen 
stat, jf. § 1-2.

Kommunen kan inngå avtale om at ansvaret for en 
barnevernssak overføres til en annen kommune som 
barnet har tilknytning til.

Dersom det oppstår tvist mellom kommuner om 
hvilken kommune som har ansvaret for saken, kan 
kommunene kreve at statsforvalteren avgjør tvisten. 
Departementet kan gi forskrift om hvordan tvisten skal 
behandles.

§ 15-5 Ansvaret for å reise sak

Kommunen der barnet oppholder seg, har ansvaret 
for å reise sak for barneverns- og helsenemnda etter 
§§ 3-7, 3-8, 5-1, 6-2 og 6-6. Når det er truffet vedtak etter 
kapittel 4 om akuttiltak, har kommunen der barnet 
oppholdt seg da vedtaket ble truffet, ansvar for å reise 
sak etter første punktum. En sak er reist når begjæring 
om tiltak er sendt til nemnda.

Den kommunen som har sendt begjæring om tiltak 
til nemnda, har ansvaret for saken selv om barnets til-
knytning til kommunen endrer seg i tidsrommet fra be-
gjæringen om tiltak er sendt nemnda, og til vedtaket er 
truffet. Ansvaret for saken bortfaller dersom den kom-
munen som har reist saken, ikke får medhold i saken.

Den kommunen som har sendt begjæring om tiltak 
til nemnda, har ansvaret for saken selv om barnet opp-
holder seg i en annen stat.

Den kommunen som har reist saken, har ansvaret 
for gjennomføring og oppfølging av vedtaket. Kommu-
nen har ansvaret for saken selv om barnets tilknytning 
til kommunen skulle endre seg. Dette gjelder også når 
det er truffet vedtak etter §§ 3-2 og 6-1.

Kommunen kan avtale med en annen kommune 
som barnet har tilknytning til, at ansvaret for å reise sak, 
gjennomføre og følge opp vedtaket overføres til denne 
kommunen.

§ 15-6 Krav til kompetanse for barnevernstjenestens per-
sonell m.m.

Personell i barnevernstjenesten som skal utføre 
oppgaver etter § 15-3 tredje ledd, skal fra 1. januar 2031 
oppfylle ett av følgende vilkår:
a) barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant 

utdanning på tilsvarende nivå
b) relevant bachelorutdanning dersom det innen 

1. januar 2031 kan dokumenteres minst fire års 
arbeidserfaring fra barnevernet i tillegg til at det er 
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gjennomført en barnevernsfaglig eller annen rele-
vant videreutdanning med minst 30 studiepoeng.
Bestemmelsen gjelder også for barnevernstje-

nestens leder og lederens stedfortreder, for sakkyndige 
som barnevernstjenesten har engasjert etter § 2-2, og 
for personell som bistår barnevernstjenesten med 
utredning som barne-, ungdoms- og familieetaten tilbyr 
etter § 16-3 fjerde ledd bokstav a.

Kommunen kan gi midlertidig dispensasjon fra kra-
vet om mastergrad i tilfeller der stillingen det søkes om 
dispensasjon for har vært offentlig utlyst, og ingen kva-
lifiserte søkere har meldt seg. Kommunen skal lage en 
ettårig plan for systematisk veiledning av den nyansatte 
ved utførelse av de oppgavene som følger av § 15-3 tred-
je ledd. Kommunen skal informere statsforvalteren om 
at midlertidig dispensasjon er gitt.

Den ansatte må innen tre år fra tidspunktet for til-
tredelse ha gjennomført og bestått en barnevernsfaglig 
eller annen relevant videreutdanning med minst 30 stu-
diepoeng. Kommunen kan gi varig unntak fra kravet om 
mastergrad når det foreligger dokumentasjon på bestått 
videreutdanning. Kommunen skal informere statsfor-
valteren om at varig unntak er gitt.

§ 15-7 Bistand fra private tjenesteytere
Kommunen kan inngå avtale med private tjeneste-

ytere om bistand til å utføre oppgaver og tjenester etter 
denne loven som innebærer utøvelse av offentlig myn-
dighet. Den private tjenesteyteren kan ikke overdra av-
talen til andre.

Når barnevernstjenesten utfører oppgaver etter 
§ 15-3 tredje ledd, kan den bare la seg bistå av private 
som oppfyller kompetansekravene etter § 15-6.

Kommunen kan ikke inngå avtale med private tje-
nesteytere om bistand til å
a) fungere som leder og stedfortredende leder av bar-

nevernstjenesten
b) treffe avgjørelser og vedtak
c) representere barnevernstjenesten i barneverns- og 

helsenemnda
d) velge og godkjenne fosterhjem
e) utarbeide og evaluere planer etter lovens kapittel 7 

og 8.

§ 15-8 Samarbeid og samordning
Barnevernstjenesten skal samarbeide med offentli-

ge instanser og andre tjenesteytere dersom samarbeid 
er nødvendig for å gi barnet et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud.

Kommunen skal samordne tjenestetilbudet etter 
første ledd. Ved behov skal kommunen bestemme hvil-
ken kommunal instans som skal ivareta samordningen. 
Dersom det er oppnevnt barnekoordinator etter helse- 
og omsorgstjenesteloven § 7-2 a, skal koordinatoren 
sørge for samordning av tjenestetilbudet.

Barnevernstjenesten skal, i tillegg til å følge opp en-
kelte barn, samarbeide med offentlige instanser og an-
dre tjenesteyterne slik at barnevernstjenesten og de an-
dre tjenesteyterne kan ivareta sine oppgaver etter lov og 
forskrift.

Med tjenesteyter menes kommunale, fylkeskom-
munale og statlige tjenesteytere, private tjenesteytere 
som utfører oppgaver på vegne av slike tjenesteytere, 
barnehager som får tilskudd etter barnehageloven § 19 
og skoler som får statstilskudd etter friskolelova § 6-1.

Barnevernstjenesten bør også samarbeide med fri-
villige organisasjoner som arbeider med barn og unge.

§ 15-9 Rett til individuell plan
Barn med behov for langvarige og koordinerte til-

tak eller tjenester har rett til å få utarbeidet en individu-
ell plan. Barnevernstjenesten skal samarbeide med of-
fentlige instanser og andre tjenesteytere om planen for 
å bidra til et helhetlig tjenestetilbud for barnet.

Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser 
om hvilke grupper av barn plikten etter første ledd om-
fatter, og om innholdet i individuelle planer.

§ 15-10 Barnevernstjenestens ansvar for oppfølging av 
barn i fengsel

Når barnevernstjenesten har fått melding om fengs-
lingsmøte etter straffeprosessloven § 183 tredje ledd, 
skal den være til stede i hvert fengslingsmøte, hvis ikke 
retten kommer til at det åpenbart er unødvendig at bar-
nevernstjenesten deltar i flere møter enn det første. Bar-
nevernstjenesten skal uttale seg om behovet for tiltak 
etter kapittel 3, 5 og 6 og gi informasjon om arbeidet 
med å iverksette tiltak. Reglene i straffeprosessloven 
§ 118 gjelder tilsvarende.

Når et barn under 18 år sitter i varetekt eller gjen-
nomfører fengselsstraff, skal barnevernstjenesten holde 
jevnlig kontakt med kriminalomsorgen og barnet. Bar-
nevernstjenesten skal delta i planlegging og tilretteleg-
ging av tiltak etter endt varetekt eller straffegjennomfø-
ring. Barnevernstjenestens oppfølging av et barn under 
opphold i fengsel skal regnes som et tiltak som er iverk-
satt før barnet har fylt 18 år etter § 3-6 første ledd.

