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1 INNLEDNING 
Problemer har ikke kontortid, og hendelser som involverer barn kan være akutte og kreve 
umiddelbar intervensjon uansett om barneverntjenesten har åpent eller ikke. Skal en av de 
sentrale formålsbestemmelsene i barnevernlovens § 1-11 kunne oppfylles, forutsetter det at 
kommunene har tilgjengelig akuttberedskap også etter stengetid.2 Bestemmelsens første 
strekpunkt sier at barn skal sikres rett hjelp til rett tid dersom de lever under skadelige forhold. 
Dette er et av de grunnleggende prinsippene i barnevernretten, i tillegg til prinsippet om bar-
nets beste,3 mildeste inngreps prinsipp,4 det biologiske prinsipp5 og legalitetsprinsippet.6 For 
at prinsippet om rett hjelp til rett tid skal kunne oppfylles forutsetter det også at aktørene som 
skal håndtere akuttsakene innehar den nødvendige vedtakskompetanse, både materielt og per-
sonelt.  
 
1.1 Oppgavens tema og problemstillinger 
Tema for denne masteroppgaven er vedtakskompetanse i akuttsaker etter barnevernloven. 
Begrepet vedtakskompetanse rommer både personell og materiell kompetanse. Personell 
kompetanse betyr «hvem eller, mer presist, hvilket organ som har kompetanse til å fatte be-
slutninger»,7 med andre ord et spørsmål om hvem som har vedtakskompetanse. Den materiel-
le kompetansen dreier seg om innholdet i beslutningene,8 med andre ord et spørsmål om hva 
som kan vedtas. I tillegg til disse problemstillinger reiser oppgaven også spørsmål om hva 
som er rettsvirkningen av manglende vedtakskompetanse.  
 
1.2 Bakgrunn for valg av tema 
Min interesse for vedtakskompetanse i akuttsaker etter barnevernloven har oppstått etter å ha 
jobbet flere år som barnevernkonsulent ved landets største barnevernvakt under studietiden. 
Der har jeg selv opplevd utfordringer i arbeidshverdagen knyttet til temaet, og jeg har ønsket 
å lære mer om regelverket. Den materielle kompetansen finnes det en del litteratur om, men 
det har imidlertid vist seg vanskelig å finne en samlet oversikt over den personelle kompetan-

                                                
1  Barnevernloven av 1992, heretter forkortet til bvl.  
2  Nova rapport 05/2009 s. 7 og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, rapport (2014) s. 5. 
3  Prinsippet kommer blant annet til uttrykk i Grunnloven § 104, 2. ledd, bvl. § 4-1, 1. ledd og barnekonven-

sjonen art. 3 nr. 1. Prinsippet går i korte trekk ut på at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved 
handlinger og avgjørelser som berører barn.  

4  Prinsippet kommer blant annet til uttrykk i bvl. § 4-12, 2. ledd og EMK art. 8 (nødvendighetskriteriet). Prin-
sippet innebærer at myndighetene ikke kan bruke mer inngripende tiltak enn nødvendig.  

5  At tilknytning til biologiske foreldre er viktig gjentas flere ganger i forarbeidene, jf. Ot.prp.nr. 44 (1991-
1992), og kommer ellers til uttrykk blant annet i NOU 2012:5. 

6  Prinsippet er nedfelt i Grunnloven § 113. Se punkt 2.8.  
7  Walløe Tvedt (2012) s. 49 
8  Walløe Tvedt (2012) s. 107 
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sen, og jeg har derfor valgt å ta saken i egne hender. I tillegg til egne erfaringer har faglige 
diskusjoner med kollegaer og veileder, samt min generelle interesse for juss og barnevern, 
også i stor grad bidratt til å skape interesse, og synliggjøre for meg at dagens akuttregelverk 
har visse mangler. 
 
1.3 Akuttbestemmelsenes særpreg 
Det som skiller akuttvedtak fra andre vedtak, er at de avviker fra utgangspunktet i barnevern-
loven om at saker som innebærer tvang skal avgjøres av fylkesnemnda. Det følger av de en-
kelte tvangsbestemmelsene. Akutthjemlene gir barnevernleder og påtalemyndigheten adgang 
til å fatte midlertidige tvangsvedtak dersom bestemte vilkår er oppfylt. Disse vilkårene utgjør, 
sammen med grunnleggende forvaltningsrettslige prinsipper, viktige deler av rettssikkerheten 
til de private parter i akuttsaker. Siden akuttsaker ikke er underlagt samme saksbehandling og 
prøving som ordinære tvangsvedtak, er det liten tvil om at rettssikkerheten til de private parter 
i disse situasjonene er svakere enn i vanlige barnevernssaker. Akuttvedtak fattes ofte når fa-
milien og barnet befinner seg i en krisesituasjon, og myndighetene kan ha mindre tilgang til 
informasjon og dårligere tid til å finne adekvate tiltak. Når inngrepet først har skjedd og bar-
net er plassert, kan hendelsen påføre familien og barnet store traumer. Det er derfor svært vik-
tig at de som er tildelt vedtakskompetanse, forvalter denne på en god måte, og at regelverket 
er tydelig og enkelt å forstå for alle parter. Først da vil de involverte få så god rettssikkerhet 
som mulig, også i akutte barnevernssaker. Samtidig er det viktig å presisere at akutthjemlene 
er helt avgjørende for å kunne ivareta barns sikkerhet godt nok. At partene får noe svakere 
rettssikkerhetsgarantier er etter min mening en liten pris å betale for at barn får den beskyttel-
sen de har krav på, både etter norsk og internasjonalt regelverk. 
 
1.4 Avgrensninger 
I masteroppgavens tittel ligger en viktig avgrensning, jf. uttrykket «akuttsaker». Det er bare 
vedtakskompetanse etter barnevernlovens akutthjemler som blir behandlet, og ikke vedtaks-
kompetanse i ordinære saker etter barnevernloven. Det ville blitt for omfattende å inkludere 
dem. Hvilke bestemmelser som omfattes, gis det en oversikt over i punkt 2 som omhandler 
rettskildebildet, i tillegg til at de blir nærmere behandlet under de materielle reglene i punkt 
4.2. 
 
