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Svar på høringsnotat med forslag til endringer i 
barnevernsloven 
 Barne- og familiedepartementet sendte 22. september 2022 ut forslag til nye 
bestemmelser i Lov om barnevern (barnevernsloven) 18.6.2021 nr. 97. Asker 
kommune v/barnevernstjenesten har gjennomgått departementets forslag, og støtter 
departementets forslag, se nedenfor. 
 
Formidling av opplysninger mellom barnevernstjenesten i ulike kommuner 
Departementet understreker at barnevernstjenestene i de ulike kommunene inngår i 
en felles etat med et særlig ansvar for å sikre nødvendig hjelp, omsorg og 
beskyttelse for barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling.  

Etter departementets vurdering bør barnevernstjenestenes ansvar for å varsle 
hverandre når et barn har behov for videre oppfølgning fra en barnevernstjeneste i 
en annen kommune fremgå tydeligere og mer direkte av loven. En tydeligere 
lovregulert plikt vil, slik departementet ser det, bidra til at barnevernstjenestene 
oppfyller det ansvaret de har for å varsle andre barnevernstjenester når en familie 
med en pågående barnevernssak flytter til en annen kommune. Formålet bak 
bestemmelsen knytter seg til kjernen i barnets rett til beskyttelse og omsorg. 

Når det gjelder kommunikasjon mellom barnevernstjenester i ulike kommuner, mener 
departementet at den enkelte barnevernstjeneste har et ansvar for å varsle barnets 
nye oppholdskommune. Ansvaret går lenger enn den generelle meldeplikten. 
Forsvarlighetskravet tilsier at barnevernstjenesten varsler barnets nye 
oppholdskommune dersom barnevernstjenesten vurderer at barnet har behov for 
videre oppfølging fra barnevernet. Departementet har også understreket at 
taushetsplikten ikke er til hinder for at barnevernstjenesten i én kommune gir 
opplysninger til barnevernstjenesten i en annen kommune. 
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Asker kommune er enig i departementets vurderinger om å tydeliggjøre 
barnevernets ansvar for å informere andre kommuners barnevern dersom det er 
behov for videre oppfølging fra barnevernet. Asker kommune er også enig i at det 
ikke bør være en plikt for barnevernstjenesten å varsle barnevernstjenesten i barnets 
nye oppholdskommune i ethvert tilfelle der en familie med en pågående 
barnevernssak flytter fra en kommune til en annen. Plikten bør begrenses til de 
tilfellene der det ut fra en barnevernsfaglig vurdering er et reelt behov for å varsle 
barnevernstjenesten i barnets nye oppholdskommune. 

Behandling og registrering av meldinger om ufødte barn 
Barnevernsloven gjelder i utgangspunktet bare for barn som er født. I bestemmelsen 
om behandling av personopplysninger vises det til at opplysninger kan behandles 
når det er nødvendig for å «utøve myndighet» eller «utføre andre oppgaver etter 
loven». Fordi barnevernstjenesten ikke har noen lovpålagte oppgaver i disse sakene, 
er det en viss usikkerhet knyttet til adgangen til å registrere meldinger og til å åpne 
og registrere saken som en barnevernssak. 

Etter departementets vurdering har usikkerhet knyttet til hva som gjelder for 
registrering av meldinger og for å opprette barnevernssak knyttet til ufødt liv ført til 
tilfeldig, ulik praksis og lite tilfredsstillende løsninger. Departementet ser derfor et 
klart behov for å gi barnevernet en tydelig hjemmel til å behandle nødvendige 
personopplysninger i saker som gjelder gravide og det ufødte liv. Departementet 
foreslår derfor at det i bestemmelsen om behandling av personopplysninger 
presiseres at barnevernstjenesten kan behandle opplysninger nevnt i § 13-6 første 
ledd første punktum når det er nødvendig ved gjennomgang av meldinger og 
gjennomføring av undersøkelser i saker som omhandler ufødte barn, og i forbindelse 
med råd, veiledning eller iverksettelse og oppfølging av frivillige hjelpetiltak overfor 
gravide. 

Forslaget innebærer ingen endringer i barnevernets ansvar for ufødt liv eller 
myndighet overfor gravide. Dette innebærer at det fremdeles er en grunnleggende 
forutsetning at undersøkelser og tiltak som retter seg mot gravide og det ufødte liv 
må være basert på den gravide kvinnens samtykke. 

