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BARNEVERNSLOV – TILTAK FOR Å BESKYTTE BARN 

Det vises til nylig oversendt høringsuttalelse vedr NOU 2016:16 Ny Barnevernslov – sikring av 

barnets rett til omsorg og beskyttelse.  

 

Det har i ettertid i tilknytning til konkrete saker kommet et innspill fra de hos oss som har 

oppgaver i tilknytning til beskyttelsestiltak, som synes relevant for overnevnte lovarbeid. Jeg 

ber derfor om dette videresendes departementet.  

 

I saker der barnevernet overtar den midlertidige omsorgen, blir barnet ofte plassert i 

fosterhjem. I mange av disse sakene får barnevernet medhold i Fylkesnemda/tingretten om at 

barnet skal plasseres på strengt fortrolig adresse, kode 6. Dette tiltaket administrerer 

barnevernsmyndighetene selv.  

 

Oslo politidistrikt har nå brakt på det rene at politiet ikke har oversikt over hvor disse barna 

blir plassert. Barnevernet i Oslo har ingen rutine for å varsle politidistriktet hvor barnet blir 

plassert på sperret adresse, det være seg Oslo eller helt annet politidistrikt. Dette er 

annerledes enn i de sakene hvor politiet selv iverksetter adressesperre: For klienter i 

vitnebeskyttelsesprogram er det etablert en slik arbeidsrutine. Sendes en person fra Oslo til 

Bodø, varsles politiet i Bodø i god tid i forkant, slik at de er forberedt på å ta over det daglige 

sikkerhetsansvaret for klienten og bistår med oppfølginger mot lokalt NAV, helsevesen mv.  

 

Denne forskjellen er ubegrunnet og uheldig av flere grunner. I saker hvor barnevernet 

identifiserer en sak med høy risiko, bør lokalt politi varsles så raskt som mulig. På den måten 

kan det lokale politiet få identifisert hvilke trusselutsatte barn de har i sitt distrikt, og hvor de 

bor. 

 

Det er verdt å poengtere at adressesperre kun er en sperre i Folkeregisteret. Flere tiltak må 

genereres for å gi best mulig sikkerhet. Dette kan politiet, sammen med barnevernets 

representant, bistå fosterfamilien med i startfasen. I tillegg vil fosterfamilien få en kontakt i 

politiet lokalt. Erfaring i saker vi har bistått med her, viser at dette er med på å trygge 

familien, men ivaretas ikke tilstrekkelig nå.  

 

Politidirektoratet  

 

   

 

OSLO POLICE DISTRICT  

  

 

Deres referanse: 

 

 

 

 

 Vår referanse: 

201609657-3 008 

 

Sted, Dato 

Oslo, 27.02.2017 



 

   Side 2/2 

  

Et eksempel på hensiktsmessigheten av varsling kan være at barnevernet i en bydel i Oslo har 

en sak med høy risiko og ønsker å plassere barnet på Gjøvik. Bydelen ved barnevernet varsler 

kontakten i Oslopolitiet, politiet i Oslo kontakter politiet på Gjøvik som igjen åpner kontakt 

med fosterfamilien lokalt. Dette vil sørge for at barnets sikkerhet blir ivaretatt på en best mulig 

måte ved at hjem, skole, fritidsaktiviteter mv kan forberedes på best mulige rutiner mht vern 

om den fortrolige adressen mv, og også sørge for at de involverte er kjent med kontaktpunkt i 

politiet. Politiet lokalt foretar også en trygghetsamtale med fosterfamilien. Skulle det skje en 

uønsket hendelse i tilknytning til det trusselutsatte barnet, er det grunn til å tro at lokalt politi 

raskere vil kunne fremskaffe relevant bakgrunnsinformasjon for å håndtere den aktuelle 

situasjonen (kjennskap til trusselutøvere, biler osv).  

 

Oslo politidistrikt ber derfor om at det vurderes å innta i regelverket en varslingsplikt for 

barnevernet til politiet når barnevernet oppretter kode 6 for trusselutsatte barn, slik at disse 

barna kan få best mulig beskyttelse.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
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