En annen viktig avgrensning, men som ikke følger av oppgavens tittel, er at det bare er kom-
petansen til aktørene som fatter vedtak når en akutt situasjon oppstår som behandles; altså 
barneverntjenesten, barnevernleder og påtalemyndigheten. I det ligger for det første en av-
grensning mot fylkesnemndas leder. Fylkesnemndas leder må alltid godkjenne akuttvedtak 
som innebærer tvang, og det skal fortrinnsvis skje innen 48 timer jf. bvl. § 7-22. Dersom ved-
taket ikke blir godkjent kan det ikke opprettholdes. Da opphører plasseringen og barnet må 
tilbakeføres til sin omsorgsbase. For det andre innebærer avgrensningen at fylkesnemndas og 
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domstolenes kompetanse ikke omfattes. Disse instansene behandler klager på akutte tvangs-
vedtak, jf. bvl. §§ 7-23 og 7-24. For det tredje avgrenses det mot fylkesmannen. Fylkesman-
nen er klageinstans for frivillige akuttvedtak etter § 4-6, 1. ledd, samt at man kan klage dit 
hvis det er begått forvaltningsmessige feil, som for eksempel manglende opplysning om kla-
geadgang eller manglende utredning av saken, jf. forvaltningsloven9 §§ 27, 3. ledd og 17, 1. 
ledd.  
 
Som vi skal se i pkt 4.2.1 gjelder bvl. § 4-6, 1. ledd frivillige hjelpetiltak. Hjelpetiltak kan 
innebære andre tiltak enn plassering utenfor hjemmet, men i praksis er det plassering på insti-
tusjon eller i beredskapshjem, eventuelt hos slekt eller andre voksne som barnet har et nært 
forhold til, som forekommer oftest. For enkelthetens skyld forutsetter jeg gjennom oppgaven 
at det er snakk om plassering, og ikke andre tiltak, også når det gjelder saker etter § 4-6, 1. 
ledd. 
 
I masteroppgaven har jeg valgt å ikke inkludere reglene om habilitet, selv om enkelte forfatte-
re fremstiller dette som en del av den personelle kompetanse.10 Andre forfattere anser habilitet 
for å være et spørsmål om prosessuell kompetanse,11 altså det som gjelder fremgangsmåten 
for å kunne fatte bindende avgjørelser.12 Mitt inntrykk er at habilitetsreglene som oftest be-
handles som del av den prosessuelle kompetansen, og jeg har derfor valgt å utelate de. Denne 
oppgaven omhandler bare personell og materiell kompetanse, og det avgrenses mot prosessu-
ell kompetanse. 
 
Mitt mål med denne masteroppgaven er ikke nødvendigvis å gå så dypt inn i jussen på alle 
punkter, men heller å gi oversikt over et emne som det er forholdsvis få samlede fremstilling-
er av i den juridiske litteratur. Mye av arbeidet mitt har derfor bestått i å samle, sortere og få 
oversikt over det noe begrensede rettskildematerialet som finnes. Jeg gir en oversikt over alle 
akutthjemlene, men jeg går ikke dypt inn i de materielle vilkårene. Til dette formål anbefaler 
jeg heller å søke veiledning andre steder, for eksempel i Oppedal sin bok om akutthjemlene i 
barnevernloven.13  
 
1.5 Videre fremstilling 
I kapittel 2 vil jeg redegjøre for rettskildene som er relevante for å besvare oppgavens 
problemstillinger. Kapittel 3 omhandler personell vedtakskompetanse, og jeg gir der en frem-

                                                
9  Forvaltningsloven av 1967, heretter forkortet til fvl. 
10  Walløe Tvedt (2012) s. 82 
11  Eckhoff (2014) s. 206 
12  Eckhoff (2014) s. 42 
13  Oppedal (2008) 
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stilling av hvem de ulike aktørene i barnevernlovens akutthjemler er, både etter gjeldende rett, 
men også historisk. I tillegg gis det en kort oversikt over hva aktørene hadde kompetanse til i 
de tidligere barnevernlover. Kapittel 4 tar for seg den materielle vedtakskompetansen, og jeg 
gir en oversikt over akutthjemlene, og en redegjørelse for hva de ulike aktørene kan vedta. Jeg 
vil dessuten redegjøre for hvilke andre avgjørelser aktørene må ta som følge av at akuttvedtak 
fattes. Oppgavens kapittel 5 omhandler rettsvirkningene av mangelfull kompetanse, mens 
kapittel 6 gir noen avsluttende kommentarer. Her vil jeg komme med egne rettspolitiske syns-
punkter på hva som bør endres med dagens regelverk. 
 

2 RETTSKILDER 
2.1 Barnevernloven 
Utgangspunktet er at det er lovgiver, altså Stortinget, som har myndighet til å gi vedtakskom-
petanse til forvaltningsaktørene gjennom lovgivning, jf. Grunnloven § 49.14 Hvem som er gitt 
kompetanse i akutte barnevernssaker, og hva de har fått kompetanse til, følger av barnevern-
loven og dens seks akutthjemler. En av akutthjemlene baserer seg på frivillighet (§ 4-6, 1. 
ledd), mens de fem andre innebærer tvang (§§ 4-6, 2. ledd, 4-8, 1. ledd jf. 4-9, 1. ledd, 4-8, 2. 
ledd, 2. punktum jf. 4-9, 1. ledd, 4-25, 2. ledd og 4-29, 4. ledd). Felles for alle hjemlene er at 
de gir vedtakskompetanse til offentlige myndigheter i situasjoner der barn har akutt behov for 
ivaretagelse. Noen av akutthjemlene er rettet mot foreldrene og det fattes vedtak på grunn av 
forhold ved dem (§§ 4-6, 1. ledd, 4-6, 2. ledd, 4-9 jf. 4-8, 1. ledd og 4-9 jf. 4-8, 2. ledd), mens 
andre retter seg direkte mot barnet og innebærer vanligvis frihetsberøvelse (§§ 4-25, 2. ledd 
og 4-29, 4. ledd). For å finne ut hvem som har vedtakskompetanse og hva som kan vedtas i 
kraft av den, er lovteksten og ordlyden i akutthjemlene i barnevernloven det naturlige ut-
gangspunkt. Det er i tråd med alminnelig norsk rettskildelære.15  
 
2.2 Barnevernlovens formål og prinsipper 
Formålet med barnevernlovgivningen er å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, 
og sikre at de som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får rett hjelp til 
rett tid, jf. § 1-1. Både disse og andre formål som knytter seg til de enkelte akutthjemlene, 
men som ikke eksplisitt fremgår av loven, kan få betydning for lovtolkningen.16 Barnevernlo-
vens grunnleggende prinsipper får også betydning for tolkingen.17 
 

                                                
14  Grunnloven av 1814, heretter forkortet til Grl.  
15  Eckhoff (2001) s. 39 
16  Eckhoff (2001) s. 102 og 103 
17  Se punkt 1.1 
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2.3 Forarbeider og andre offentlige dokumenter 
Forarbeider er en sentral rettskilde på barnevernrettens område, og de kan supplere og utfylle 
lovens ordlyd.18 Likevel må det påpekes at barnevernsfeltet er i stadig endring, og at hva ang-
år akuttarbeid, så er dagens situasjon og beredskap en annen enn den var for 25 år siden. Som 
en følge av dette er barnevernlovens forarbeider tause på en del områder som man kanskje 
skulle ønske at var nærmere regulert nettopp her. Imidlertid har det i etterkant av barnevern-
loven kommet rapporter, tolkningsuttalelser, retningslinjer og rundskriv som alle er relevante i 
henhold til alminnelig rettskildelære, og som kan bidra til lovtolkningen.19  
 
