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… til glede eller besvær?

Barnets medvirkning  
        og innsyn i egen barnevernsak

                Om forfatteren 

• Kristine Kiær er utdannet jurist med barnerett som 
spesialfag. Hun arbeider nå hos Helse,- sosial- og 
eldreombudet. Hun har tidligere vært ansatt som 
seksjonssjef ved juridisk kontor i Barne- og familieetaten. 
Der var hun også leder for godkjenningsmyndigheten i Oslo 
kommune. Kristine Kiær har mangeårig erfaring fra stillinger ved 
barneverntjenesten og Barnevernvakten i Oslo.
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Rettigheter

Det er forskjellige dilemmaer knyttet til barn og unges rett til medvirkning. 
Barnevernsbarns spesielle situasjon gjør at det er ekstra mange slike dilemmaer som 
både barnevernsansatte og fosterforeldre må forholde seg til. 

Barnets medvirkning  
        og innsyn i egen barnevernsak

• Av Kristine Kiær, jurist

Nylig ble resultater fra det store 
forskningsprosjektet «Fosterhjem for 
barns behov» lagt fram. I NOVAs 
rapport fra prosjektet er ungdoms 
medvirkning ved plassering i foster-
hjem et eget tema. Ett av funnene i 
forskningen er at flere ungdommer 
ikke hadde fått eksplisitt informasjon 
om retten til å medvirke, altså om 
rettigheten i seg selv. Forfatterne av 
rapporten stiller også spørsmål ved 
behovet for tydeligere retningslinjer for 
når og på hvilken måte barn og unge 
bør få informasjon. Dette er bare ett av 
dilemmaene knyttet til barn og unges 
medvirkning.

Om medvirkning
Brukermedvirkning betyr bruker-med-
virkning. Dette forstås på ulike måter, 
men utgangspunktet er at barna skal 
bli hørt og at de skal ha en reell inn - 
flytelse. Det betyr ikke at vedkom-
mende skal bestemme, men han/hun 
skal bli informert, spurt, hørt og dets 
uttalelser - både verbalt og nonverbalt 
- skal bli tillagt vekt. Dette gjelder 
uansett om det er snakk om informa-
sjons flyt, beslutninger eller utøvelse av 
myndighet. I den videre gjennom-
gangen vil jeg omtale barnet som barn 
eller fosterbarn uavhengig av personens 
alder. 

Anne har akkurat flyttet i fosterhjem. 
Hvilken informasjon skal for eksempel 
læreren og elevene i den nye klassen få når 
hun begynner på skolen etter vinter ferien. 

Hun vil ikke at noen skal få vite hvorfor 
hun har begynt på ny skole. Anne ville 
ikke flytte. Hun ville bare bo hos mamma 
sammen med lillesøster , og dessuten 
hadde mamma lovet at hun skal skjerpe 
seg, at ting vil bli annerledes fremover .

Det er juridiske rammer, regler og vilkår 
som er styrende i forhold til hvilke valg 
man som barnevern konsu lent eller 
fosterforeldre kan ta i forbind else med 
saksbehandlingen eller om sorgs opp-
gaven. Dette er blant annet omhandlet  
i bestemmelsen om barnets beste (§ 
4-1), oppfølgning av hjelpe tiltak (§ 
4-5), oppfølgning av vedtak etter 
omsorgs overtakelse (§ 4-16), talsperson 
(§ 7-9), forvaltningsorganets utred -
nings- og informasjonsplikt (for valt-
nings loven § 17), barnets med bestem-
melsesrett og selvråderett i barne    loven § 
32 og 33 og barnets rett til å gi uttrykk 
for sin mening (barne konvensjonen art. 
12.)

Fra og med januar 2014 ble barnets 
medbestemmelsesrett ytterligere befest - 
et og klargjort ved lovendringen i barne-
vernloven § 4-1: …”(B)arnet skal gis 
mulighet til medvirkning og det skal 
tilrettelegges for samtaler med barnet”. 
Bestemmelsen er en pliktregel for 
barneverntjenesten. 

Barnets generelle uttalerett er en rett 
og ikke en plikt. Dersom barnet/ung - 
dom men vegrer seg for å svare, kan den 
gode barnevernfaglige tilnærm ingen 
være å spørre barnet igjen senere. Dette 
gjelder også når det oppnevnes talsper-
son for fosterbarnet i saker som skal 
behandles for fylkesnemnd/domstol.
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Den vanskelige 
skjønnsmessige vurderingen
Lovbestemmelsene, rundskrivene med 
mer innholder ord og uttrykk som ”til - 
tak som er til beste for barnet”… og 
…”barnets mening skal tillegges vekt”… 
Dette er uttrykk for hva som er forsvar-
lig saksbehandling, en rettslig standard 
som skal følges.