§ 15-11 Kommunens økonomiske ansvar
Kommunen skal sørge for bevilgninger som er nød-

vendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak som den 
har ansvaret for etter denne loven.

Den kommunen som er ansvarlig for å yte tjenester 
eller sette i verk tiltak etter § 15-4 eller § 15-5, dekker ut-
giftene til tjenestene og tiltakene. Når kommunen be-
nytter seg av barne-, ungdoms- og familieetatens tjenes-
ter og tiltak, betaler kommunen egenandel etter § 16-5 
tredje ledd.

Kommunen dekker sine egne utgifter til saker i bar-
neverns- og helsenemnda. Kommunen dekker i tillegg 
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utgifter til private parters vitner som er nødvendige for 
å få opplyst saker i nemnda.

Kommunen dekker sine egne utgifter med saken 
ved rettslig prøving av nemndas vedtak etter § 4-25.

§ 15-12 Kommunens adgang til å kreve oppfostringsbi-
drag fra foreldre

Når et barn er plassert utenfor hjemmet som følge 
av et vedtak etter denne loven, kan kommunen kreve at 
foreldrene skal betale oppfostringsbidrag fra måneden 
etter at vedtaket ble iverksatt, og til den måneden da 
vedtaket opphører. Kommunen kan kreve opp-
fostringsbidrag fra foreldrene bare dersom det anses 
som rimelig ut fra foreldrenes økonomiske situasjon.

Krav om bidrag eller endring av fastsatt bidrag etter 
første ledd skal sendes til bidragsfogden. Bidragsfogd et-
ter denne bestemmelsen er det organet som Arbeids- og 
velferdsdirektoratet utpeker, og dette organet avgjør 
kravet og fastsetter beløpet. Den bidragspliktige kan set-
te frem krav om å få endret fastsatt bidrag eller ettergitt 
bidragsgjeld. Bidraget kan fastsettes eller endres med 
virkning fra inntil tre måneder før kravet ble mottatt. Bi-
drag som er fastsatt etter barneloven faller bort fra det 
tidspunktet bidrag kan fastsettes etter denne bestem-
melsen. Barnevernstjenesten skal, uten hinder av taus-
hetsplikt, gi bidragsfogden de opplysninger som er nød-
vendige i den enkelte saken.

Bidragsfogdens vedtak kan påklages til nærmeste 
overordnede organ eller til det organet som Arbeids- og 
velferdsdirektoratet utpeker.

Bidrag etter denne bestemmelsen innkreves av Inn-
krevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav et-
ter bidragsinnkrevingsloven. Bidraget skal innbetales til 
kommunen.

Departementet kan gi forskrift om bidrag etter den-
ne bestemmelsen.

§ 15-13 Forsøk for å utvikle samarbeidsformer
Kongen kan samtykke til at kommuner setter i gang 

forsøk for å utvikle samarbeidsformer mellom barne-
vernstjenesten og aktuelle samarbeidspartnere i statlig, 
fylkeskommunal og kommunal forvaltning.

Kongen kan samtykke til at forsøket kan gjennom-
føres uten hinder av lovbestemt taushetsplikt etter den-
ne loven og etter spesialisthelsetjenesteloven § 6-1, hel-
sepersonelloven kapittel 5, forvaltningsloven §§ 13 til 
13 f, barnehageloven § 44, helse- og omsorgstjenestelo-
ven § 12-1 og opplæringslova § 15-1.

Kongen kan også samtykke til at det opprettes et fel-
les register på forsøksstedet. Registeret skal angi hvor-
vidt de enkelte forvaltningsorganene har personopplys-
ninger, og hvor opplysningene eventuelt finnes.

Kommunestyret skal fastsette vedtekter for det en-
kelte forsøk. Forvaltningsloven § 37 gjelder tilsvarende 
for utarbeidelse av slike vedtekter.

Vedtektene skal godkjennes av Kongen. I forbindel-
se med godkjenningen kan Kongen gjøre mindre 
endringer i vedtektene. Kongen kan gjøre mindre 
endringer i allerede godkjente vedtekter.

Kongen kan gi forskrift om forsøk etter denne be-
stemmelsen, herunder om godkjenning og iverksetting 
av forsøk.

Kapittel 16. Statlig barnevernsmyndighet

§ 16-1 Statlige barnevernsmyndigheters organisatoriske 
inndeling

De statlige barnevernsmyndighetene består av de-
partementet, barne-, ungdoms- og familieetaten og 
statsforvalterne. De statlige barnevernsmyndighetene 
ledes av departementet.

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

Barnevernsinstitusjonene er statlig barneverns-
myndighet på lokalt nivå.

§ 16-2 Departementets ansvar og oppgaver
Departementet skal

a) følge med på at loven og forskriftene og andre 
bestemmelser som gjelder for tjenester og tiltak 
etter denne loven, blir anvendt riktig og på en måte 
som tjener lovens formål

b) sørge for at erfaringene med loven blir vurdert, og at 
det blir gjennomført nødvendige endringer i regel-
verket

c) gi nødvendige retningslinjer og tilrettelegge for god 
saksbehandling

d) sette i gang forskning som kan få betydning for løs-
ningen av oppgaver etter loven

e) sørge for å utvikle statistikk og analyser om barne-
vernet

f) sørge for at det finnes et forsvarlig tilbud for utdan-
ning av personell, og for at de som skal anvende 
loven får forsvarlig veiledning.
Departementet kan kreve at organer som hører inn 

under loven, uten hinder av taushetsplikt gir opplysnin-
ger som er nødvendige for at departementet skal kunne 
utføre sine oppgaver etter første ledd.

§ 16-3 Barne-, ungdoms- og familieetatens ansvar og 
oppgaver

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal yte tjenes-
ter og tilby tiltak etter denne loven til barn og unge som 
oppholder seg i Norge.

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal etter an-
modning fra kommunen
a) bistå barnevernstjenesten med plassering av barn 

utenfor hjemmet når det treffes akuttvedtak etter 
§§ 4-1, 4-2, 4-4 eller 4-5
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b) bistå barnevernstjenesten med plassering av barn i 
fosterhjem

c) bistå barnevernstjenesten med plassering av barn i 
barnevernsinstitusjon. Etaten kan i særlige tilfeller 
tilby plass i spesialisert fosterhjem.
Barne-, ungdoms- og familieetaten skal videre blant 

annet
a) rekruttere og gi grunnleggende opplæring til foster-

hjem
b) etablere og drifte barnevernsinstitusjoner etter 

denne loven, som også kan ha tilknyttede spesialist-
tjenester for omsorg og behandling av barn

c) godkjenne barnevernsinstitusjoner i samsvar med 
§ 10-17, sentre for foreldre og barn i samsvar med 
§ 10-21 og omsorgssentre for enslige mindreårige 
asylsøkere i samsvar med § 11-5

d) tilby veiledet praksis i institusjon når en utdan-
ningsinstitusjon ber om det, og samarbeide med 
utdanningsinstitusjonen om gjennomføring av vei-
ledet praksis.
Barne-, ungdoms- og familieetaten kan tilby barne-

vernstjenesten
a) utredning av omsorgssituasjonen til barn i alderen 

0 til 6 år dersom det er stor usikkerhet ved om et 
barn utsettes for alvorlig omsorgssvikt

b) hjelpetiltak i etterkant av utredning etter bokstav a 
når det er nødvendig for at barnet skal få forsvarlig 
hjelp

c) spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet dersom slike til-
tak kan forhindre at barn blir plassert utenfor hjem-
met.
For å oppfylle plikten til å bistå kommunene etter 

annet ledd skal barne-, ungdoms- og familieetaten ha et 
tiltaksapparat som er tilgjengelig og tilstrekkelig diffe-
rensiert.