2.4 Rettspraksis 
Hva gjelder avhandlingens tema er det begrenset med rettspraksis på området. Som regel 
dreier ikke tvistene i fylkesnemnda og domstolene seg om selve vedtakskompetansen, men 
heller om det materielle innholdet i akutthjemlene og om vilkårene i reglene faktisk er opp-
fylt. Sannsynligvis er det fordi loven angir ganske klart hvem som har kompetanse til å treffe 
vedtak og hva som kan vedtas, mens vilkårene oftest er forholdsvis skjønnspregede. Når loven 
ikke gir særlig rom for tvil, begås det heller ikke så mange feil som fører til at sakene havner 
hos fylkesnemnda og domstolene. Med andre ord er rettspraksis ikke en sentral rettskilde på 
området, men der det finnes dommer er disse naturligvis relevante for lovtolkningen og tilleg-
ges vekt som ellers.20  
 
2.5 Litteratur 
En del forfattere har skrevet om akutthjemlene i barnevernloven, men for det meste er de ikke 
så veldig dyptgående. Akutthjemlene blir vanligvis behandlet som en del av barnevernloven 
som helhet, og skilles ikke ut som en egen form for bestemmelser. Som vi skal se reiser akutt-
hjemlene enkelte særegne problemstillinger, og det kan derfor være nyttig å behandle de for 
seg selv. Primært er det Oppedal som har fordypet seg i emnet og behandlet akutthjemlene 
særskilt.21 
 
2.6 Internasjonale forpliktelser 
Det er også nødvendig å nevne enkelte sentrale menneskerettighetskonvensjoner som Norge 
har ratifisert. Et viktig spørsmål er hvilke plikter staten har til å beskytte barn i akuttsituasjo-
ner etter disse.22  
 

                                                
18  Eckhoff (2001) s. 61 
19  Se Eckhoff (2001) 
20  Eckhoff (2001) s. 155 flg. 
21  Oppedal (2008) 
22  Oppedal (2008) s. 53 
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Hva gjelder akuttbestemmelsene i barnevernloven er det særlig den europeiske menneskeret-
tighetskonvensjonen23 og barnekonvensjonen24 som er relevante. Gjennom konvensjoner som 
gjelder menneskerettigheter gir statene innbyggerne sine rettigheter på folkerettslig grunn-
lag.25 Som oftest er det opp til statene å bestemme hvordan de skal ivareta rettighetene gjen-
nom lovgivningen, samt avgjøre hvilke tiltak som må iverksettes for at forpliktelsene skal 
oppfylles.26 At norske myndigheter er forpliktet til å sikre og respektere menneskerettighetene 
stadfestes i Grl. § 92. Både BK og EMK er gjort til norsk lov gjennom menneskerettighetslo-
ven § 2,27 og disse skal i tilfelle motstrid gå foran annen lovgivning, jf. § 3. BK og EMK har 
bestemmelser som verner om barn og familiers grunnleggende rettigheter, og nasjonale myn-
digheter kan ikke foreta inngrep som strider mot disse. Særlig sentralt i denne sammenheng 
står BK art. 9 om at barn ikke skal bli skilt fra sine foreldre mot deres vilje, EMK art. 5 om at 
ingen skal utsettes for frihetsberøvelse, samt EMK art. 8 om retten til familieliv. Utgangs-
punktet er at barn og foreldre har rett til å være sammen, og at barn har rett på personlig frihet. 
I de samme artiklene oppstilles det imidlertid unntak som kan legitimere inngrep fra myn-
dighetene. Kort fortalt kan det gjøres inngrep når det blir bestemt av kompetente myndigheter 
og inngrepet er i samsvar med loven. Inngrepet må dessuten være nødvendig for å ivareta 
bestemte formål, deriblant hensynet til barnets beste.  
 
At barn har rett på beskyttelse mot overgrep fra sine omsorgspersoner følger også av konven-
sjonene, blant annet av BK art. 3 nr. 2. Bestemmelsen konstaterer at statene skal sikre barnet 
den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel.  Noen av de farene man øns-
ker å beskytte barn mot gjennom akuttvedtak etter barnevernloven er dessuten særskilt regu-
lert i BK art. 19.	  Bestemmelsen gjelder vanskjøtsel, vold, seksuelle overgrep og annen form 
for omsorgssvikt, og den pålegger statene en plikt til å beskytte barn dersom de blir utsatt for 
dette av sine omsorgspersoner. Barnekonvensjonen oppstiller en tydeligere plikt for myn-
dighetene til å beskytte barn enn det barnevernlovens akuttbestemmelser gjør. Etter akutt-
hjemlene kan offentlige myndigheter foreta inngrep, men har ingen plikt hvis man følger en 
streng ordlydsfortolkning. Unntaket er barn uten omsorgspersoner, jf. bvl. § 4-6, 1. ledd, der 
barneverntjenesten skal iverksette nødvendige hjelpetiltak. Rettsutviklingen har imidlertid gått 
i retning av at barnevernloven er en pliktlov, og det er nå mer anerkjent at myndighetene har 
en plikt til å beskytte barn. Blant annet uttales det i forarbeidene: ”Departementet vurderer at 
det mest vesentlige er at den hjelpen som gis fungerer godt, og at den plikten barneverntjenes-
ten allerede har i dag til å yte tjenester og tiltak er tilstrekkelig for å gi barnet nødvendig vern 

                                                
23  Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen av 1950, heretter forkortet til EMK 
24  FNs konvensjon om barnets rettigheter av 1989, heretter forkortet til BK  
25  Høstmælingen (2012) s. 36 
26  Oppedal (2008) s. 54 
27  Menneskerettighetsloven av 1999, heretter forkortet til mrl.  
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og beskyttelse.”28 Oppedal hevder også i sin bok at offentlige myndigheter har en plikt til å 
beskytte barn i akuttsituasjoner.29  
 
EMK har ingen tilsvarende bestemmelse som BK art. 19, men EMK art. 3 setter blant annet 
forbud mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling. Bestemmelsen gjelder også 
barn, og det kan derfor innfortolkes en plikt for statene til å beskytte barn fra denne type 
handlinger. Også BK art. 37 oppstiller forbud mot tortur, grusom, umenneskelig og nedverdi-
gende behandling.	  	  
	  