MEN ingen lov eller forskrift vil løse 
dilemmaene som barnevernkonsulenten 
eller fosterforeldrene vil stå overfor; 
hvordan vurdere den oppståtte situa sjon-
en, hvor stor vekt skal man legge på 
barnets uttalelser – hvordan skal uttal - 
elsene forstås? Hvorfor? Fordi vurder-
ingene skal være dynamiske og tilpasset 
det enkelte barn i den enkelte situasjon. 
Så enkelt – men også så vanskelig.

Godt barnevernfaglig arbeid og om - 
sorg krever en konkret vurdering.  De 
vurderingene man gjorde da foster barnet 
var syv år gammelt kan ikke brukes på 
samme måte nå som foster barnet er ti år.

Selv om vurderingene skal være 
dynamiske, er det noen momenter som 
går igjen og som bør være med i den 
konkrete vurderingen: Disse moment ene 
benevnes noen ganger som ”Smør brød-
listen”. Smørbrødlisten bør inne holde 
disse momentene:
•  Hvor gammelt er fosterbarnet?
•  Fosterbarnets bakgrunn: hva har han/

hun opplevd og i hvilket tidsperspek tiv
•  Plasseringshjemmel: er barnet plassert 

med eller uten samtykke? Dette får 
betydning for hvem som skal bestem-
me hva. Gjelder spørsmålet noe mor 
burde tilringes og spørres om eller kan 
fosterforeldrene avklare dette alene.

•  Er det en planlagt eller midlertidig 
plassering (akuttplassering).

•   Fosterbarnets skjermingsbehov/sikker  - 
hetsrisiko. Det har stor betydning om 
barnet er plassert på skjermet adresse 
eller ei i forhold til barnets bevegelses-
frihet og kommunikasjonsfrihet. Skal 
skjerm ingen gjelde i lang tid fremover 
eller er det et kortvarig behov. Her kan 
det hende at dere som fosterforeldre 
må samarbeide med både barnevern-
tjenesten og politi. 

•   Plasseringstid/antatt varighet.
•  Kjenner barneverntjenesten/foster-

foreldre barnet fra før?

•  Etnisk minoritet? Hvilken betydning 
har det for språk og kulturforståelse?

•  Bør barnet pushes til større medvirk-
ning eller har det allerede tatt for mye 
ansvar tidligere?

Noen barn har tatt mye ansvar for 
fami lien og søsken mens de bodde 
hjemme, og dere som fosterforeldre har 
kanskje også opplevd at eldre søsken tar 
foreldrerollen for yngre søsken i foster - 
hjemmet. Medvirkning kan derfor også 
innebære en ansvarsfratakelse i ord og 
handling sammen med barnet.

Og sist men ikke minst: Hva er det 
aktuelle medvirkningstemaet?

Medvirkningstema 
Dette kan omfatte alle tenkelige – og 
ikke tenkelige temaer. Her er noen 
relevante eksempler:

Det ytre 
Hva slags klær er det greit at Yasmin 
bruker i fosterhjemmet? Er det greit at 
hun ønsker å bytte ut store deler av 
garderoben sin etter to uker?  Skal dere 
si ja til at hun begynner å bruke sminke 
og ønsker å farge håret sitt helt lyst?

 
Mat 
Omars foreldre var opptatt av at Omars 
mat var halal. Klarer dere å gjennom føre 
dette når Omar selv sier at han vil spise 
samme mat som de andre barna i 
klassen?

Ine er 9 år, og forteller at hun ikke 
kan spise en rekke matvarer fordi hun er 
allergisk og har intoleranse mot mye. 
Det har mamma fortalt henne. Dere 
som fosterforeldre forstår ikke dette, 
fordi Ine har jo faktisk spist dette uten 
reaksjoner. Kan dere ta henne med til 
lege for nærmere undersøkelser og 
avklaring?

Struktur 
Tom har vært vant til å styre dagene sine 
selv i forhold til hvem han var sammen 
med og når han skulle hjem, selv om 
han bare er 8 år. Tom hadde aldri noen 
innetider mens han bodde hjemme. Det 
ønsker han ikke å ha i fosterhjemmet 
heller. Hvorfor skulle han ha det? Han 
har jo klart seg fint uten dette før. 