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal gjennomfø-
re internkontroll for å sikre at oppgavene utføres i sam-
svar med de kravene som er fastsatt i loven eller i med-
hold av loven. Internkontrollen skal være systematisk 
og tilpasset virksomhetens egenart, aktiviteter og risiko-
forhold. Etaten skal også kunne redegjøre for hvordan 
kravene oppfylles. Departementet kan gi forskrift om 
internkontroll.

Departementet kan gi forskrift om barne-, ung-
doms- og familieetatens myndighet, oppgaver og orga-
nisering på sentralt, regionalt og lokalt nivå.

§ 16-4 Samarbeid med institusjoner som hører inn under 
andre lover

Når barnevernstjenesten vurderer å plassere barn i 
institusjoner som er regulert av en annen lov, skal bar-
ne-, ungdoms- og familieetaten sørge for at det blir eta-
blert et samarbeid med barnevernstjenesten og disse 
institusjonene. Kongen kan gi regler om samarbeids-

ordninger, herunder regler om plikt til å delta i slike 
ordninger.

§ 16-5 Barne-, ungdoms- og familieetatens økonomiske 
ansvar og rett til å kreve kommunal egenandel

Barne-, ungdoms- og familieetaten skal dekke den 
delen av utgiftene til barnevernsinstitusjoner som over-
stiger den andelen av utgiftene som kommunen plikter 
å betale etter tredje ledd. Det samme gjelder for utgifte-
ne til fosterhjem etter § 16-3 annet ledd bokstav a og c, 
utredninger av omsorgssituasjonen til barn i alderen 0 
til 6 år etter § 16-3 fjerde ledd bokstav a og hjelpetiltak 
etter § 16-3 fjerde ledd bokstav b og c. Betalingsansvaret 
gjelder for tiltak og tjenester som barne-, ungdoms- og 
familieetaten tilbyr. Departementet kan avgrense varig-
heten av etatens betalingsansvar for akuttiltak etter 
§ 16-3 annet ledd bokstav a.

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

Barne-, ungdoms- og familieetaten kan kreve egen-
andel av kommunen når kommunen benytter seg av 
tjenester og tiltak som omfattes av første ledd. Satser for 
egenbetalingen fastsettes av departementet. Den kom-
munen som har søkt om tjenester og tiltak for barnet, 
skal betale egenandelen.

Departementet kan gi forskrift om barne-, ung-
doms- og familieetatens betalingsansvar etter første 
ledd og kommunens egenandel etter tredje ledd, her-
under forskrift som fastsetter nærmere rammer for sta-
tens betalingsansvar.

§ 16-6 Særbestemmelser for Oslo kommune
Lovens bestemmelser om barne-, ungdoms- og fa-

milieetatens oppgaver og myndighet gjelder ikke Oslo 
kommune. I Oslo kommune skal etatens oppgaver og 
myndighet ivaretas av kommunen. Kommunens vedtak 
om godkjenning etter § 10-17 kan påklages til sentralt 
nivå i barne-, ungdoms- og familieetaten.

Departementet kan gi forskrift om Oslo kommunes 
plikter, oppgaver og kompetanse og om statlig tilsyn og 
kontroll.

§16-7 Statsforvalterens ansvar og oppgaver
Statsforvalteren skal

a) føre tilsyn etter kapittel 17
b) gi kommunene råd og veiledning
c) behandle klager på barnevernstjenestens og barne-, 

ungdoms- og familieetatens vedtak i samsvar med 
§ 12-9 og barnevernsinstitusjoners vedtak om bruk 
av tvang i samsvar med § 10-14.
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Kapittel 17. Statlig tilsyn

§ 17-1 Tilsynets formål
Det statlige tilsynets formål er å bidra til å styrke 

kvaliteten i barnevernet og til at barnevernsmyndighe-
tene ivaretar barn og foreldres rettssikkerhet og yter for-
svarlige tjenester og tiltak.

§ 17-2 Statens helsetilsyns oppgaver og ansvar
Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsy-

net med barnevernsvirksomheten i de enkelte kommu-
ner og med barnevernsinstitusjoner, sentre for foreldre 
og barn og omsorgssentre for enslige mindreårige asyl-
søkere, samt med andre statlige tjenester og tiltak etter 
denne loven. Statens helsetilsyn skal utøve myndighet i 
samsvar med det som er bestemt i denne loven med for-
skrifter.

Statens helsetilsyn kan føre tilsyn med lovligheten 
av oppfyllelse av plikter etter denne loven og forskrifter 
til loven.

§ 17-3 Statsforvalterens tilsynsansvar
Statsforvalteren skal føre tilsyn med lovligheten av 

kommunens oppfyllelse av plikter etter kapittel 1 til 15 
i denne loven og plikter etter kommuneloven § 25-1. Re-
glene i kommuneloven kapittel 30 gjelder for denne til-
synsvirksomheten.

Statsforvalteren skal føre tilsyn med at barneverns-
institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgs-
sentre for enslige mindreårige asylsøkere drives i sam-
svar med denne loven og forskrifter til loven.

Statsforvalteren skal også føre tilsyn med lovlighe-
ten av andre statlige tjenester og tiltak etter denne lo-
ven. Ansvaret omfatter også tilsyn med private som ut-
fører oppgaver etter denne loven.

Departementet kan gi forskrift om gjennomførin-
gen av tilsynet.

§ 17-4 Tilsynsmyndighetenes tilgang til opplysninger
Statens helsetilsyn og statsforvalteren kan kreve at 

kommunale organer som hører inn under loven, barne-, 
ungdoms- og familieetaten, barnevernsinstitusjoner, 
sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for enslige 
mindreårige asylsøkere gir de opplysninger og meldin-
ger som er nødvendige for at myndighetene skal kunne 
utøve sine tilsynsoppgaver. Taushetsplikten er ikke til 
hinder for at slike opplysninger gis til myndighetene. I 
tillegg til å kreve opplysninger kan myndighetene kreve 
adgang til stedene.

§ 17-5 Pålegg og sanksjoner
Statsforvalteren kan gi barne-, ungdoms- og familie-

etaten pålegg om å rette forhold som er i strid med be-
stemmelser i denne loven. Pålegg kan også gis til private 
aktører som utfører oppgaver etter denne loven.

Dersom det avdekkes uforsvarlig drift ved en insti-
tusjon eller et senter, kan statsforvalteren gi institusjo-
nens eller senterets leder eller eier pålegg om å rette for-
holdet eller å nedlegge driften.

Den som får varsel om pålegg, skal få en rimelig frist 
til å rette forhold før statsforvalteren gir pålegg. Statsfor-
valterens vedtak om pålegg kan påklages til Statens hel-
setilsyn.

§ 17-6 Mulkt
Dersom en kommune ikke overholder fristen for 

gjennomgang av meldinger etter § 2-1 og gjennomfø-
ring av undersøkelse etter § 2-2, kan statsforvalteren 
ilegge kommunen mulkt. Departementet kan gi for-
skrift om adgangen til å ilegge mulkt og om mulktens 
størrelse.

Kapittel 18. Avsluttende bestemmelser

§ 18-1 Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. De en-

kelte bestemmelsene kan settes i kraft til ulik tid.
Fra den tid loven trer i kraft oppheves lov 17. juli 

1992 nr. 100 om barneverntjenester.
Departementet kan gi overgangsbestemmelser.