Den europeiske menneskerettighetsdomstolen30 har i flere saker slått fast at både EMK art. 3 
og 8 pålegger statene en plikt til å verne barn mot overgrep og omsorgssvikt,31 blant annet i 
saken A mot Storbritannia.32 Her var det en ni år gammel gutt som klaget til EMD fordi stefa-
ren gjentatte ganger hadde utsatt han for fysisk avstraffelse. Stefaren hadde slått gutten hardt 
med stokk ved flere tilfeller, men ble ikke dømt i det britiske rettsapparatet. Grunnen var at 
avstraffelsen var innenfor refselsesretten i henhold til engelsk lovgivning. EMD kom til at 
Storbritannia ikke hadde sørget for beskyttelse mot denne type krenkelser, og konstaterte at 
det forelå brudd på EMK art. 3. Domstolen henviste til BK art. 19 og uttalte:	  
 
”The Court considers that the obligation on the High Contracting Parties under Article 1 of 
the Convention to secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms defined 
in the Convention, taken together with Article 3, requires States to take measures designed to 
ensure that individuals within their jurisdiction are not subjected to torture or inhuman or de-
grading treatment or punishment, including such ill-treatment administered by private indi-
viduals…Children and other vulnerable individuals, in particular, are entitled to State protec-
tion, in the form of effective deterrence, against such serious breaches of personal integrity 
(see, …and also the United Nations Convention on the Rights of the Child, Articles 19 and 
37).”33 
 
EMK art. 3 må på denne bakgrunn tolkes slik at den ikke bare gjelder krenkelser fra offentlige 
myndigheter, men også fra private individer. Statene må derfor ha en plikt til å beskytte uav-
hengig av hvem som påfører krenkelsene. Ifølge senere dommer er det avgjørende for om 

                                                
28  Prop L 106 (2012-2013) s. 81 
29  Oppedal (2008) s. 53 
30  Heretter forkortet til EMD 
31  Oppedal (2008) s. 57 og 58 
32  A v. United Kingdom (1998) 
33  A v. United Kingdom (1998) punkt 22.  
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beskyttelsesplikten trer inn, om staten burde ha kjent til handlingene barnet ble utsatt for eller 
ikke.34 35  
 
Konklusjonen blir etter dette at både BK og EMK forplikter statene til å beskytte barn som 
lever med omsorgssvikt. Etter min mening må det også gjelde i akuttsituasjoner. Konvensjo-
nene kan derfor få betydningen dersom det er tolkningstvil rundt akutthjemlene i barnevern-
loven.  
 
2.7 Forholdet til forvaltningsloven36 
Oppgavens tema reguleres i all hovedsak av barnevernloven, som tilhører den spesielle for-
valtningsretten. Forvaltningsloven og den alminnelige forvaltningsretten ligger som et bak-
teppe, og den gjelder for alle forvaltningsorganer og for den virksomhet som drives av disse, 
jf. fvl. § 1. Alle aktører med vedtakskompetanse i akuttsaker etter barnevernloven er en del av 
forvaltningen, og loven gjelder derfor også i denne type saker. Forvaltningsloven gjelder bare 
så langt det ikke finnes egne regler i særlovgivningen. Ettersom oppgaven er avgrenset mot 
prosessuelle problemstillinger vil forvaltningsloven bare i liten grad berøres. Jeg velger imid-
lertid i det følgende å ta med en kort redegjørelse om såkalte enkeltvedtak, ettersom det er 
denne type vedtak det er snakk om i akutte barnevernssaker. 
 
De fleste beslutninger som tas i henhold til barnevernloven er såkalte enkeltvedtak. Med en-
keltvedtak menes en avgjørelse som treffes under utøvelse av offentlig myndighet. Avgjørel-
sen må være bestemmende, enten generelt eller konkret, for en eller flere bestemte personers 
rettigheter eller plikter, jf. fvl. § 2 bokstav a og b. At det er snakk om enkeltvedtak utløser 
særlige saksbehandlingsregler som følger av fvl. kap. 4. Disse reglene gjelder også i barne-
vernssaker, med mindre barnevernloven har egne særregler, jf. bvl. § 6-1, 1. ledd. Bvl. § 6-1, 
2. ledd presiserer at avgjørelser som gjelder ytelser etter barnevernloven skal regnes som en-
keltvedtak. Det betyr at selv om en avgjørelse etter barnevernloven ikke defineres som en-
keltvedtak i henhold til fvl. § 2, så vil det fortsatt være snakk om et enkeltvedtak så lenge det 
gjelder ”ytelser og tjenester” etter barnevernloven.37 Det vil altså si hjelp og tiltak fra det of-
fentlige som hjemles i og følger av barnevernloven. I alle akutthjemlene, bortsett fra den fri-
villige hjemmelen i bvl. § 4-6, 1. ledd, brukes begrepet ”vedtak”, altså enkeltvedtak, jf. § 6-1, 
1. ledd. I § 4-6, 1. ledd brukes bare begrepet ”hjelpetiltak”. I akuttsituasjoner vil barnevernets 
hjelpetiltak ofte innebære plassering av barnet i beredskapshjem eller på institusjon, noe som 
vil være en ytelse eller tjeneste i henhold til § 6-1, 1. ledd. Det er med andre ord snakk om 
                                                
34  Se blant annet DP and JC v. United Kingdom (2002)  
35  Oppedal (2008) s. 60 
36  Forvaltningsloven av 1967, heretter forkortet til fvl. 
37  BFD rundskriv (2002) Q-1036, pkt. ”Saksforberedelse ved enkeltvedtak”. 
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enkeltvedtak selv om begrepet ikke brukes eksplisitt i bestemmelsen, og alle avgjørelser som 
tas med hjemmel i akuttbestemmelsene er således å anse som enkeltvedtak.  
 
2.8 Legalitetsprinsippet som tolkningsprinsipp 
Det rettslige grunnlaget for legalitetsprinsippet er Grl. § 113. Prinsippet går ut på at myndig-
hetenes inngrep overfor borgerne krever hjemmel i lov. Når det foretas akuttplasseringer med 
hjemmel i barnevernloven er man i legalitetsprinsippets kjerneområde. Det betyr i utgangs-
punktet at lovverket klart må definere hvem som har kompetanse til å fatte vedtak, og hva 
som kan vedtas. Hovedregelen er at det stilles strengere krav til klar lovhjemmel jo mer alvor-
lig inngrepet er.38 Jo større inngrep, jo mer betenkelig vil det derfor være å tolke en lovregel 
utvidende eller analogisk.39 Akutthjemlene i barnevernloven er imidlertid til en viss grad 
skjønnspregede bestemmelser der forvaltningen selv må vurdere om et barn for eksempel kan 
bli «vesentlig skadelidende», og om vedtakskompetansen i det hele tatt skal benyttes i det 
konkrete tilfellet, jf. ordlyden «kan…treffe midlertidig vedtak», jf. bvl. § 4-6, 2. ledd. Det 
ville vært umulig å innta alle de ulike situasjoner der barn kan bli akutt skadelidende i lov-
teksten, noe som gjør at lovhjemlene ikke er så klare som man kanskje kunne ønske på dette 
området. Det bør også bemerkes at barnevernloven fra 1992 ble til før Norge inkorporerte den 
europeiske menneskerettighetskonvensjonen og barnekonvensjonen i 1999 gjennom mennes-
kerettsloven. Etter min mening kan det virke som at konvensjonene ikke i stor nok grad ble 
tatt hensyn til ved utformingen av barnevernloven, og det kan derfor være behov for løsninger 
som ikke følger direkte av ordlyden i barnevernlovens regelverk, men som er nødvendige for 
å overholde våre internasjonale forpliktelser. Det bør nevnes at særlig BK art. 19 kan tale for 
en annen fortolkning enn det som fremgår uttrykkelig av ordlyden i enkelte akutthjemler. Med 
andre ord må det av og til legges større vekt på barns beskyttelsesbehov, enn en streng ord-
lydsfortolkning i henhold til legalitetsprinsippet. 
 