Barns medvirkning på om de skal gå 
i barnehage er begrenset, men hva med 
SFO? Hvor stor vekt skal dere som 
fosterforeldre legge på Saids ønske om 
ikke å gå på SFO? 

Digitale medier 
Mobil, facebook, twitter, instagram og 
snapshot med mer, er alle temaer som er 
kilde til både glede og besvær for foster - 
barna. Er det greit at Mona har fått 
mobil av mor og far, slik at de kan ringe 
henne når de vil etter at Mona flyttet i 
fosterhjem? Mona selv sier det er greit, 
men dere som fosterforeldre ser at hun 
blir liggende oppe lenge om natten å 
snakke med foreldrene. Noen fosterbarn 
får så mange meldinger og anrop fra 
sine foreldre at det skaper store vanske-
ligheter for fosterbarnet å falle til ro i 
fosterhjemmet, konsentrere seg om 
lekser, med mer. Hva med Lises ønske 
om å være på facebook? Er det greit at 
Lise på 12 år får facebooktil gang siden 
alle de andre jentene i klassen har det 
selv om aldersgrensen er 13 år?

Samvær 
Samvær med foreldre er en gjensidig rett 
for både barnet og biologiske for eldre. 
Både barneverntjenesten og foster for-
eldrene har en plikt til å legge til rette 
for gode samvær. Men hva når Lise tre 
år gammel, før og etter samvær har så 
mange kroppslige reaksjoner at foster-
foreldrene blir bekymret for hvordan 
disse samværene forløper og hvordan 
Lise har det etterpå? Barns medvirkning 
må tas på alvor også der følelser og reak - 
sjoner blir uttrykt uten ord. Hva er år - 
saken til Lises ufrivillige vannlating eller 
avføring? Hvor lenge skal hun ha dette 
problemet før det skjer en endring?

Samvær og kontakt med andre fami - 
lie medlemmer er viktig og i mange 
sammenhenger både nødvendig og 
riktig for barnet også etter plasseringen. 
Det er viktig at også fosterforeldrene 
kjenner til endringen i barnevernloven § 
4-16 som presiserer at barnevern tjenes-
ten skal legge til rette for samvær mel - 
lom søsken etter plassering.

Skole og utdanning 
Valg av skole, skolegang og behov for 
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spesialundervisning er sentrale tema for 
fosterbarna.

Medvirkning og graden av medvirk-
ning vil avhenge av barnets alder - for 
eksempel i forhold til krav om samtykke 
til spesial undervisning fra fylte 15 år.

Religion 
Valg av religion og religionsutøvelse kan 
by på utfordringer. Fosterbarnet har 
nådd religiøs myndighetsalder når det er 
15 år. Ved fylte 15 år kan altså  foster-
barnet selv velge religion. Med hva med 
de barna som ønsker å kon firmere seg i 
kirken etter fosterhjems plassering? På - 
melding til konfirma sjons forbered elsen 
skjer når de fleste er 14 år. Det er et 
mindre tall av omsorgs overtakelsene som 
også medfører fra tak else av foreldre an-
svar. Religions ut øv else tilhører for eldre - 
ansvarets myndig hetsområde. Det betyr 
at det er biolog isk mor som må sam tyk-
ke til påmeld ing til konfirma sjons for-
bered else siden Anna da er 14 år. Dette 
har medført store utfordringer og/eller 
kon flikter. Mor ønsker ikke at Anna 
skal bli kon fir mert, og mor er meget 
vanske lig tilgjengelig på telefon/epost 
eller opp  møte. Hva gjør man som 
foster for  el  dre eller saksbehandler da? 

(Lese tips: Julia Köhler-Olsen 
disputerte for graden ph.d. ved Det 
juridiske fakultet, UiO i mai 2012 over 
avhand lingen ”Barnets rett til 
selvbestemmelse i for hold til religiøse 
normer”.) 
 
Helse 
Medvirkning er også relevant i forhold 
til helsespørsmål – både fysisk og psyk - 
 isk helse.

Den medisinske myndighetsalderen 
er 16 år, og i tillegg er det en ”gråsone” 
når barnet er i aldersgrensen mellom 
12-16 år. Når kan barnet henvises til 
BUP? Hvem skal samtykke til henvis-
ning en? Kan fosterbarnet oppsøke lege 
på egenhånd uten at fosterforeldre blir 
informert? Dette er sentrale problem-
stillinger som oppstår i hverdagen for 
mange.