§ 18-2 Endringer i andre lover
Fra den tid loven trer i kraft gjøres følgende 

endringer i andre lover:

1. I følgende bestemmelser skal uttrykkene «barnevern-
loven» og «lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenes-
ter» endres til «barnevernsloven»:
1. I lov 26. juni 1998 nr. 41 om kontantstøtte § 6
2. I lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inn-

tekt § 5-43 første ledd bokstav h
3. I lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift § 3-4 

første ledd bokstav a
4. I lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrap-

portering av ansettelses- og inntektsforhold § 8 før-
ste og annet ledd

2. I følgende bestemmelser skal uttrykket «barnevern-
tjenesten» endres til «barnevernstjenesten»:
1. I lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplys-

ninger i politiet og påtalemyndigheten § 40 nr. 3 
bokstav f

2. I lov 9. desember 2016 nr. 88 om folkeregistrering 
§ 10-4 annet og tredje ledd

3. I lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp gjøres føl-
gende endringer:

§ 11 første ledd nr. 2 bokstav a og b skal lyde:
a) for den som er part i sak hvor barnevernet har fattet 

vedtak som nevnt i barnevernsloven § 4-2 første og 
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annet ledd og § 4-4 første ledd, men hvor vedtaket 
ikke blir etterfulgt av at barnevernet starter forbere-
delse til sak som skal behandles av barneverns- og 
helsenemnda etter kapittel 14 i barnevernsloven.

b) for den som er part i sak hvor barnevernet har star-
tet forberedelse til sak som skal behandles av barne-
verns- og helsenemnda etter kapittel 14 i barnevern-
sloven, men hvor saken likevel ikke blir oversendt 
nemnda.

§ 17 tredje ledd nr. 1 og 2 skal lyde:
1. I saker som skal behandles av barneverns- og helse-

nemnda etter helse- og omsorgstjenesteloven.
2. saker som skal behandles av barneverns- og helse-

nemnda etter kapittel 14 i barnevernsloven.

4. I lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre gjøres føl-
gende endringer:

§ 55 første ledd tredje punktum skal lyde:
Trengst det, bør sakkunnige, barnevernstenesta eller so-
sialtenesta uttale seg før statsforvaltaren avgjer spørs-
målet.

§ 61 a skal lyde:
§ 61 a Fritak for teieplikt for barnevernstenesta

Barnevernstenesta kan uhindra av teieplikta etter 
barnevernsloven § 13-1 gi opplysningar til domstolen i 
sak om foreldreansvar, kvar barnet skal bu fast og sam-
vær.

§ 64 fjerde ledd skal lyde:
Retten skal avgjere spørsmålet om foreldreansvar 

ved dom. Retten bør innhente fråsegner frå den kom-
munale barnevernstenesta der det trengst. Retten bør 
gje dei næraste slektningane til barnet eller dei som bar-
net bur saman med, høve til å uttale seg, med mindre 
dette er uturvande.

§ 64 syvende ledd skal lyde:
Retten skal gje melding til den kommunale barne-

vernstenesta og statsforvaltaren dersom ingen har vendt 
seg til retten etter § 64 a, eller dersom dommen fører til 
at ingen har foreldreansvar for barnet. Barnevernstene-
sta skal plassere og følgje opp barnet etter reglane i bar-
nevernsloven.

§ 64 c første ledd skal lyde:
Retten skal av eige tiltak og utan ugrunna opphald 

ta avgjerd om foreldreansvar når det er teke ei førebels 
avgjerd og ingen har teke ut søksmål etter § 64. Dette 
gjeld ikkje dersom retten etter § 64 b har tatt avgjerd om 
at ingen skal ha foreldreansvaret, og gitt melding til den 
kommunale barnevernstenesta og statsforvaltaren.

§ 69 skal lyde:
§ 69 Tilhøvet mellom reglane om fostringsplikt etter bar-
nelova og barnevernsloven

Fostringstilskot som er fastsette etter lova her fell 
bort frå det tidspunktet tilskot kan fastsetjast etter bar-
nevernsloven § 15-13 første ledd.

5. I lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straf-
fesaker gjøres følgende endringer:

§ 71 b skal lyde:
Har noen som ikke er fylt 15 år, begått en ellers 

straffbar handling, kan påtalemyndigheten beslutte at 
saken skal overføres til barnevernstjenesten. Barne-
vernstjenesten skal underrette påtalemyndigheten om 
hvorvidt den treffer vedtak i saken eller ikke.

§ 183 tredje ledd skal lyde:
Er siktede under 18 år, skal påtalemyndigheten 

varsle barnevernstjenesten om fengslingen. Barne-
vernstjenesten skal møte til hvert fengslingsmøte, med 
mindre retten finner at deltagelse utover det første 
fengslingsmøtet er åpenbart unødvendig. Barne-
vernstjenesten skal uttale seg om behovet for tiltak etter 
barnevernsloven og gi informasjon om det arbeidet som 
pågår med å iverksette tiltak. Reglene i § 118 gjelder til-
svarende.

§ 226 første ledd bokstav e skal lyde:
e. å tjene som forberedelse for barnevernstjenestens

behandling av spørsmålet om det skal sette i verk 
tiltak etter barnevernsloven, og

§ 232 a skal lyde:
Når etterforskning settes i gang mot barn under 18 

år og saken ikke er av bagatellmessig art, skal politiet 
straks underrette barnevernstjenesten. Er barnet i insti-
tusjon skal også institusjonen underrettes.

Barnevernstjenesten skal i saker som nevnt i første 
ledd underrettes om avhør av mistenkte dersom det er 
høve til det.

Når barnevernstjenesten har bedt om det, skal den 
også gis anledning til å uttale seg før tiltalespørsmålet 
avgjøres.

6. I lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap skal § 26 a lyde:

§ 26 a Opplysningsplikt til barnevernet
Meklere som arbeider innenfor rammen av denne 

loven skal i sitt arbeid være oppmerksomme på forhold 
som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten.

Meklere som arbeider innenfor rammen av denne 
loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til 
barnevernstjenesten uten ugrunnet opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 

mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 
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daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgs-
svikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling,

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funk-
sjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke 
får dekket sitt særlige behov for behandling eller opp-
læring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å 
begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved proble-
matisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen 
form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utnyttet til menneskehandel.
Meklere som arbeider innenfor rammen av denne 

loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i sam-
svar med barnevernsloven § 13-4.

7. I lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme 
sykdommer gjøres følgende endringer:

§ 5-6 første ledd skal lyde:
Smittevernnemnda skal sørge for at det blir opp-

nevnt advokat for de private parter. Advokaten skal om-
gående gjøres kjent med begjæring om tiltak med ved-
lagte dokumenter, og gis frist for tilsvar etter barneverns-
loven § 14-10.

§ 7-5 første og annet ledd skal lyde:
Gjennomføring av tiltak med tvang etter denne lovs 

§§ 5-2 og 5-3 avgjøres av smittevernnemnda. Smitte-
vernnemnda er den av barneverns- og helsenemndene, 
jf. barnevernsloven § 14-1, som departementet utpeker 
til denne oppgaven. Når det foreligger et alvorlig ut-
brudd av allmennfarlig smittsom sykdom, jf. § 1-3 nr. 4, 
kan flere nemnder utpekes til smittevernnemnder.

Reglene i barnevernsloven kapittel 14 gjelder i den 
utstrekning annet ikke fremgår av loven her.

§ 7-6 første ledd skal lyde:
Smittevernnemnda settes sammen etter reglene i 

barnevernsloven § 14-2.

8. I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd gjøres føl-
gende endringer:

§ 2-17 første ledd første punktum skal lyde:
Vilkårene for medlemskap i trygden etter kapitlet 

her anses ikke oppfylt i tidsrom da en person sitter i va-
retekt, soner straff, utholder tvungent psykisk helsevern 
eller tvungen omsorg etter straffeloven eller er anbrakt i 
institusjon som nevnt i barnevernsloven § 6-2.

