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Mer kunnskap om kvaliteten på barnevernets faglige arbeid 

for arbeidet bestående av barn og 
unge med erfaring fra barnevernet og 
representanter fra fag- og forsknings-
miljøer. For å få tilgang til sakene er 
en midlertidig lov om informasjons-

tilgang, taushets-
plikt mv vedtatt. 

Helsetilsynet skal 
overlevere rapport 
fra arbeidet til 
BLD i 2018. 
Rapporten skal 
inneholde en 
beskrivelse og 
analyse av den 
innhentede 
informasjonen, og 
gi en samlet 

vurdering som kan ha betydning for 
fremtidig oppgaveløsning og videre-
utvikling av barnevernet.
Fylkesnemnda

Barnevernets hovedoppgave er å 
sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade 
deres helse og utvikling, får nød-
vendig hjelp og omsorg til rett tid, 
og bidra til at barn og unge får 
trygge oppvekstsvilkår.   

Statens helsetilsyn har fått i oppdrag 
fra Barne- og likestillingsdepartemen-
tet (BLD) å gjennomgå et utvalg på 
minst 100 barnevernssaker som har 
vært behandlet i fylkesnemnda. 
Sakene skal ha vært vurdert for 
akuttplassering eller omsorgsoverta-
kelse. Formålet med gjennomgangen 
er å frembringe mer kunnskap om 
dilemmaene, kompleksiteten og 
kvaliteten i barnevernets arbeid. 

Akuttvedtak og vedtak om omsorgs-
overtakelse kan oppleves som en sterk 
inngripen i barn og foreldres liv. 
Sakene er ofte kom-
plekse og vanskelige, 
og konsekvensene for 
dem det gjelder kan 
være alvorlige dersom 
det begås feil. Barne-
vernets inngripen i 
familier får jevnlig stor 
oppmerksomhet, både 
gjennom enkeltsaker i 
media, og i tilsynsrap-
porter og forskning på 
feltet. 

Helsetilsynet skal 
utarbeide utvalgskrite-
rier for sakene, og et faglig vurde-
ringsgrunnlag som sakene skal 
vurderes opp imot. Prosjektet vil 
nedsette fagpanel - og referansegruppe 

Det er behov 
for mer kunnskap 
om dilemmaer, 
kompleksitet og 
kvalitet i barne-
vernets arbeid  

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et 
domstollignende forvaltningsorgan som har 
avgjørelsesmyndighet i blant annet saker om 
omsorgsovertakelse av barn og om tvangsinngrep 
ved alvorlige atferdsvansker hos ungdom.
Det er 12 nemnder i Norge. Nemnda består i den 
enkelte sak av en leder som er jurist, to sakkyndige 
medlemmer og to medlemmer fra et alminnelig 
utvalg. Avgjørelser fattet av fylkesnemnda kan 
bringes inn for tingretten.




