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Anbefaling om nye rutiner for saksbehandlingen dersom foreldre nekter å
motta hjelpetiltak etter § 4-4
Hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 skal som hovedregel være frivillige. Grunnen til
dette er at slike tiltak settes inn mens barnet bor hjemme, og dermed er foreldrenes
samtykke og samarbeid en viktig forutsetning for at tiltakene skal kunne bidra til å
forbedre barnets situasjon.
Departementet har imidlertid inntrykk av at det kan være et problem at foreldre i en del
tilfeller motsetter seg hjelpetiltak som barneverntjenesten mener det er behov for. Når
dette skjer, bør barneverntjenesten informerer foreldrene nøye om sine vurderinger av
hjelpebehovet, og at konsekvensen av å motsette seg nødvendige hjelpetiltak kan bli at
det må gjøres en vurdering av om det skal innledes sak om omsorgsovertakelse, jf.
vilkårene i barnevernloven § 4-12.
Hvis foreldrene fremdeles motsetter seg nødvendige hjelpetiltak, og barnevernet
kommer til at vilkårene for omsorgsovertagelse ikke er til stede, anbefaler
departementet at saken tas opp til ny vurdering når det har gått et halvt år. Foreldrene
bør opplyses om at saken vil bli gjenopptatt, og de bør varsles når dette skjer.
Ved den nye behandlingen bør barneverntjenesten vurdere om vilkårene i § 4-3 er
oppfylt, og deretter behandle saken som beskrevet i bestemmelsen. Hvis det igjen
konkluderes med at det er behov for hjelpetiltak, men foreldrene på ny motsetter seg
dette, og dersom vilkårene for omsorgsovertagelse heller ikke denne gang er til stede,
bør saken tas opp til ny behandling etter ytterligere seks måneder.
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Dersom det på tidspunktet for en ny vurdering viser seg at familien har flyttet, bør
barneverntjenesten forsøke å lokalisere hvor familien bor og varsle barnevernet på
stedet. De forskjellige barneverntjenestene tilhører samme etat, og dermed er ikke
taushetsplikten til hinder for at det utveksles informasjon i denne forbindelse, jf.
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 3. (Se også taushetspliktrundskrivet punkt 6.1.5)
Departementet er i ferd med å revidere ”rutinehåndbok for barneverntjenesten i
kommunen”, og disse nye rutinene vil tas inn i denne.

Med hilsen

Haktor Helland (e.f.)
Jan Faller
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