3 PERSONELL VEDTAKSKOMPETANSE  
3.1 Innledning 
Som nevnt innledningsvis omfatter vedtakskompetanse både personell og materiell kompetan-
se. Den personelle kompetansen handler om hvilke aktører som kan ta avgjørelser, og hvordan 
de får denne kompetansen. Barnevernloven sier lite om dette, og man må derfor se hen til 
reglene om følger av den generelle forvaltningsretten. I dette kapittelet gir jeg først en over-
sikt over reglene for hvordan aktører i forvaltningen kan få vedtakskompetanse. Deretter ser 
jeg på hvilke aktører som hadde kompetansen etter de tidligere barnevernlover, og til slutt 
hvilke aktører som har vedtakskompetanse i dagens akutthjemler.  

                                                
38  Walløe Tvedt (2012) s. 139 
39  Eckhoff (2001) s. 127 
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3.2 Hvordan får aktørene vedtakskompetanse? 
For at forvaltningen skal kunne frata borgere rettigheter eller pålegge dem plikter må den ha 
kompetanse til det. Alle forvaltningsorganer (med unntak av Regjeringen som har fått kompe-
tanse gjennom Grunnloven) må bli tildelt kompetanse for å kunne utøve offentlig myndighet 
og foreta inngrep. Det kan skje på ulike hjemmelsgrunnlag, blant annet ved lov, delegasjon, 
sedvane og kongelig resolusjon.40 Minstekravet for at et forvaltningsorgan kan ha personell 
kompetanse er med andre ord at det har blitt tildelt kompetanse fra et sted. Man kan ikke gi 
seg selv kompetanse eller foreta inngrep etter eget forgodtbefinnende. I barnevernloven er det 
særlig to måter aktørene får sin kompetanse på: gjennom lov og ved det som kalles delega-
sjon. Dette skal behandles i det følgende.  
 
3.2.1 Kompetanse gitt i lov 
Som nevnt kan vedtakskompetanse gis av Stortinget i lov, og dette kan gjøres på forskjellige 
måter. Noen ganger er kompetansen gitt til et bestemt organ, og ikke til spesifiserte tjeneste-
menn. Det er for eksempel tilfellet når barnevernloven gir vedtakskompetanse til påtalemyn-
digheten og barneverntjenesten. Andre ganger knytter vedtakskompetansen seg til spesifiserte 
tjenestemenn i kraft av deres stilling, for eksempel barneverntjenestens leder i bvl. § 4-29, 4. 
ledd. Sist men ikke minst kan vedtakskompetansen være lagt til et kollegialt organ som samlet 
treffer enkeltvedtak, for eksempel fylkesnemnda, jf. bvl. § 7-2.41 Det er kompetanse gitt i lov 
som er utgangspunktet og den vanligste formen for kompetansetildeling i akuttsaker etter bar-
nevernloven. 
 
3.2.2 Kompetanse gitt ved delegasjon 
I tillegg til at vedtakskompetanse kan gis i lovs form, kan kompetansetildeling skje innad i 
forvaltningen gjennom såkalt delegasjon. Med delegasjon menes «når et organ tildeler kom-
petanse av en art som det selv har»42. Et organ kan altså ikke delegere bort en kompetanse 
som det ikke har selv. Delegasjon kan skje både ved intern og ekstern delegasjon. Intern dele-
gasjon betyr kompetanseoverføring innad i et organ, fra en overordnet tjenestemann til en 
underordnet43. Ekstern delegasjon viser til kompetanseoverføring mellom organer, for eksem-
pel fra Regjeringen til et departement. For at noen som ikke er gitt kompetanse i loven skal 
kunne fatte vedtak må det være adgang til å delegere myndigheten, og i tillegg må det være 
truffet et delegasjonsvedtak.44 

                                                
40  Boe (1993) s. 614 
41  Walløe Tvedt (2012) s. 57 og 58 
42  Eckhoff (2014) s. 165 
43  Eckhoff (2014) s. 167 
44  Boe (1993) s. 623 
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3.2.2.1 Intern delegasjon 
Hovedregelen ved intern delegasjon er at kompetanse som er gitt til et hierarkisk organ kan 
delegeres innad, så sant ikke annet er bestemt av overordnede.45 I slike tilfelle kan lederen for 
organet selv vurdere hvem som skal ta avgjørelser ut i fra det som er mest hensiktsmessig for 
å kunne utøve kompetansen. Ofte vil hierarkiet i organet ha avgjørende betydning. Det kan for 
eksempel være at en teamleder blir tildelt vedtakskompetanse i barneverntjenesten, mens en 
politiadvokat er den som får kompetansen i påtalemyndigheten. Dersom kompetansen er lagt 
til en spesifisert tjenestemann tolkes det ofte som at det er selve organet som har fått den, og 
at kompetansen kan delegeres internt. Det har sin bakgrunn i at organene har vokst og fått 
flere arbeidsoppgaver enn før. Det ville vært altfor ressurskrevende dersom for eksempel fyl-
kesmannen personlig måtte fatte alle vedtak, fordi det kanskje står «fylkesmannen» i lovteks-
ten. I dag er rettsoppfatningen at delegasjon på denne måten bare er avskåret dersom det klart 
fremgår av sammenhengen at det er den spesifiserte tjenestemann eller dennes stedfortreder 
det siktes til.46  
 
3.2.2.2 Ekstern delegasjon 
Hovedregelen ved ekstern delegasjon er at kompetansen som et organ er tildelt ikke kan dele-
geres til andre forvaltningsorganer, så sant ikke loven sier noe annet. Det gjelder både til side-
ordnede og underordnede organer. Den eller det organ som er gitt kompetanse til å treffe ved-
tak må altså utøve kompetansen selv.47 Det betyr at barneverntjenesten for eksempel ikke kan 
delegere sin vedtakskompetanse til påtalemyndigheten (som er et sideordnet organ), slik at de 
kan fatte vedtak på kveldstid når barneverntjenesten har stengt. Da barneverntjenesten ikke 
har noe underordnet organ, oppstår det ikke problemer knyttet til den form for delegasjon.   
  
