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1.0 Innledning 
Barneverntjenesten skal benytte denne rutinehåndboken som verktøy i arbeidet med undersøkelser, 

tiltak og fosterhjemsplassering. Alle ansatte benytter fagsystemet Familia (Visma).   

1.1 Saksbehandling og vedtaksmyndighet 
Regelverk for saksbehandling fremkommer i Lov om barneverntjenester og Forvaltningsloven. 

Saksbehandlingsrundskrivet er førende i alt arbeid i barneverntjenester. Forvaltningslovens 

bestemmelser for § 6-1, 1 ledd innebærer blant annet at barneverntjenesten må oppfylle kravene til 

veiledningsplikt og nedtegning av opplysninger jamfør forvaltningsloven § 11. Regler om habilitet § 6 

kommer også til anvendelse. Særregler fremkommer i barnevernloven kapittel 6 og 7.  

Avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter barnevernloven skal alltid regnes som enkeltvedtak 

og kan påklages, jamfør § 6-1, 2 ledd.  

Enkeltvedtak etter barnevernloven gjelder hovedsakelig vedtak om ulike typer tiltak som kan treffes i 

henhold til lovens kapittel 4 «særlige tiltak» enten av fylkesnemnda, barneverntjenesten eller 

påtalemyndighet. Barneverntjenesten har først og fremst vedtaksmyndighet til enkeltvedtak som 

gjelder hjelpetiltak med samtykke. Også avslag på en søknad om hjelpetiltak etter 4-4 regnes som 

enkeltvedtak.  

Fylkesnemnda har vedtaksmyndighet for saker etter barnevernloven kapittel fire jamfør § 7-2. Dette 

gjelder særlig saker som gjennomføres med tvang slik som vedtak om omsorgsovertakelser etter § 4-

12 eller barn med atferdsvansker etter § 4-24.  

Barnevernleder kan fatte vedtak om flytting av barn under omsorg jamfør paragraf 4-17, midlertidige 

vedtak i akutt situasjoner og foreløpige vedtak om forbud mot flytting etter omsorgsovertakelser. 

Ikke alle beslutninger som tas av barneverntjenesten kan regnes som enkeltvedtak. Dette gjelder 

administrative beslutninger som er nødvendige for å fortsette eller iverksette gyldige vedtak. Dette 

kan være administrative beslutninger slik som godkjenning av fosterforeldre, etablering av tilsyn, 

ressurser til fosterhjemmet med mer.  

Enkeltvedtak truffet av barneverntjenesten kan påklages til statsforvalteren jamfør § 6-5 og 

forvaltningslovens § 28. 

Parter i barnevernssaker 
Part i sak er den personen som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. 

Foreldre og barn som har fylt 15 år er parter i egen barnevernssak. Barneverntjenesten må alltid 

forholde seg til barneloven når det gjelder omsorgsansvar og foreldreansvar.  

Der foreldrene har delt omsorg og barnet i praksis har bosted hos begge, har begge foreldrene 

partsstatus. Foreldre som har foreldreansvar men ikke daglig omsorg anses som part i saken om 

fratakelse av foreldreansvar og omsorgsovertakelse. Barneverntjenesten skal allikevel gjøre dem til 

part i sak dersom en undersøkelse angår dem.  

Ved hjelpetiltak i hjemmet etter 4-4 er det bare foreldre som har daglig omsorg for barnet som er 

part i saken. Unntak er når tiltaket griper inn i den andre forelderens samværsrett med barnet. 

Foreldre som ikke har foreldreansvar er ikke å anse som part i sak. Barneverntjenesten må allikevel 

gjøre avveininger i hvert enkelt tilfelle.  

Barns rettigheter fremgår i § 6-3. Hovedregelen er at barn får partstatus når de har fylt 15 år og 

forstår hva saken gjelder. Barn er alltid part i sak i § 4-24 og 4-26.  
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Fosterforeldre er ikke part i barnevernssak, men har rett til å uttale seg om opphevelse av 

omsorgstiltak jamfør § 4-21. 

Sakens parter har rett til å la seg bistå av advokat på alle trinn i saken etter forvaltningsloven § 12. 

Sakens parter skal forhåndsvarsels før det treffes enkeltvedtak etter § 16. Barneverntjenesten skal 

sørge for at saken er så godt som mulig opplyst før vedtak fattes jamfør § 17. En part har rett til å 

gjøre seg kjent med sakens dokumenter med de begrensningene som følger av forvaltningsloven § 18 

og § 19. Begrensninger i innsyn gjelder ikke når dokumenter legges frem i fylkesnemnda.  