§ 3-25 fjerde ledd første punktum skal lyde:
Barnetillegg for fosterbarn (se barnevernsloven 

§ 9-1) ytes dersom pensjonisten har forsørget barnet i 
de siste to årene før krav om tillegg blir satt fram.

§ 6-4 første ledd tredje punktum skal lyde:
Likestilt med et privat pleieforhold er tilsyn og pleie av 
et barn som er plassert i et fosterhjem etter barneverns-
loven § 5-3 første ledd.

§ 11-20 fjerde ledd første punktum skal lyde:
Som barn regnes egne barn og fosterbarn, se barne-

vernsloven § 9-1, dersom medlemmet har forsørget fos-
terbarnet i de to siste årene før krav om barnetillegg blir 
satt fram.

§ 12-15 sjette ledd første punktum skal lyde:
Barnetillegg for fosterbarn (se barnevernsloven § 9-1) 

ytes dersom mottakeren har forsørget barnet i de siste to 
årene før krav om tillegg blir satt fram.

§ 17-9 tredje ledd skal lyde:
For fosterbarn (se barnevernsloven § 9-1) kan det 

ytes stønad til barnetilsyn etter § 15-10 eller § 15-11 før-
ste ledd bokstav d) når den gjenlevende har forsørget 
barnet de siste to årene eller oppfostringen tok til før 
dødsfallet.

§ 18-5 femte ledd skal lyde:
Når barnepensjon til barna i et barnekull beregnes, 

skal det ses bort fra søsken som mottar redusert barne-
pensjon på grunn av opphold i helseinstitusjon, eller 
som blir forpleid etter barnevernsloven.

§ 22-3b første punktum skal lyde:
Grunnstønad og hjelpestønad til barn som er plas-

sert i fosterhjem etter barnevernsloven § 5-3 første ledd,
utbetales til fosterforeldrene.

§ 25-11 skal lyde:
§ 25-11 Opplysningsplikt til barnevernet

Enhver som gjør tjeneste i trygdens organer, skal i 
sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre 
til tiltak fra barnevernstjenesten.

Enhver som gjør tjeneste i trygdens organer, skal 
uten hinder av taushetsplikt melde fra til barnevernstje-
nesten uten ugrunnet opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 

mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 
daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgs-
svikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling,

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funk-
sjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke 
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får dekket sitt særlige behov for behandling eller opp-
læring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å 
begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved proble-
matisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen 
form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utnyttet til menneskehandel.
Enhver som gjør tjeneste i trygdens organer, plikter 

også å gi opplysninger etter pålegg i samsvar med barne-
vernsloven § 13-4.

9. I lov 19. juni 1997 nr. 62 om familievernkontorer skal 
§ 10 lyde:

§ 10 Opplysningsplikt til barnevernet
Fagpersonell ved familievernkontor skal i sitt ar-

beid være oppmerksomme på forhold som kan føre til 
tiltak fra barnevernstjenesten.

Fagpersonellet skal uten hinder av taushetsplikt 
melde fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet opp-
hold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 

mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 
daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgs-
svikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling,

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funk-
sjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke 
får dekket sitt særlige behov for behandling eller opp-
læring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å 
begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved proble-
matisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen 
form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utnyttet til menneskehandel.
Fagpersonellet plikter også å gi opplysninger etter 

pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.

10. I lov 19. juni 1997 nr. 82 om pass gjøres følgende 
endringer:

§ 4 første ledd tredje punktum skal lyde:
I tilfeller som omfattes av barnevernsloven § 5-6 om for-
bud mot å ta med barnet ut av Norge, skal samtykke kun 
innhentes fra barnevernstjenesten.

§ 7 a skal lyde:
§ 7 a Underretningsplikt til kommunens barnevernstje-
neste

Passmyndigheten skal straks underrette kommu-
nens barnevernstjeneste om vedtak om nektelse eller til-

bakekall av pass etter § 5 tredje ledd bokstav g, jf. § 7 før-
ste ledd bokstav b.

11. I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vida-
regåande opplæringa gjøres følgende endringer:

§ 13-2 skal lyde:
§ 13-2 Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnsko-
leopplæring og vidaregåande opplæring i institusjonar 
etter barnevernslova

Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon 
etter barnevernslova, er det den fylkeskommunen der 
institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle retten 
til grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring et-
ter lova her. Fylkeskommunen der institusjonen ligg har 
rett til refusjon av utgifter til opplæringa frå fylkeskom-
munen der barnet eller den unge er busett på det tids-
punktet det blir gjort vedtak om plassering, etter satsar 
fastsett av departementet.

Ansvaret omfattar barn og unge i institusjonar i fyl-
keskommunen som barne-, ungdoms- og familieetaten 
har ansvaret for etter barnevernslova § 16-3 tredje ledd 
bokstav b og barn og unge i private og kommunale insti-
tusjonar som er godkjende etter barnevernslova § 16-3 
tredje ledd bokstav c. Dersom opplæringa skjer i institu-
sjonen, skal institusjonen sørgje for nødvendige lokale 
til formålet.

Departementet gir forskrifter om refusjon av utgif-
ter til opplæring av barn og unge frå andre fylkeskom-
munar.

§ 15-3 skal lyde:
§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet

Tilsette i skolen skal i arbeidet sitt vere merksame 
på forhold som kan føre til tiltak frå barnevernstenesta.

Tilsette i skolen skal utan hinder av teieplikta melde 
frå til barnevernstenesta utan ugrunna opphald
a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli 

mishandla, utsett for alvorlege manglar ved den 
daglege omsorga eller anna alvorleg omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livs-
truande eller annan alvorleg sjukdom eller skade og 
ikkje kjem til undersøking eller behandling,

c) når det er grunn til å tru at eit barn med nedsett funk-
sjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande barn ikkje 
får dekt sitt særlege behov for behandling eller opp-
læring,

d) når eit barn har vist alvorlege åtferdsvanskar i form 
av alvorlege eller gjentatte brotsverk, problematisk 
bruk av rusmidler eller ei anna form for utprega 
normlaus åtferd,

e) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli 
utnytta til menneskehandel.
Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lo-

va, pliktar også å gi opplysningar etter pålegg i samsvar 
med barnevernsloven § 13-4.
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§ 15-6 første ledd skal lyde:
Dersom barnevernstenesta har overteke omsorga 

etter barnevernslova § 5-1, har barnevernstenesta rett 
til å ta avgjerder på vegner av barnet. Tilsvarande gjeld 
ved vedtak om flytteforbod etter barnevernslova § 4-3
og vedtak om plassering etter barnevernslova § 4-2.

12. I lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettig-
heter gjøres følgende endringer:

§ 3-4 sjette ledd skal lyde:
Har barnevernstjenesten overtatt omsorgen for en 

pasient eller bruker under 18 år etter barnevernsloven 
§ 4-2 eller 5-1, gjelder første til femte ledd tilsvarende for 
barnevernstjenesten.

§ 4-4 fjerde og femte ledd skal lyde:
Har barnevernstjenesten overtatt omsorgen for et 

barn under 16 år etter barnevernsloven § 4-2 eller 5-1,
har barnevernstjenesten rett til å samtykke til helse-
hjelp.