3.3 Hvem hadde vedtakskompetanse i de tidligere barnevernlover, og hva 

hadde aktørene kompetanse til? Et historisk tilbakeblikk. 
Hittil i kapittelet har jeg sett på hvordan aktørene i forvaltningen kan få personell kompetanse, 
og jeg går nå over til å se på hvem som tidligere har hatt kompetansen i akutte barnevernssa-
ker. Dagens barnevernlov48 føyer seg inn som den tredje i rekken av norske barnevernlover. 
Den erstattet Lov om barnevern fra 1953, som igjen erstattet Lov om Behandling af forsømte 
Børn fra 1896 (vergerådsloven). Offentlige myndigheter har også i disse barnevernlover hatt 
kompetanse til å fatte vedtak om midlertidig plassering utenfor hjemmet i akuttsituasjoner. 
Forskjellen er hovedsakelig at lovene fra 1896 og 1953 ikke hadde differensierte bestemmel-
                                                
45  Eckhoff (2014) s. 178 
46  Eckhoff (2014) s. 179 
47  Eckhoff (2014) s. 176 og 177 
48  Barnevernloven av 1992 
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ser som rettet seg mot ulike akuttsituasjoner, slik som det er i dag, men èn enkelt hjemmel 
som ga vedtakskompetanse i alle situasjoner der barnet midlertidig måtte flyttes; § 17 i 1896-
loven og § 11 i 1953-loven. Ordlyden i de to bestemmelsene var nærmest identisk, og med 
like vilkår for å foreta inngrep. Plassering utenfor hjemmet kunne bare skje når det var «fare 
ved opphold», eller hvor det var «nødvendig å sikre seg barnets person». I slike situasjoner 
kunne det offentlige «lade Barnet foreløpig anbring i en Familie, Tvangsskole eller paa et 
andet hensigtsmæsigt Sted»49 / «la barnet foreløpig anbringe i familie, skole eller på annet 
hensiktsmessig sted»50. Bestemmelsene ga altså adgang til å ta barnet midlertidig bort fra sitt 
oppholdssted dersom det kunne bli skadet ved å forbli i sine omgivelser.  
 
3.3.1 Vergerådsloven av 1896 
Vedtakskompetansen i tvangssaker etter vergerådsloven av 1896 var lagt til det såkalte verge-
rådet. Det var et organ som bestod av en formann (som måtte være en dommer), en prest, en 
lege og fire andre medlemmer. Alle kommuner skulle ha et slikt organ.51 Vergerådet hadde 
kompetanse til å fatte vedtak både i vanlige barnevernssaker, og i akuttsaker, jf. § 17. I hø-
ringsrunden var det flere som uttrykte bekymring for at vergerådet ville være et tungvint ap-
parat, slik at de ikke kom til å få utøvd sitt nødvendige virke. Det var imidlertid ikke Justis- 
og politidepartementet enige i, og vergerådet fikk, til tross for innvendingene, ansvaret for å 
treffe vedtak i saker som omhandlet barn.52 Begrunnelsen for at nettopp vergerådet burde ha 
vedtakskompetanse i og ansvar for barnevernssaker, samt at formannen av vergerådet måtte 
være dommer, var hensynet til rettssikkerhet. Departementet vurderte at et så stort inngrep i 
foreldrenes rettigheter som det innebar å plassere deres barn, måtte gis best mulige rettssik-
kerhetsgarantier. Det var et av formålene med 1896-loven, og det ville man i mindre grad 
oppnå dersom en dommer ikke var med i rådet.53 
 
Fordi et barn kunne være i en akutt faresituasjon, og man ikke alltid kunne vente på en avgjø-
relse fra vergerådet, ble enkelte aktører gitt personlig vedtakskompetanse i 1896-loven, slik 
det også er i dag. Vedtakskompetansen i akuttsaker ble lagt til vergerådets formann og til på-
talemyndigheten, jf. § 17. Bakgrunnen for at påtalemyndigheten ble gitt denne selvstendige 
kompetansen i 1896-loven, var at det i forarbeidene ble påpekt at det i visse tilfeller kunne 
være nødvendig å sikre seg barnets person, og at det derfor burde være mulig å gi nødhjelp. 
Nødhjelpen ville fortrinnsvis være en midlertidig anbringelse av barnet til et distriktsfengsel. 

                                                
49  Vergerådsloven § 17 
50  Barnevernloven av 1953 § 11 
51  Oth. prp. no. 33 (1893) s. 1 og 2 
52  Oth. prp. no. 6 (1896) s. 16 
53  Oth. prp. no. 6 (1896) s. 15 
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Da det kunne være nødvendig å handle akutt på stedet ble det fremholdt at påtalemyndigheten 
alene burde kunne sikre barnet uten medvirkning fra det daværende fattigstyrets formann.54  
I motsetning til de to senere barnevernlover trengte ikke akuttavgjørelser etter 1896-loven å 
godkjennes av en annen instans i ettertid.55 
 
3.3.2 Barnevernloven av 1953 
I forbindelse med vedtakelsen av 1953-loven ble vergerådet avviklet, og erstattet med egne 
barnevernsnemnder som kunne fatte vedtak i barnevernssaker, jf. § 11, 1. punktum. Nemndas 
formann og påtalemyndigheten fikk vedtakskompetanse i akuttsituasjoner, jf. 2. punktum. 
Forarbeidene gir ikke noen nærmere begrunnelse for og sier ikke noe om årsaken til hvorfor 
påtalemyndighetens vedtakskompetanse ble videreført.56 Dette til tross for at påtalemyndighe-
tens kompetanse bare i liten grad var behandlet i forarbeidene til 1896-loven.  
 