Parter i en sak har krav til å få informasjon om rettigheter og saksbehandling i en undersøkelsessak i 

tråd med veiledningsplikten. Parter har rett til forsvarlig utredning av saken, overholdelse av 

tidsfrister når det gjelder behandling av meldinger og undersøkelse, ivaretakelse av partsinnsyn og 

innhenting av samtykke samt at det skal legges vekt på å finne tiltak som er til barnets beste og at 

barnet blir informert og hørt.   

Merk at det er utarbeidet sjekklister for saksbehandlingsarbeidet på alle områder slik som 

undersøkelse, fosterhjemsplassering, hasteflytting, mottak av meldinger etc. Sjekklistene er ikke 

gjengitt i virksomhetsplanen eller rutinene men lagres internt hos barneverntjenesten.  
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1.2 Taushetsplikt 
Enhver som utfører tjeneste eller arbeider for Hasvik kommune, har taushetsplikt etter 

forvaltningsloven § 13. Vedkommende skal hindre at uvedkommende får adgang til eller kjennskap til 

opplysninger om menneskets legems- eller sykdoms forhold, eller andre personlige forhold som de 

får vite om i forbindelse med arbeidet/tjenesten. Uvedkommende vil som utgangspunkt være alle 

unntatt klienten selv. Taushetsplikten gjelder også etter at arbeids- eller tjenesteforholdet er 

avsluttet.  

Forvaltningsloven § 13 inneholder generelle bestemmelser om taushetsplikt for den som utfører 

tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan.  

§ 13.(taushetsplikt). 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang 

eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 

 

1) noens personlige forhold, eller 

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil 

være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. 

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, 

sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre 

forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke 

opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner 

opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for 

øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. 

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan 

heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller 

arbeid for andre. 

Gjennom særlover er det gitt ulike bestemmelser som i noen tilfeller innskrenker eller utvider 

taushetsplikten i forhold til forvaltningslovens bestemmelser. Den enkelte ansatte har plikt til å sette 

seg inn i disse bestemmelsene for eget arbeidsområde. For barneverntjenesten gjelder dette særlig i 

barnevernloven § 6.  

For at barneverntjenesten skal kunne behandle barnevernssaker på en forsvarlig måte, er det 

nødvendig at barn, foresatte og hjelpeinstanser gir opplysninger og fremlegger dokumentasjon. 

Hovedregelen er at barn skal informeres og tas med på råd i saker som gjelder dem selv når deres 

alder og modenhet tilsier det. Videre skal opplysninger så langt som mulig innhentes i samarbeid 

med den saken gjelder og slik at vedkommende har kjennskap til innhentningen. Offentlige 

myndigheter har opplysningsplikt til barnevernet.  

Barneverntjenesten skal samarbeide med andre organer når dette kan bidra til å løse oppgaver som 

barnevernet er pålagt. Barneverntjenesten vil kun benytte de opplysningene som fremkommer i 

forbindelse med kommunens arbeid med barnevern eller for å ivareta barnets beste. 

Personopplysninger oppbevares i sikkert elektronisk arkiv og er ikke tilgjengelig for uvedkommende.  
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2.0 Rutiner for mottak av bekymringsmeldinger 
Dersom gjennomgangen av melding viser at det er «rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold 

som kan gi grunnlag for tiltak etter kapittel 4, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet» 

Melding registreres i meldingsbildet i fagsystem. Meldingen skal konkluderes innen en uke og det 

skrives meldingsgjennomgang. I meldingsgjennomgangen skal det alltid fremkomme grunnlag for 

undersøkelse, hypotese, hva som skal være hovedfokus i undersøkelsen. Det skal alltid innhentes 

informasjon i folkeregisteret ved gjennomgang av bekymringsmelding for å se adresse, foreldrenes 

status og partsrettigheter. Barn over 15 år har selvstendige partsrettigheter. Saken fordeles deretter 

videre til kontaktperson. 

Før arbeidet med undersøkelsen startes skal det alltid lages en undersøkelsesplan. Planen skal 

gjennomgås med barnevernleder. Planen skal alltid inneholde hva som skal gjennomføres i 

undersøkelsen, hypotese om hvem barneverntjenesten vil innhente informasjon fra, dato for 

halvtidsevaluering og formålet med aktivitetene i undersøkelsen. For eksempel ved aktivitet 

hjemmebesøk, formål: observasjon av barnets samspillsmønster, rutiner etc.  