Noen av disse spørsmålene kan finne 
sin løsning i lovverket, for eksem pel 
henvisning til BUP. De øvrige svar ene 
må søkes etter en konkret vur der ing.

Arbeid 
Ekstrajobb og foreningsarbeid kan også 
avstedkomme spørsmål om medvirk-
ning vs selvbestemmelsesrett. Dette er 
dels regulert i barneloven § 32 og § 33, 
men igjen – de vanskelige spørsmålene 
oppstår når ungdommen er under 15 år 
eller det er forhold i barnets historikk 
som medfører et ekstra beskyttelses-
behov som overstyrer barnets ønsker. 

Rettslige prosesser 
Sist men ikke minst er medvirkning 
aktuelt i alle saker som fremmes for 
fylkesnemnda eller domstol. Barnets 
rett til medvirkning er omtalt i både 
barnevernloven og barneloven.

Hva innebærer fosterbarnets 
medvirkning for fosterforeldre?
Hvor går grensen for å videreformidle 
barnets ønsker/uttalelser videre til 
barneverntjenesten? Skal dere formidle 
alt barnet sier? Hva hvis barnet forteller 
dere noe under ønske om fortrolighet 
- under forutsetning av at dette ikke 
må sies videre til enten barneverntje-
nesten eller foreldrene?

De ytre rammene for dette trekkes 

opp i blant annet Rundskriv Q-24 og i 
fosterhjemsavtalen. Som fosterforeldre 
må man ha i minne at det er barne-
verntjenesten som har hovedansvaret 
for saksbehandlingen. Det betyr at 
saks behandler er helt sentral i samhand-
lingen. Dersom barneverntjenesten ikke 
får nødvendig informasjon om barnet, 
hvordan skal de da kunne initiere nød - 
vendige rettslige endringer i barnets liv?

Som fosterforeldre har dere en plikt 
til å melde fra til barneverntjenesten så 
snart som mulig om forhold i foster-
hjemmet eller forhold knyttet til barnet 
eller dets familie som barnevern tjen-
esten bør kjenne til. Dette følger av 
fosterhjemsavtalen punkt 5.6.

Her kan ”smørbrødlisten” igjen få 
anvendelse. Hva slags tema er det snakk 
om, hvor gammelt er barnet, hvor 
alvorlig er saken osv.

Hvordan formidle til 
barneverntjenesten?
Dette er ikke omtalt i verken lov, for - 
skrift, fosterhjemsavtale eller lignende.

Dere kan bruke telefon, e-post, brev 
eller formidle informasjonen i møter. 
Det avgjørende er at barnets stemme 
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blir hørt. Det avgjørende er at dette blir 
dokumentert. Hvor mange ganger skal 
fosterbarnet verbalt eller nonverbalt gi 
uttrykk for sine behov/reaksjoner før 
temaet blir evaluert på nytt? Hvor 
mange ganger skal dette formidles til 
saksbehandler på telefon? Dokumen-
tasjon kan derfor være særlig relevant 
der fosterforeldre opplever at de gjen - 
tatte ganger har fortalt saksbehandler 
om at barnet vegrer seg for å dra på 
samvær, om reaksjonen i forkant og 
etterkant. 

Ansvar for 
barneverntjenesten
Fosterforeldre må få nok informasjon 
om barnet fra barneverntjenesten. Dette 
følger blant annet av fosterhjemsavtalen 
punkt 4.1.1. Dere har krav på alle opp - 
lys ninger om fosterbarnet som er nød - 
vendig for å ivareta omsorgen for foster - 
barnet ved plassering samt supplerende 
opplysninger underveis så snart som 
mulig. Er det aktuelt med innsyn i til - 
synsrapporter, skolerapporter, rapporter 
fra oppfølgningsbesøk i fosterhjemmet?

Barneverntjenesten har også et selv - 
stendig ansvar for at barnet blir infor-
mert om at det er fosterbarn og årsaken 

til plasseringen, samt sørge for at barnet 
får hjelp til å kunne ta vare på sin histo - 
rie på en best mulig måte. Dette følger 
direkte av fosterhjemsavtalen punkt 
4.1.2.

Interessekonflikt?
Interessekonflikt kan oppstå i ulike 
konstellasjoner: mellom fosterbarnet og 
fosterforeldrene, mellom fosterbarnet 
og biologiske foreldre, mellom foster-
barnet og barneverntjenesten, mellom 
fosterforeldrene og barneverntjenesten 
og mellom fosterforeldrene og biolo-
giske foreldre.