I tiden etter vedtakelsen av 1953-loven og frem til midten av 80-tallet var det mange kommu-
ner som gikk bort fra ordningen med egne barnevernsnemnder. Med hjemmel i den daværen-
de plan- og forsøksloven57 satte flere kommuner i gang godkjente forsøk der de organiserte 
nemndsystemet i helse- og sosialsektoren på en ny måte. Blant annet var det en del kommuner 
som slo sammen barnevernsnemnda, edruskapsnemnda, sosialstyret og helserådet, slik at dis-
se isteden inngikk i helse- og sosialstyret/hovedutvalget fremfor å være egne nemnder. I til-
legg fantes det flere andre type forsøksløsninger. I 1985 drev hele 75% av landets kommuner 
med denne typen forsøk.58 Dette førte til at kravet om barnevernsnemnder forsvant og helse- 
og sosialstyret overtok ansvaret for barnevernssakene. Det daværende arbeids- og sosialdepar-
tementet konkluderte med at det ikke lenger burde være et lovfestet krav om barneverns-
nemnder, og at vedtakskompetansen og oppgavene som nemndene var gitt heller burde over-
føres til helse- og sosialstyret. Kommunene kunne isteden opprette egne underutvalg i tillegg 
til helse- og sosialstyret dersom de ønsket det.59 Som følge av departementets forslag ble bar-
nevernloven av 1953 endret i 1987, og barnevernsnemndene ble da erstattet av helse- og so-
sialstyret. Vedtakskompetansen ble følgelig overført til det nye organet.60 I den nye lovteksten 
til barnevernloven § 11 var det derfor ikke lenger barnevernsnemndas formann som hadde 

                                                
54  Oth. prp. no. 6 (1896), bilagsdel s. 44 (Uddrag af Motiverne til Straffelovkommissionens Udkast til Lov om 

Tvangsopdragelse) 
55  I 1953-loven måtte akuttavgjørelser behandles av barnevernsnemnda/helse- og sosialstyret i etterkant, jf. § 

11, 4. punktum, mens i dagens barnevernlov må akuttvedtak godkjennes av fylkesnemndas leder , jf. § 7-22, 
1. ledd, 2. punktum. 

56  Ot. prp. nr. 56 (1952) 
57  Plan- og forsøksloven av 1982 
58  Ot. prp. nr. 53 (1986-1987) s. 4 og 5 
59  Ot. prp. nr. 53 (1986-1987) s. 7 
60  Helse- og sosialstyreloven av 1987 
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vedtakskompetanse i akuttsaker, men lederen av helse- og sosialstyret. Påtalemyndigheten 
beholdt sin vedtakskompetanse. I tillegg fikk lederen av sosialkontoret vedtakskompetanse 
dersom kommunestyret hadde tillagt vedkommende en slik myndighet, jf. §§ 12 B, jf. 11, 2. 
punktum. Når det var truffet midlertidig akuttvedtak skulle saken så snart som mulig behand-
les av helse- og sosialstyret for endelig avgjørelse, jf. § 11, 4. punktum. Akuttvedtakene kun-
ne påklages til fylkesmannen, jf. § 52, 1. ledd.  
 
3.4 Hvem har vedtakskompetanse etter dagens regelverk? 
Hittil har vi sett på hvem som hadde vedtakskompetanse i akuttsaker etter de eldre barnevern-
lover, og vi går nå over til å se på dagens regelverk. Vedtakskompetanse i akuttsaker etter 
dagens barnevernlov er gitt i lovs form til flere ulike aktører, både aktører med barnevernfag-
lig kompetanse, men også uten. I det følgende gis først en oversikt over hvilke krav som stil-
les til akuttberedskap i kommunene, og deretter gis en redegjørelse over hvem som har ved-
takskompetanse i akuttsaker etter dagens barnevernlov. I punkt 3.4.5 reises det problemstil-
ling om hvem som har det avgjørende ordet ved uenighet mellom barnevernleder og påtale-
myndigheten. 
 
3.4.1 Dagens krav til akuttberedskap 
Dagens barnevernlov inneholder ingen bestemmelser som stiller krav til akuttberedskap, bort-
sett fra formålsbestemmelsen om at barn skal få rett hjelp til rett tid, jf. bvl. § 1-1, første 
strekpunkt. Lovgiver har i senere dokumenter presisert at landets kommuner må ha tilgjenge-
lig beredskap for å kunne oppfylle sine plikter etter loven, ettersom barn har krav på hjelp i 
akutte krisesituasjoner. Kommunene har selv fått ansvaret for å bestemme hvordan de skal 
organisere akuttberedskapen.61 I en del kommuner er kravet til akuttberedskap løst gjennom 
såkalte barnevernvakter, men verken disse eller andre bakvaktsordninger er tildelt særlig ved-
takskompetanse, verken i barnevernloven eller annet lovverk. I rundskriv fra barne- og fami-
liedepartementet påpekes det at barnevernvaktene må være organisert som en del av den 
kommunale barneverntjenesten og være underlagt barnevernleders instruksjonsmyndighet 
dersom de skal ha vedtakskompetanse etter barnevernloven.62 Er de ikke det, kan ikke barne-
vernvaktene fatte vedtak på egenhånd, og må i så fall samarbeide med andre aktører som har 
vedtakskompetanse. Som vi senere skal se, så er vedtakskompetanse i akuttsaker etter barne-
vernloven bare gitt til barneverntjenesten, barnevernadministrasjonens leder og påtalemyn-
digheten, noe som av og til kan by på praktiske utfordringer. Dersom disse aktørene ikke er 
tilgjengelige vil alternativet for barnevernvaktene og eventuelle andre bakvaktsordninger være 
å handle på bakgrunn av nødrett, jf. straffeloven 2005 § 17.  
                                                
61  Prop.106 L (2012-2013) s. 59 
62  BFD rundskriv (2000), pkt «Personlig kompetanse - hvem i kommunen har kompetanse til å treffe akuttved-

tak?» 



15 
 

 
3.4.2 Barneverntjenesten 
Barneverntjenesten er det organ som utfører oppgaver etter barnevernloven på vegne av 
kommunen, jf. bvl. § 2-1, 6. ledd. Oppgavene begrenser seg mot de som er tillagt statlige bar-
nevernsmyndigheter, jf. §§ 2-1, 1. ledd jf. 2-2 og 2-3. Selv om staten også har oppgaver etter 
barnevernloven, er disse myndigheter ikke å anse som en barneverntjeneste eller som en del 
av denne, ettersom barneverntjenesten er et kommunalt forvaltningsorgan, og ikke et statlig. 
Barneverntjenesten må som et minimum bestå av en barnevernadministrasjon med en leder 
som har ansvaret for de lovpålagte oppgavene, jf. bvl. § 2-1, 4. ledd. Dette er lovpålagt og kan 
ikke velges bort, jf. ordlyden «skal». Bortsett fra dette stiller loven ingen krav til antall saks-
behandlere eller lignende. Ettersom ordlyden er «en administrasjon med (min uthevelse) en 
leder», og ikke «en administrasjon og (min uthevelse) en leder», taler det for at leder i prin-
sippet kan fungere som både leder og administrasjon alene, og selv utføre det daglige løpende 
arbeid uten andre ansatte. Slike tilfeller finner man nok sjeldent i praksis. Barneverntjenesten 
behøver imidlertid ikke å ha en egen administrasjon, men kan legges under en allerede eksis-
terende etat, for eksempel oppvekstetaten, sosialadministrasjonen eller lignende. Det følger av 
forarbeidene.63  
 
Administrasjonen har som lovpålagt oppgave å utføre det daglige løpende arbeidet i kommu-
nen, altså de barnevernfaglige oppgaver som følger av barnevernloven, jf. § 2-1, 5. ledd. Det 
innebærer blant annet å treffe vedtak, jf. bvl. § 2-1, 5. ledd bokstav b. Disse oppgaver kan 
dessuten legges til et folkevalgt organ, og det er i så fall kommunestyret som må fatte beslut-
ning dersom barnevernfaglige oppgaver skal tillegges dette organet, jf. bvl. § 2-1, 3. ledd. 
Hvis kommunestyret bestemmer seg for det, utgjør det folkevalgte organet og administrasjo-
nen barneverntjenesten sammen. Hvis ikke er administrasjonen kommunens barneverntjeneste 
alene. Kommunestyret må dessuten ta stilling til hvilke oppgaver det folkevalgte organet skal 
ha, og hvilke administrasjonen fortsatt skal utføre.64 Det folkevalgte organet kan ikke være 
kommunestyret selv, og det må bestå av fem medlemmer hvis det skal behandle klientsaker, 
jf. 3. ledd, 2. punktum.  
 