Planen skal være klar til første møte med familien og gjennomgås med foreldrene.  

Barnevernleder sender skriftlig tilbakemelding til offentlig melder med konklusjon på melding.  

2.1 Rutiner for arbeid med undersøkelser 

Ordinær undersøkelse 
Foreldre innkalles til første samtale med barneverntjenesten. Foreldre har anledning til å ha med seg 

støtteperson eller advokat i første samtale med barneverntjenesten. Taushetserklæring skal da 

undertegnes i starten av møtet. I første treff skal følgende tema gis informasjon om: 

- meldingens innhold 

- foreldrenes partsrettigheter 

- taushetsplikt 

- gangen i en undersøkelse 

- samtykkeskjema undertegnes 

- undersøkelsesplan gjennomgås  

Dersom foreldre ikke møter til første samtale skal barneverntjenesten innkalle på nytt. 

Barneverntjenesten kan informere foreldre om møtetidspunkt både skriftlig og per telefon. 

Meldingens innhold skal ikke gjennomgås per telefon. 

Det skal alltid gjennomføres minimum to hjemmebesøk og to samtaler eller observasjoner av barnet i 

løpet av en undersøkelse.  

Barnet er viktig informant i undersøkelsen og deres synspunkter er viktig å få frem. Et barn som har 

fylt syv år og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal informeres og gis 

anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser som berører han eller henne. Barnets mening skal 

tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Barneverntjenesten har adgang til å kreve å få 

snakke med barnet i enerom. Hensikten med samtalene er å gi barnet informasjon om barnevernets 

arbeid og barnet skal få uttale seg om egen situasjon. Der det ikke skal eller kan gjennomføres 

samtale med barnet skal det gjennomføres observasjon og grunnlaget for å ikke snakke med barnet 

skal dokumenteres.  

Det er ofte viktig at man snakker med foreldrene både sammen og hver for seg. Barneverntjenesten 

benytter egne intervjumaler til bruk i undersøkelsesarbeidet. Fokus skal alltid være å kartlegge 
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- Foreldrenes og barnets historie 

- Familiens aktuelle situasjon 

- Foreldrenes beskrivelse og opplevelse av barnet, herunder bekymring for barnet 

- Foreldrenes beskrivelser av foreldrerollen og av seg selv som omsorgsperson 

- Barneoppdragelse og syn 

- Rutiner i hjemmet 

Det skal alltid gjennomføres midtveisevaluering i undersøkelsen. I midtveisevaluering skal det 

vurderes tidsfrist. Det skal avklares om det er aktuelt med utvidelse av undersøkelsesfristen. Det bør 

vurderes om det er behov for sakkyndig eller ekstern kompetanse og om undersøkelsen går mot 

henleggelse eller tiltak. 

Barneverntjenesten tilstreber å skrive undersøkelsesrapport i løpet av arbeidet med undersøkelsen. I 

siste møte med foreldrene skal konklusjonen på undersøkelsen gjennomgås, undersøkelsesrapport 

gjennomgås (ferdigstilles og sendes ut etter undersøkelsen). 

Vedtak om tiltak eller vedtak om henleggelse uten forslag til tiltak skal alltid foreligge ved 

undersøkelsens frist. Dette sendes elektronisk til foreldre. Dersom saken avsluttes i sin helhet skal 

man markere saken som inaktiv. Alle postjournaldokumenter må ferdigstilles. I samarbeid med 

foreldrene bør det vurderes om andre instanser bør få informasjon om at undersøkelsen henlegges. 

Saker kan henlegges med bekymring. Dette er som regel der foreldrene takker nei til anbefalte tiltak 

fra barneverntjenesten, men der barneverntjenesten vurderer at vilkårene for omsorgsovertakelse 

ikke er til stede. Eget avkrysningsskjema finnes i fagsystemet for disse typer saker.  

 

Undersøkelser med mistanke om vold/seksuelle overgrep 
Ved mistanke om vold eller seksuelle overgrep skal melding og anmeldelse sendes politiet. I de 

tilfellene samarbeider barneverntjenesten med politiet etter deres rutiner og vurderinger. 

Barneverntjenesten kan ikke la være å starte undersøkelse dersom politiet av ulike grunner ikke kan 

starte tilrettelagte avhør og etterforskning innen rimelig tid. I de tilfellene kan barneverntjenesten 

starte undersøkelse med voldsprosedyre etter Klemetsrudmodellen. Kontaktperson tar kontakt med 

barnehuset og politiet og drøfter saken anonymt.  