Presisering av at behandlingen skal være «nødvendig» innebærer at det ikke skal 
innhentes eller på annen måte behandles flere opplysninger enn det som trengs for 
formålene, og at opplysningene skal være relevante og ha saklig sammenheng med 
det formålet som søkes oppnådd ved behandlingen. at sakene registreres og 
arkiveres likt i de ulike barneverntjenestene, vil det også bli lettere fremover å få 
oversikt og statistikk over sakene. at sakene registreres og arkiveres likt i de ulike 
barneverntjenestene, vil det også bli lettere fremover å få oversikt og statistikk over 
sakene. 

Asker kommune er enig i departementets vurderinger og støtter forslaget om å 
presisere når barnevernstjenesten kan registrere opplysninger i saker vedrørende 
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gravide og ufødte barn. Presiseringen vil bidra til lik håndtering av disse sakene, og 
til mindre usikkerhet om når sak kan åpnes. Ved at sakene registreres og arkiveres 
likt i de ulike barneverntjenestene, vil det også bli lettere fremover å få oversikt og 
statistikk over sakene. 

Lovkrav om politiattest for eier av barnevernsinstitusjon 
Formålet med en vandelskontroll er å forhindre at personer begår overgrep mot eller 
har skadelig innflytelse på mindreårige. 

Departementet mener det er uhensiktsmessig å knytte kravet til politiattest til 
«regelmessig» opphold. For det første kan det være vanskelig å bedømme hva som 
ligger i dette kravet, og for det andre bør også mer sporadiske opphold omfattes. 
Kravet til at oppholdet må være «regelmessig» kan ha sin bakgrunn i at det særlig er 
ved regelmessige opphold man kan opparbeide et tillitsforhold til barn på 
institusjonen. Etter departementets oppfatning kan imidlertid en eier med mer 
uregelmessige opphold komme i en slik posisjon overfor barn at de kan begå 
overgrep. Det bør derfor gjennom politiattest være avklart at det ikke foreligger noen 
strafferettslige sanksjoner av den type politiattesten omfatter. Departementet foreslår 
derfor å ta bort kravet om at opphold skal være «regelmessig». 

Asker kommune er enig i departementets vurderinger og støtter departementets 
forslag om å gi bestemmelsen en tydelig forankring i loven, slik at bestemmelsen 
løftes ut av forskriften og inn i barnevernsloven § 12-11 annet ledd. Dermed skal eier 
av privat institusjon, senter for foreldre og barn eller omsorgssenter som skal arbeide 
eller oppholde seg der, legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 
første ledd. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Etter departementets vurdering vil forslagene i dette høringsnotatet ikke medføre 
økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.  

Forslaget om å innføre en lovfestet plikt til å varsle barnevernstjenesten i barnets nye 
oppholds- eller bostedskommune er en tydeliggjøring av det ansvaret 
barnevernstjenesten har allerede i dag. 

Forslaget om å tydeliggjøre det rettslige grunnlaget for å behandle 
personopplysninger i saker om det ufødte liv er en avklaring av hjemmelsgrunnlaget 
som ikke vil ha vesentlige økonomiske konsekvenser. Forslaget endrer ikke 
barnevernets ansvar for ufødt liv eller myndighet til å iverksette tiltak overfor gravide. 

Når det gjelder forslaget om lovkrav om politiattest for eier av privat 
barnevernsinstitusjon peker departementet på at det allerede i dag er et krav om 
politiattest for eier av privat barnevernsinstitusjon i forskriften. At kravet om 
«regelmessig» opphold fjernes kan føre til at det blir utstedt flere politiattester, men 
likevel i et så lite omfang at det ikke vil ha vesentlige administrative eller økonomiske 
konsekvenser. 
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Asker kommune er enig i at de konkrete endringsforslagene i denne høringen i liten 
grad vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene. Det er 
likevel viktig at departementet ser at barnevernstjenestene totalt og over tid har blitt 
pålagt endringer som til sammen krever økte ressurser for å kunne innfri kravene 
som er satt på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. 

 
Med vennlig hilsen 
Hege Bull Engelstad Nordstrand 
Rådgiver 
21210 - Stab 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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21210 - Stab v/Hege Bull Nordstrand  
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