Når barnet er fylt 7 år, og når et yngre barn er i stand 
til å danne seg egne synspunkter på det samtykket drei-
er seg om, skal foreldrene, andre som har foreldreansva-
ret eller barnevernstjenesten gi barnet informasjon og 
anledning til å si sin mening før de avgjør spørsmål om 
å samtykke til helsehjelp. Det skal legges vekt på hva 
barnet mener, i samsvar med barnets alder og moden-
het. Er barnet fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva 
barnet mener.

§ 4-5 andre ledd skal lyde:
Dersom barnevernstjenesten har overtatt omsorgen 

for barn mellom 16 og 18 år etter barnevernsloven § 5-1, 
har barnevernstjenesten rett til å samtykke til helse-
hjelp.

§ 6-2 skal lyde:
§ 6-2 Barnas rett til samvær med foreldrene i helseinstitu-
sjon

Barn har rett til samvær med minst en av foreldrene 
eller andre med foreldreansvaret under hele oppholdet 
i helseinstitusjon, med mindre dette er utilrådelig av 
hensyn til barnet, eller samværsretten er bortfalt etter 
reglene i barneloven eller barnevernsloven.

13. I lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. skal 
§ 33 lyde:

§ 33. Opplysningsplikt til barnevernet
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være opp-

merksom på forhold som kan føre til tiltak fra barne-
vernstjenesten.

Helsepersonell skal uten hinder av taushetsplikt et-
ter § 21 melde fra til barnevernstjenesten uten ugrunnet 
opphold

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 
daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgs-
svikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling,

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funk-
sjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke 
får dekket sitt særlige behov for behandling eller opp-
læring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å 
begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved proble-
matisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen 
form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utnyttet til menneskehandel.
Helsepersonell plikter også å gi opplysninger etter 

pålegg i samsvar med barnevernsloven § 13-4.
I helseinstitusjoner skal det utpekes en person som 

skal ha ansvaret for videreformidling av opplysninger 
etter annet og tredje ledd. Denne personen skal uten 
ugrunnet opphold gi melder tilbakemelding på om 
melding etter annet ledd er videreformidlet. Dersom 
meldingen ikke er videreformidlet, skal det begrunnes. 
Melder har fortsatt et ansvar for å melde, dersom melder 
mener at vilkårene etter annet ledd er oppfylt. Personen 
som har ansvaret for videreformidling av opplysninge-
ne skal også påse at barnevernstjenestens tilbakemel-
dinger etter barnevernsloven § 13-3, uten ugrunnet opp-
hold videreformidles til melder.

14. I lov 8. mars 2002 nr. 4 om barnetrygd skal § 2 annet 
ledd lyde:

Annen omsorgsperson eller barnevernsinstitusjon
som har barn under 18 år boende fast hos seg, har rett til 
barnetrygd dersom barnet er bosatt i riket etter bestem-
melsene i § 4.

15. I lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar gjøres 
følgende endringer:

§ 7-4 skal lyde:
§ 7-4 Opplysningsplikt til barnevernet

Tilsette i skolen skal i arbeidet sitt vere merksame 
på forhold som kan føre til tiltak frå barnevernstenesta.

Tilsette i skolen skal utan hinder av teieplikta melde 
frå til barnevernstenesta utan ugrunna opphald
a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli 

mishandla, utsett for alvorlege manglar ved den 
daglege omsorga eller anna alvorleg omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livs-
truande eller annan alvorleg sjukdom eller skade og 
ikkje kjem til undersøking eller behandling,

c) når det er grunn til å tru at eit barn med nedsett funk-
sjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande barn ikkje 
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får dekt sitt særlege behov for behandling eller opp-
læring,

d) når eit barn viser alvorlege åtferdsvanskar i form av 
alvorlege eller gjentatte brotsverk, problematisk bruk 
av rusmiddeler eller ei anna form for utprega norm-
laus åtferd,

e) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli 
utnytta til menneskehandel.
Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lo-

va, pliktar også å gi opplysningar etter pålegg i samsvar 
med barnevernsloven § 13-4.

§ 7-7 overskriften og første ledd skal lyde:
§ 7-7 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barne-
vernstenesta har overteke omsorga

Dersom barnevernstenesta har overteke omsorga 
etter barnevernslova § 5-1, har barnevernstenesta rett 
til å ta avgjerder på vegner av barnet. Tilsvarande gjeld 
ved vedtak om flytteforbod etter barnevernslova § 4-3
og vedtak om plassering etter barnevernslova § 4-2.

16. I lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av under-
holdsbidrag mv. gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:
Etter reglene i loven her innkreves underholdsbi-

drag som påhviler noen etter barneloven, ekteskapslo-
ven eller barnevernsloven.

§ 5 annet ledd annet punktum skal lyde:
Innkrevingssentralen skal også kreve inn bidrag fastsatt 
etter barnevernsloven § 15-13 på grunnlag av omsorgs-
overtakelse.

17. I lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff skal § 261 første 
ledd lyde:

Den som alvorlig eller gjentatte ganger unndrar en 
mindreårig eller holder denne unndratt fra noen som i 
henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse skal ha den 
mindreårige boende fast hos seg, eller som urettmessig 
unndrar den mindreårige fra noen som har omsorgen et-
ter barnevernsloven, straffes med bot eller fengsel inntil 
2 år. På samme måte straffes den som tar en mindreårig 
ut av landet eller holder tilbake en mindreårig i utlandet 
og ved det ulovlig unndrar den mindreårige fra noen som 
i henhold til lov, avtale eller rettsavgjørelse har foreldre-
ansvar. Tilsvarende gjelder der det er fattet vedtak om 
omsorgsovertakelse, flytteforbud eller institusjonsplas-
sering etter barnevernsloven §§ 5-1, § 4-3, 6-2 eller § 6-6
eller der begjæring om slike tiltak er sendt barneverns- og 
helsenemnda etter barnevernsloven § 14-9, eller der det i 
en akuttsituasjon er iverksatt midlertidig vedtak etter 
barnevernsloven §§ 4-2, 4-4 og 4-5.

18. I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres føl-
gende endringer:

§ 18 annet ledd skal lyde:
Barn som det er fattet vedtak om etter barneverns-

loven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første 
ledd bokstav b, har rett til prioritet ved opptak i barne-
hage.

§ 31 femte og sjette ledd skal lyde:
Fylkeskommunen skal oppfylle retten til spesialpe-

dagogisk hjelp etter denne loven for barn i barneverns-
institusjon og barn som er pasient i helseinstitusjon eid 
av regionalt helseforetak, eller i privat helseinstitusjon 
med avtale med regionalt helseforetak.

Departementet kan gi forskrift om ansvar for utgif-
ter til spesialpedagogisk hjelp, hvem som skal regnes 
som bosatt i kommunen, refusjon av andre kommuners 
eller fylkeskommuners utgifter til spesialpedagogisk 
hjelp, fylkeskommunens ansvar for rett til spesialpeda-
gogisk hjelp for barn i barnevernsinstitusjon og fylkes-
kommunens ansvar for rett til spesialpedagogisk hjelp 
for barn som er pasienter i helseinstitusjon eid av regio-
nalt helseforetak, eller i privat helseinstitusjon med av-
tale med regionalt helseforetak.

§ 32 fjerde ledd skal lyde:
Dersom barnevernstjenesten har overtatt omsorgen 

etter barnevernsloven § 5-1, har barnevernstjenesten
rett til å ta avgjørelser etter dette kapittelet på vegne av 
barnet. Tilsvarende gjelder ved vedtak om flytteforbud 
etter barnevernsloven § 4-3 og vedtak om plassering et-
ter barnevernsloven § 4-2.