Undersøkelsesplan skal skrives som normalt. Den må i tillegg inneholde sikkerhetsvurderinger.   

Tilbakemelding til offentlig melder sendes. 

Undersøkelsen starter med barnesamtale. Ansatte i barnehage eller skole kan være med i samtale 

som trygghetsperson. Barneverntjenesten må forberede personen som deltar. Sørg for å få noe 

informasjon om barnet før samtale.  

Foreldre innkalles til samtale samme dag. De skal snakkes med hver for seg.  

Etter samtalen skal barneverntjenesten vurdere å sende anmeldelse til politiet etter samtalene. Det 

skal gjennomføres hjemmebesøk samme kveld som voldsprosedyre har startet. Barnets sikkerhet er 

alltid førende for undersøkelsen. I de undersøkelsene barneverntjenesten starter med 

voldsprosedyre eller det er gjennomført tilrettelagt avhør skal det alltid gjennomføres hjemmebesøk. 

Barneverntjenesten skal vurdere å sette inn hjelpetiltak umiddelbart eller lage en plan for hyppige 

treff med familien utover i undersøkelsen.  

 



7 
 

2.2 Rutiner for hjelpetiltak 
Barneverntjenesten skal gi offentlig melder tilbakemelding om utfallet av undersøkelsen senest tre 

uker etter at undersøkelsen er gjennomført. Tilbakemeldingen skal inneholde informasjon om saken 

er henlagt eller om saken følges opp med tiltak. Barneverntjenesten har ikke plikt til å gi informasjon 

om hvilke tiltak som iverksettes, men det skal vurderes i hver enkelt sak. Man kan gi opplysninger om 

dette der man vurderer at melder trenger dette for videre oppfølging av barnet til barnets beste.  

Hjelpetiltak settes inn i eller etter endt undersøkelse. Barneverntjenesten fatter vedtak om 

hjelpetiltak. Tiltaksbildet i fagprogrammet fylles ut med oppstartdato.  

Tiltaksplan skal foreligge for alle hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Tiltaksplanen skal inneholde 

tydelige mål, delmål og beskrivelse av hvem som skal gjøre hva. Tiltaksplanen skal minimum 

evalueres hver tredje måned. Eget evalueringsbilde opprettes i fagsystemet. Det er kontaktperson i 

barneverntjenesten som er ansvarlig for gjennomføring av evalueringer. Evaluering kan 

gjennomføres sammen med foreldre, barn, foreldrenes partnere, samarbeidspartnere og 

tiltakspersoner.  

Ved avslutning av hjelpetiltak og henleggelse av barnevernssak skal det alltid foreligge 

avslutningsvedtak. Når klientsaker avsluttes må alle postjournal dokumenter ferdigstilles. 

Tiltaksbildet avsluttes og tilhørende tiltaksplaner med evalueringer avsluttes.  
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2.3 Rutine for fosterhjemsplassering 
Barneverntjenesten skal alltid vurdere om det finnes aktuelle fosterforeldre i barns slekt og nettverk 

der barneverntjenesten vurderer at barn må bo utenfor hjemmet. Det skal alltid sendes 

fosterhjemssøknad til statlig barnevern, Bufetat. Eget skjema utarbeidet av Bufetat benyttes og 

finnes i fagprogrammet. Bufetat deltar i arbeidet med fosterhjemsrekruttering. Barneverntjenesten 

Hasvik skal alltid vurdere tiltak i form av familieråd for å søke etter fosterhjem i slekt og nettverk.  

Barneverntjenesten benytter alltid egen «sjekkliste for fosterhjemsplassering» ved plassering av barn 

utenfor hjemmet. Sjekklisten inneholder alle tema barneverntjenesten må huske når barn flytter slik 

som  

- søknad om godkjenning av fosterhjemkommune  

- innhenting av politiattest for fosterforeldre  

- overføring av barnetrygd 

- Opprettelse av tilsynsfører  

Godkjenning av fosterhjem 
Egen godkjenningsprosedyre følges og finnes i eget dokument. Beslutning om godkjenning av 

fosterhjem skal utformes i fagprogram familia Alle andre dokumenter knyttet til fosterhjemmet slik 

som politiattest og oppdrag avtale lagres i egen personalmappe i fagprogrammet Elements. Følgende 

prosedyre for godkjenning av fosterhjem i korte trekk: 

- Fosterhjem skal motta generell informasjon om det å være fosterhjem (oppfølging, lønn, 

tilsyn) 

