
 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo 

Kontoradresse: Akersgt. 59  Telefon: 22 24 90 90  Telefaks: 22 24 95 22 

Org. nr.: 972 417 793 

 

Landets fylkesmenn 

      

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

 14/1353-     20.06.2014 

 

Akuttberedskapen i kommunalt barnevern  

Formålet med barnevernloven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Hver kommune skal 

ha en administrasjon med en leder som har ansvar for oppgaver etter barnevernloven.  

 

Barn kan ha behov for øyeblikkelig hjelp fra barnevernet. Alle barn har krav på bistand i 

akutte krisesituasjoner, uavhengig av hvor i landet de bor. Jeg ser det derfor som svært viktig 

at landets kommuner har en tilstrekkelig beredskap utenom barnevernets kontortid. Dette er 

spesielt viktig nå i sommertiden når både skoler og mange barnehager har stengte perioder, og 

hvor også barneverntjenestene skal avvikle sine ferier. 

 

Beredskapen skal være tilpasset barns behov. 

 

Siden 2009 har vi hatt Alarmtelefonen for barn og unge. Tjenesten ble opprettet for å styrke 

akuttberedskapen i barnevernet. Alarmtelefonen er landsdekkende og gratis. Den har 

telefonnummer 116111 og er åpen når de kommunale barneverntjenestene er stengt. Når 

alarmtelefonen mottar akutte henvendelser, kontakter den umiddelbart lokale 

beredskapsordninger. Se www.116111.no for utfyllende informasjon.  

 

Barnevernvakter er den mest omfattende formen for akuttberedskap i barnevernet. 

Akuttberedskap finnes også i form av bakvaktordninger og andre typer lokale akuttjenester. I 

kommuner uten organisert akuttberedskap, er politiet/lensmannen den aktuelle 

kontaktinstansen utenom barneverntjenestens kontortid. En oversikt over landets 

barnevernvakter og informasjon om annen akuttberedskap i barnevernet, er tilgjengelig på 

barnevernvaktenes fellesportal: www.barnevernvakten.no.  

 

http://www.116111.no/
http://www.barnevernvakten.no/
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Det følger av barnevernloven § 4-6 annet ledd at både barnverntjenestens leder og politiet 

(påtalemyndigheten) har myndighet til å treffe midlertidige vedtak om akuttplassering. Jeg 

minner også om plikten etter barnevernloven § 4-6 første ledd til å sikre at barn som er uten 

omsorg, blir ivaretatt på betryggende måte ved at nødvendige hjelpetiltak settes i verk.  

For at barn som er i krise skal få hjelp så tidlig som mulig, må kommunene ha tilstrekkelig 

beredskap til at nødvendig hjelp kan gis også utenom kontortid. Kommunene må sørge for å 

organisere denne hjelpen slik at behovet for akuttilbud blir ivaretatt til barnets beste.  

 

Jeg ber om at innholdet i dette brevet gjøres kjent for kommunene, og videre at fylkesmannen 

tilpasser sin dialog med kommunene om dette temaet ut fra sin kjennskap til lokale forhold. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Solveig Horne  
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