Som fosterforeldre er dere alltid en 
kontraktspartner for barnevern tjenes-
ten, ofte en emosjonell part, og i noen 
tilfeller også en rettslig part. Barnets 
beste skal uansett ha prioritet jfr barne - 
vernloven § 4-1.

Det betyr at det er både en forvent-
ning og et krav om at fosterforeldrene 
skal klare å presentere både barnets 
mening og egen vurdering selv i situa - 
sjoner der det oppstår interessekonflikt.

Utfordringen når det oppstår inte - 
resse konflikt er ofte en uenighet om hva 
som er til ”barnets beste”. Noen ganger 
kan det være vanskelig for den voksne å 

skille mellom hva som er ens egen inte-
resse og hva som er barnets interesse. 
Dette er tema som ofte blir behørig 
berørt i sakene for fylkesnemnda og for 
domstolen. Det som er avgjørende er 
imidlertid:

Der hvor det oppstår kryssende inte - 
resser, er det alltid barnets beste som 
skal ha forrang. 

Innsynsrett i dokumenter
Det går et aldersskille ved fylte 15 år jfr 
barnevernloven § 6-3, andre ledd. 
Hovedregelen er at barn som er fylt 15 
år er part i egen sak med fulle parts-
rettigheter. Unntak er for eksempel der 
fylkesnemnda innvilger partsrettigheter 
på et tidligere tidspunkt eller hvis ung - 
dommen blir plassert i  medhold av 
atferdsbestemmelsene.

Å være part innebærer blant annet 
rett til forhåndsvarsel, dokumentinnsyn, 
uttalerett, klagerett og rettslig bistand 
etter nærmere vilkår. Dette følger av 
forvaltningsloven §§ 18 flg.

Partsrettigheter
Fosterbarnet har partsrettigheter på lik 
linje som sine foreldre – fosterbarnet er 
verken overordnet eller underordnet 
dem. 

Det innebærer blant annet at foster - 
barnet har rett til dokumentinnsyn. 
Fosterbarnet kan kreve å få lese og få 
kopi av egen barnevernsmappe. Det er 
viktig at fosterbarnet blir informert om 
sine rettigheter. Dette kan være både 
tillitsskapende og avklarende. Samtidig 
er det klart at tilgangen til mappen kan 
være både skremmende og oppleves 
krenkende for fosterbarnet. Det kan 
være traumatiserende å lese om hvor 
aktivt mor har forsøkt å beholde lille - 
bror på bekostning av fosterbarnet. 
Dette innebærer at når fosterbarnet gis 
tilgang til mappen sin, bør barnet sam - 
tidig sikres god ivaretakelse i foster hjem -
met av barneverntjenesten og foster-
foreldrene for eventuelle reak sjo ner. 

Det utgjør en forskjell om barnevern - 
saken skal prøves på nytt for fylkes-
nemn da eller domstol eller om det er en 
rolig løpende sak. I saker som skal be - 
handles i fylkesnemnda eller domstol vil 
fosterbarnet få oppnevnt egen advokat 
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hvis det er part. Fosterbarnet vil få til - 
gang til et kopisett av dokumentene som 
skal legges frem for nemnda/domstolen. 

Dersom plasseringen og livet ”går sin 
gang” uten pågående rettslig prøving, 
kan fosterbarnet be om å få innsyn i 
saken når som helst. Hovedregelen er at 
fosterbarnet har rett til innsyn. I for - 
bind else med iverksettelsen av innsyns-
retten vil det være viktig å se hen til 
ulike momenter: sakens karakter, foster  - 
barnets fungering, hva lurer fosterbarnet 
på i forhold egen sak, kan det være 
aktu elt å trekke frem noen hoved doku-
menter i saken?

Barneverntjenesten har adgang til å 
beslutte unntak fra innsynsretten i 
medhold av forvaltningsloven § 19, 2. 
ledd når gitte vilkår er oppfylt. Avgjør-
elsen skal være skriftlig og den kan 
påklages til fylkesmannen.

Klager
Når fosterbarnet ikke blir hørt eller 
opplever manglende medvirkning, kan 
dette påklages av ulike personer til ulike 
instanser. Dere kan påpeke dette overfor 
saksbehandler, barnevernleder og til til - 
synsfører. Det kan fremsettes klage til 
fylkesmannen og sist men ikke minst; 
dere kan henvende dere til Ombudet 
som kan bistå dere i prosessen.