- Fosterforeldrene fyller ut egenrapporteringsskjema som inneholder utdypende spørsmål om 

deres motivasjon og forventninger til fosterhjemsoppdraget 

- Innhente helseattest og politiattest 

- Avklare eventuelle forsterkningstiltak 

- Overføringsplan 

Alle barn som er plassert utenfor hjemmet skal ha minimum 4 oppfølgingsbesøk av 

barneverntjenesten per år. Egen mal for oppfølgingsbesøk benyttes i fagprogram. Referat fra 

oppfølgingsbesøk sendes fosterforeldre i etterkant av besøket. Antall oppfølgingsbesøk kan 

reduseres til minimum to ganger i året dersom plassering har vart i mer enn to år og plasseringen 

anses å være stabil. Beslutning om reduksjon må fattes av barneverntjenesten. 

Alle barn skal ha minimum fire tilsynsbesøk fra tilsynsfører per år.  

Ettervern 
Barneverntjenesten skal når barnet fyller 17 år legge en plan med ungdommen og fosterforeldrene. 

De skal få informasjon om ettervernstiltak fra barneverntjenesten og hva det innebærer. 

Barneverntjenesten må avklare om ungdommen ønsker videre tiltak og hva tiltaket skal inneholde. 

Eget samtykkeskjema om samarbeid med instanser undertegnes av ungdommen.  

Når barnet fyller 18 år skal barneverntjenesten fatte vedtak om ettervern. Deretter bør 

barneverntjenesten innkalle til startmøte med instansene rundt ungdommen. Livsopphold og 

dekning av husleie bør søkes om via Nav. Barneverntjenesten kan bidra med husleie og dekning av 

livsopphold der ungdom fortsatt er i videregående opplæring. I de tilfellene barneverntjenesten gir 

ettervern i form av økonomiske ytelser benyttes veiledende satser. Det gis ikke lån eller depositum. 

Barneverntjenesten yter ikke støtte til førerkort  
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Det skal tilstrebes å hjelpe ungdommer å være i egnet dagtilbud. Dersom ungdommen velger å ikke 

delta i dette må barnverntjenesten vurdere å avslutte ettervern. Dette gjøres i eget vedtak som kan 

påklages.  

Ungdom kan si nei til ettervern og ombestemme seg til fylte 25 år. Barneverntjenesten skal så langt 

det lar seg gjøre avtale med ungdom om å gjenoppta kontakt årlig for å tilby ettervern.  
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3.0 Dokumenthåndtering 
Barneverntjenesten benytter fagprogrammet Familia (Visma). Barneverntjenesten har fra 01.06.2021 

gått over til å benytte elektronisk arkiv og elektronisk postgang. Det vil si at alle familier som har 

klientmapper etter denne tiden lagres elektronisk. All post, slik som referat og brev sendes digitalt ut 

til samarbeidspartnere i form av plattformene Altinn eller Digipost. Dersom en ikke benytter dette vil 

post automatisk sendes til utskrift og vanlig postgang.  

Barneverntjenesten jobber etter forvaltningsloven og dens prinsipper. Det betyr at alt 

barneverntjenesten foretar seg skal skriftlig gjøres (herunder vurderinger) og klienten har innsyn i alt 

som skrives om dem. Barneverntjenesten ønsker å arbeide «gjennomsiktig» noe som betyr at 

klienter skal vite hva som skal skje til enhver tid og skal kunne lese dokumenter som omhandler dem 

selv.  

All kontakt med klienter og instanser skal dokumenteres i postjournal og vil elektronisk lagres i 

barnets mappe. Det er ikke behov for papir kopi av noen kontakt med familier fra 01.06.2021. 

Unntaket er papir post som kommer inn til barneverntjenesten. Dette scannes inn i fagprogrammet 

og deretter lagres det i arkivskap i inntil 1 år før makulering.  

 

4.0 Vedlegg 
Viktige dokumenter knyttet til rutinene er  

- Sjekkliste mottak av melding 

- Sjekkliste undersøkelse 

- Sjekkliste fosterhjemsplassering 

- Sjekkliste hasteflytting 

- Sjekkliste risiko og beskyttelsesfaktorer (Kvello)  

- Sjekkliste for forberedelse til barnesamtale (DCM) 

Dokumenter knyttet til samtaler med foreldre og barn som benyttes jevnlig er  

- «Attachement intervju foreldre» 

- Sosialrapport fosterforeldre 

- Intervjuguide fosterhjemsgodkjenning 

 

 