§ 46 skal lyde:
§ 46 Opplysningsplikt til barnevernet

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne 
loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold 
som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne 
loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til 
barnevernstjenesten uten ugrunnet opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 

mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 
daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgs-
svikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling,

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funk-
sjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke 
får dekket sitt særlige behov for behandling eller opp-
læring,

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utnyttet til menneskehandel.
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne 

loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i sam-
svar med barnevernsloven § 13-4.
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19. I lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i 
sivile tvister gjøres følgende endringer:

§ 1-4 a annet ledd skal lyde:
Første ledd gjelder ikke enkeltvedtak som er truffet 

i medhold av barnevernsloven.

§ 36-3 tredje ledd skal lyde:
Søksmålet rettes mot staten ved departementet. I 

saker som gjelder vedtak truffet av barneverns- og helse-
nemnda, rettes søksmålet mot kommunen. Er det kom-
munen som reiser søksmålet, må dette rettes mot den 
eller de private parter i det vedtak som blir angrepet.

§ 36-10 tredje ledd skal lyde:
Anke over tingrettens dom i sak om barneverns- og 

helsenemndas vedtak etter barnevernsloven kan ikke 
fremmes uten lagmannsrettens samtykke. Samtykke 
kan bare gis når
a) anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor 

den foreliggende sak,
b) det er grunn til å behandle saken på ny fordi det er 

framkommet nye opplysninger,
c) det er vesentlige svakheter ved tingrettens avgjø-

relse eller saksbehandling, eller
d) dommen går ut på tvang som ikke er vedtatt av 

nemnda.

20. I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til 
riket og deres opphold her gjøres følgende endringer:

§ 84 b annet ledd skal lyde:
For beboere som er enslige, mindreårige asylsøkere, 

kan utlendingsmyndighetene ikke anmode ansatte som 
nevnt i første ledd, og ansatte i omsorgssentre for enslige
mindreårige asylsøkere og barnevernsinstitusjoner, jf. 
barnevernsloven kapittel 10 og 11, om opplysninger et-
ter første ledd.

§ 106 c fjerde ledd skal lyde:
Politiet skal varsle barnevernstjenesten om pågri-

pelse av barn så snart som mulig etter at det blir sann-
synlig at politiet vil begjære internering. Varsel skal uan-
sett gis så snart som mulig dersom andre særlige grun-
ner tilsier det. Barnevernstjenesten skal så vidt mulig 
avgi en skriftlig uttalelse i saken, med mindre retten el-
ler barnevernstjenesten finner det åpenbart unødven-
dig. Barnevernstjenesten skal delta i møte om interne-
ring dersom retten eller barnevernstjenesten finner del-
tagelse nødvendig. Reglene i straffeprosessloven § 118 
gjelder tilsvarende.

21. I lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesenter-
tilbod skal § 6 lyde:

§ 6. Opplysningsplikt til barnevernet

Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lo-
va, skal i arbeidet sitt vere merksame på forhold som 
kan føre til tiltak frå barnevernstenesta.

Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lo-
va, skal utan hinder av teieplikta melde frå til barne-
vernstenesta utan ugrunna opphald
a) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli 

mishandla, utsett for alvorlege manglar ved den 
daglege omsorga eller anna alvorleg omsorgssvikt,

b) når det er grunn til å tru at eit barn har ein livs-
truande eller annan alvorleg sjukdom eller skade og 
ikkje kjem til undersøking eller behandling,

c) når det er grunn til å tru at eit barn med nedsett funk-
sjonsevne eller eit spesielt hjelpetrengande barn ikkje 
får dekt sitt særlege behov for behandling eller opp-
læring,

 d) når eit barn har vist alvorlege åtferdsvanskar i form 
av alvorlege eller gjentatte brotsverk, problematisk 
bruk av rusmidler eller ei anna form for utprega 
normlaus åtferd,

e) når det er grunn til å tru at eit barn blir eller vil bli 
utnytta til menneskehandel.
Alle som utfører teneste eller arbeid etter denne lo-

va, pliktar også å gi opplysningar etter pålegg i samsvar 
med barnevernsloven § 13-4.

22. I lov 18. desember 2009 nr. 131 om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen skal § 45 lyde:

§ 45 Opplysningsplikt til barnevernet
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne 

loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold 
som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne 
loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til 
barnevernstjenesten uten ugrunnet opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 

mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 
daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgs-
svikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling,

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funk-
sjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke 
får dekket sitt særlige behov for behandling eller opp-
læring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å 
begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved proble-
matisk bruk av rusmiddel, eller ved å ha vist annen 
form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utnyttet til menneskehandel.
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Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne 
loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i sam-
svar med barnevernsloven § 13-4.

23. I lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og 
omsorgstjenester m.m. gjøres følgende endringer:

§ 3-9 a skal lyde:
§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert uten-
for hjemmet etter barnevernsloven

Kommunen skal ha tilbud om nødvendige helse- og 
omsorgstjenester for barn som er plassert utenfor hjem-
met etter barnevernsloven.

§ 9-7 fjerde ledd femte punktum skal lyde:
Dersom vedtaket er påklaget etter § 9-11 andre ledd, 
kan vedtaket ikke iverksettes før barneverns- og helse-
nemnda har godkjent vedtaket.

§ 9-11 skal lyde:
§ 9-11 Klage

Beslutning etter § 9-5 tredje ledd bokstav a kan på-
klages av brukeren eller pasienten, verge og pårørende 
til statsforvalteren. Statsforvalteren skal prøve alle sider 
av saken.

Vedtak etter § 9-5 tredje ledd bokstavene b og c som 
er overprøvd av statsforvalteren etter § 9-8, kan påklages 
av brukeren eller pasienten, vergen og pårørende, til 
barneverns- og helsenemnda. Klageadgangen gjelder 
også hvis statsforvalteren har nektet å godkjenne kom-
munens vedtak, forutsatt at kommunen fortsatt ønsker 
å gjennomføre tiltaket. Nemnda skal prøve alle sider av 
saken.

Det kan oppnevnes et eget utvalg av fagkyndige for 
saker som etter reglene i dette kapitlet skal behandles av 
nemnda. Forhandlingsmøte for saker etter denne be-
stemmelsen, skal holdes snarest og hvis mulig innen to 
uker etter at nemnda mottok saken, jf. barnevernsloven 
§ 14-16. For øvrig gjelder reglene i barnevernsloven 
§§ 14-1 til 14-7, §§ 14-9 til 14-12, §§ 14-15 til 14-21 og 
§ 14-24. Kongen kan gi forskrift om at disse reglene skal 
gjelde helt eller delvis.

Klagesaken skal forberedes av statsforvalteren etter 
bestemmelsene i forvaltningsloven § 33 første til fjerde 
ledd. Statsforvalteren skal redegjøre for de omstendig-
heter som ligger til grunn for vedtaket. De skriftlige ut-
talelser og forklaringer som vedtaket bygger på, skal 
vedlegges. Det skal opplyses om hvilke personer som 
skal gi forklaring for nemnda.

Klagefristen er tre uker fra vedtaket eller melding 
om beslutning er kommet frem til den som har klage-
rett etter første og andre ledd.

§ 9-12 første ledd skal lyde:
Vedtak i klagesak etter § 9-11 andre ledd kan brin-

ges inn for tingretten etter reglene i tvisteloven kapittel 

36. Søksmålsadgangen gjelder ikke hvis barneverns- og 
helsenemnda har nektet å godkjenne kommunens ved-
tak.

§ 10-2 annet til femte ledd skal lyde:
Vedtak etter første ledd skal treffes av barneverns- 

og helsenemnda.
Nemndas vedtak etter første ledd kan bare settes i 

verk dersom institusjonen faglig og materielt er i stand 
til å tilby vedkommende tilfredsstillende hjelp sett i for-
hold til formålet med inntaket i institusjonen. Kommu-
nen kan la være å sette et vedtak i verk om forholdene 
tilsier det. Er vedtaket ikke satt i verk innen seks uker, 
faller det bort.

Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av 
kommunen dersom de interesser bestemmelsen skal 
ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtak 
ikke treffes og gjennomføres straks. For øvrig gjelder 
reglene i barnevernsloven §§ 14-22 og 14-23.

Er det truffet midlertidig vedtak, skal et forslag til 
endelig vedtak sendes nemnda innen to uker. Dersom 
saken ikke er sendt til nemnda innen denne fristen, fal-
ler vedtaket bort.

§ 10-3 femte til syvende ledd skal lyde:
Et midlertidig vedtak etter første ledd kan treffes av 

kommunen dersom de interesser bestemmelsen skal 
ivareta kan bli vesentlig skadelidende dersom vedtaket 
ikke treffes og gjennomføres straks. For øvrig gjelder 
reglene i barnevernsloven §§ 14-22 og 14-23.

Er det truffet midlertidig vedtak, skal forslag til en-
delig vedtak sendes barneverns- og helsenemnda innen 
to uker. Dersom saken ikke er sendt til nemnda innen 
denne fristen, faller vedtaket bort.

Når nemnda har fattet vedtak etter første ledd og 
kvinnen er tatt inn på institusjon, skal kommunen uten 
hinder av taushetsplikt gi barnevernstjenesten melding 
om dette. Meldingen skal omfatte opplysninger om 
hvem kvinnen er, den vurdering av rusavhengighet og 
fare for skade på barnet som lå til grunn for vedtaket, 
forventet termin og hvilken institusjon kvinnen er tatt 
inn på. Tilsvarende gjelder når kommunen har truffet 
midlertidig vedtak etter femte ledd, og vedtaket er god-
kjent av nemnda etter barnevernsloven § 14-22 første 
ledd.

§ 10-5 skal lyde:
§ 10-5 Bruk av barneverns- og helsenemnda i saker etter 
§§ 10-2 og 10-3

Barnevernsloven §§ 14-1 til 14-7, §§ 14-9 til 14-12 og 
§§ 14-15 til 14-24 gjelder tilsvarende for saker etter 
§§ 10-2 og 10-3 i den utstrekning annet ikke fremgår av 
loven her.

Forhandlingsmøte for saker etter §§ 10-2 og 10-3 
skal holdes snarest og hvis mulig innen to uker etter at 
nemnda mottok saken, jf. barnevernsloven § 14-16.
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24. I lov 6. juni 2014 nr. 19 om stans i utbetalinga av of-
fentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har 
bortført eit barn til utlandet skal § 3 annet ledd lyde:

Barnebidrag tyder i lova her barnebidrag som vert 
kravd inn av Innkrevingssentralen for bidrag og tilbake-
betalingskrav, med unntak av oppfostringsbidrag fast-
sett etter barnevernsloven § 15-13.

25. I lov 5. juni 2015 nr. 39 om nasjonalt identitetskort 
gjøres følgende endringer:

§ 4 første ledd tredje punktum skal lyde:
I tilfeller som omfattes av barnevernsloven § 5-6 om for-
bud mot å ta med barnet ut av Norge, skal samtykke kun 
innhentes fra barnevernstjenesten.

§ 8 a skal lyde:
§ 8 a Underretningsplikt til kommunens barnevernstje-
neste

ID-kortmyndigheten skal straks underrette kom-
munens barnevernstjeneste om vedtak om nektelse el-
ler tilbakekall av nasjonalt ID-kort med reiserett etter 
§ 5 tredje ledd bokstav e, jf. § 8 første ledd bokstav a.

26. I lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av 
konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, 
anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende 
foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn skal 
§ 5 tredje ledd tredje punktum lyde:
Når barneverns- og helsenemnda overfører saken, kan 
tingretten overprøve vedtaket etter barnevernsloven.

27. I lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon gjøres følgen-
de endringer:

§ 12 annet ledd skal lyde:
Dersom barnevernstjenesten har overtatt omsor-

gen for et barn etter barnevernsloven § 5-1, skal adop-
sjonssaken avgjøres av barneverns- og helsenemnda et-
ter barnevernsloven § 5-10. Når nemnda avgjør adop-
sjonssøknaden, skal likevel adopsjonsmyndigheten ut-
stede adopsjonsbevillingen.

§ 25 skal lyde:
§ 25 Besøkskontakt mellom adoptivbarnet og dets opp-
rinnelige foreldre

Dersom en adopsjon er gjennomført etter barne-
vernsloven § 5-10, og barneverns- og helsenemnda har
truffet vedtak om besøkskontakt mellom barnet og de 
opprinnelige foreldrene etter barnevernsloven § 5-11,
gjelder § 24 med de begrensninger som måtte følge av 
vedtaket.

§ 53 tredje ledd skal lyde:
§ 12 andre ledd og barnevernsloven § 5-10 gjelder

for behandling av saker om samtykke til adopsjon som 
bringes inn for barneverns- og helsenemnda etter lovens 

ikrafttredelse. Er saken brakt inn for nemnda før lovens 
ikrafttredelse, skal disse bestemmelsene likevel gjelde 
dersom forhandlingsmøtet i nemnda ikke allerede er 
påbegynt. Ved rettslig overprøving av nemndas vedtak 
skal de regler som gjaldt da nemnda behandlet saken, 
anvendes.

28. I lov 1. mars 2019 nr. 3 om tilskudd til visse private 
virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning 
skal § 2 første ledd lyde:

Departementet kan etter søknad tildele tilskudd til 
private virksomheter som har levert spesialisthelsetje-
nester som nevnt i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a 
eller barnevernstjenester som staten har finansierings-
ansvaret for etter barnevernsloven § 16-5, til dekning av 
årlig premie til offentlig tjenestepensjonsordning som 
regulert i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 4.

29. I lov 6. november 2020 nr. 127 om integrering gjen-
nom opplæring, utdanning og arbeid skal § 49 lyde:

§ 49 Opplysningsplikt til barnevernet
Personell som arbeider innenfor rammen av denne 

loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold 
som kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten.

Personell som arbeider innenfor rammen av denne 
loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til 
barnevernstjenesten uten ugrunnet opphold
a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 

mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den 
daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgs-
svikt,

b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende 
eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke 
kommer til undersøkelse eller behandling,

c) når det er grunn til å tro at et barn med nedsatt funk-
sjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke 
får dekket sitt særlige behov for behandling eller opp-
læring,

d) når et barn har vist alvorlige atferdsvansker ved å 
begå alvorlige eller gjentatte lovbrudd, ved proble-
matisk bruk av rusmidler, eller ved å ha vist annen 
form for utpreget normløs atferd,

e) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli 
utnyttet til menneskehandel.
Personell som arbeider innenfor rammen av denne 

loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i sam-
svar med barnevernsloven § 13-4.

30. I lov 18. desember 2020 nr. 146 om finansavtaler skal 
§ 4-52 fjerde ledd lyde:

Kongen kan i forskrift gi regler om kompetanse for 
barnevernsmyndigheten til å opprette konto for en min-
dreårig som det er iverksatt tiltak for etter barnevernslo-
ven, for midler som den mindreårige har rett til å dispo-
nere over etter reglene i vergemålsloven, herunder re-
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gler om kompetanse til å gi den mindreårige disposis-
jonsrett over slik konto selv om det ikke foreligger sam-
tykke fra vergen.

Tone Wilhelmsen Trøen
president
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