Et fosterbarn som er part har som 
sagt rett til dokumentinnsyn. Dersom 
barneverntjenesten likevel velger å holde 
dokumenter unna innsyn, kan foster-
barnet med og uten bistand klage til 
fylkesmannen.

Dersom sak er fremmet for fylkes-
nemnda eller domstol, vil fosterbarnet 
alltid få tilgang til eget kopisett av de 
dokumenter som skal benyttes under 
saken. 

Også fosterbarn som ikke er part kan 
søke om innsyn, men det skal generelt 
mye til før innsynsrett innvilges. Mo - 
men ter kan være at barnet ligger nær 
opptil aldersgrensen, fosterbarnet har 
allerede god innsikt i saken og det antas 
at det ikke vil være til skade med innsyn.

Hvem er Ombudet Og Hva gjør vi?
Helse-, sosial- og eldreombudet (heretter omtalt som Ombudet) er ukjent 
som aktuell samarbeidspartner, rådgiver og konfliktløser i barnevernsakene 
for enkelte barneverntjenester, for mange fosterforeldre, biologiske foreldre 
og ikke minst hovedpersonene selv – barna eller ungdommene.

Ombudet er opptatt av at kontorets kompetanse også skal komme til 
nytte i barnevernsakene. Vi er allerede godt kjent for både sosialtjenesten og 
helsetjenesten. 

Ombudet er et uavhengig organ uten vedtaksmyndighet eller instruk-
sjons myndighet. Ombudet kan heller ikke instrueres.

Alle fylker har et Pasient- og brukerombud som skal ivareta pasienters 
behov, interesser og rettssikkerhet overfor både kommunale helse- og 
omsorgstjenester samt spesialisthelsetjenesten. Mandatet følger direkte av 
Pasient- og brukerrettighetsloven. I Oslo har beboerne et tilleggsvern for de 
som er brukere av kommunale helse- og sosialtjenester etter instruks vedtatt 
av Oslo bystyre i 1997. Ombudets mandat omfatter i tillegg også NAV 
sosialtjeneste og barnevern.

Hos Ombudet jobber det blant annet jurister, barnevernspedagoger, 
sykepleiere, og sosionomer. Alle har mange års erfaring og en bred 
fagkompetanse.

Vi holder åpent for klienthenvendelser hver dag fra kl. 0800-1500 på 
telefon og fra kl. 0900-1500 hvis du ønsker en direkte samtale med 
saksbehandler.

Ombudet tar både enkeltsaker og jobber med saker på systemnivå. I 
2012 mottok Ombudet 4022 saker, men kun 27 saker var rene barnevern-
saker.  I 304 saker var det «barn og unge» involvert som følge av foreldrenes 
oppfølg ingsbehov fra det offentlige eller unge voksne som ønsket bistand.

Ombudet er opptatt av at mange barnevernsbarn har en sammensatt 
pro blematikk og mange har et oppfølgningsbehov også etter fylte 18 år. 
Derfor er det viktig at hjelpen tilbys i tide. Rett hjelp til rett tid skal være 
noe mer enn bare en visjon. Det skal være en realitet.

I enkeltsaker gir vi råd/veiledning om rettigheter og plikter, bistår med å 
videreformidle krav og klager til tjenestestedene, deltar på møter og bidrar 
til dialog der kommunikasjonen og tvisten har tilspisset seg. Det er viktig å 
påpeke at uavhengig hvem som ber om råd, vil Ombudet ha barnet i fokus. 
Ombudet er ikke noen parts advokat, men kan være en pådriver for korrekt 
saksbehandling og forsvarlige tjenester. Det er også viktig å påpeke at 
Ombudet ikke går inn i saker som fremmes for fylkesnemnda eller domstol. 

Barnevernsakene i 2013 har i hovedsak omhandlet klageadgang på ved - 
tak, klager på saksbehandlingen eller saksbehandler. Sakene har omhandlet 
manglende tilgjengelighet til saksbehandler, manglende gjennomføring av 
vedtaket, manglende begrunnelse for avgjørelser, manglende informasjon, 
spørsmål om taushetsplikt og ikke minst rett til medvirkning for barnet/
ungdommen, foreldrene eller fosterforeldre og barnets rettigheter under 
saksbehandling.

Kontaktinformasjon til Ombudet:
Hver dag kl. 08.00-15.00 på telefon 23 13 90 20
Hver dag kl. 09.00 – 15.00 ved oppmøte
Epost: post@ombudet.no
Adresse: Lille Grensen 7, 0159 Oslo