Barnevernloven stiller ingen krav til saksbehandlernes fagkvalifikasjoner. Således kan man 
tenke seg barneverntjenester uten barnevernspedagoger, men med for eksempel jurister, øko-
nomer, psykologer, førskolelærere eller ufaglærte. Imidlertid har kommunene et selvstendig 
ansvar for å sørge for at saksbehandlerne i barneverntjenesten får nødvendig opplæring, jf. 
bvl. § 2-1, 7. ledd, og forarbeidene presiserer viktigheten av faglig kompetente ansatte:  

                                                
63  Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) s. 21 
64  Ofstad (2015) s. 33 og 39 
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«Selv om flere høringsinstanser har påpekt et behov for å ta inn i loven en hjemmel til å gi 
forskrifter om bemanning, samt en lovhjemling av kommunens ansvar for etter- og videreut-
danning, finner departementet det ikke hensiktsmessig å ta bestemmelser om dette inn i loven. 
Departementet mener likevel det er viktig å understreke betydningen av at personalet som skal 
arbeide med disse ofte svært vanskelige sakene, er godt kvalifisert. Departementet mener 
imidlertid det bør være opp til kommunen selv hvordan dette skal ivaretas.»65  
 
At barneverntjenesten arbeider med saker som berører kjernen av legalitetsprinsippet, og tar 
avgjørelser som kan få stor betydning for barn og foreldre, taler for at saksbehandlerne bør ha 
barnevernfaglig kompetanse, selv om dette ikke er lovpålagt. Noe annet vil kunne føre til av-
gjørelser som er uforsvarlige og således i strid med kravet til forsvarlighet, jf. bvl. § 1-4.  
 
I akuttsaker har barneverntjenesten ikke vedtakskompetanse, med unntak av situasjoner etter 
bvl. § 4-6, 1. ledd (frivillige plasseringer), se punkt 4.2.1. Som nevnt i punkt 3.2.2.1 er hoved-
regelen at vedtakskompetanse kan delegeres internt når ikke annet er bestemt av overordnede, 
og vedtakskompetansen i lov er lagt til et hierarkisk organ. I dette tilfellet er det hierarkiske 
organet barneverntjenesten, og det vil da være opp til det leder hvem som kan fatte vedtak på 
vegne av organet. I noen barneverntjenester er kompetansen kanskje delegert internt til alle 
saksbehandlere, mens andre steder er den for eksempel bare delegert til teamledere. Hva som 
tjener organet best er opp til leder å avgjøre. Selv om saksbehandlerne ikke har fått delegert 
kompetanse, vil det i praksis ofte være saksbehandlerne som utfører selve akuttplasseringen 
og skriver akuttvedtaket, men et vedtak vil være avhengig av signatur fra en kompetent person 
for å kunne effektueres. 
3.4.3 Barnevernadministrasjonens leder66 
Barnevernadministrasjonens leder er øverste leder for den kommunale barneverntjenesten, og 
har ansvaret for pålagte oppgaver etter barnevernloven, jf. bvl. § 2-1, 4. ledd. Når barnevern-
faglige spørsmål ikke er lagt til et folkevalgt organ, jf. 3. ledd, er barnevernadministrasjonens 
leder øverste myndighet for barneverntjenesten. Det innebærer at vedkommende ikke kan 
instrueres eller overprøves i faglige spørsmål, verken fra rådmann eller andre.67 En etatsjef 
kan for eksempel ikke instruere barnevernadministrasjonens leder til å fatte akuttvedtak, eller 
til ikke å fatte akuttvedtak. Det stilles ingen kompetansekrav til barnevernleder etter loven, 

                                                
65  Ot.prp.nr. 44 (1991-1992) s. 22 
66  I akutthjemlene brukes begrepet «barnevernadministrasjonens leder», bortsett fra den nyere bestemmelsen i 

bvl. § 4-29, 4. ledd, hvor uttrykket er erstattet med «barnevernstjenestens leder». Dette innebærer nok ingen 
realitetsendring, men er bare en modernisering av språket, da det i praksis ofte er dette begrepet som benyt-
tes. I denne oppgaven benyttes begrepet barnevernstjenestens leder, barnevernleder eller bare leder.  

67  BLD brev 27.09.07 
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men som nevnt er det nødvendig med kvalifiserte ansatte i barnevernet for å sikre forsvarlige 
avgjørelser, jf. bvl. § 1-4. I brev fra barne- og likestillingsdepartementet presiseres det at bar-
nevernleders kompetanse til å treffe akuttvedtak forutsetter at vedkommende innehar barne-
vernfaglig kompetanse. 68  
 
I de akutte tvangshjemlene er vedtakskompetanse gitt til barnevernleder, og et spørsmål er om 
denne er personlig, eller om den kan delegeres i akuttsaker etter barnevernloven. Ordlyden i 
akuttbestemmelsene er taus, men forarbeidene indikerer at kompetansen er personlig. Der 
uttales det: ”I enkelte bestemmelser i loven, midlertidige vedtak etter § 4-6 og foreløpige ved-
tak etter § 4-9, jf. § 4-8, legges avgjørelsesmyndigheten direkte (min utheving) til lederen. 
Dette gjelder de såkalte hastevedtakene.”69 Barne- og familiedepartementet har dessuten på-
pekt i senere rundskriv at når vedtakskompetansen til å treffe akuttvedtak er lagt til barne-
vernadministrasjonens leder direkte, og ikke til barneverntjenesten, så betyr det at kompetan-
sen ikke kan delegeres. I samme rundskriv forutsettes det at barnevernleder kan ha en stedfor-
treder, og at vedkommende har samme vedtakskompetanse dersom leder er fraværende.70 Ju-
ridisk teori støtter også at barnevernleder ikke kan delegere sin kompetanse.71 Konklusjonen 
blir derfor at barnevernleders vedtakskompetanse som utgangspunkt er personlig, og at denne 
ikke kan delegeres i akuttsaker etter barnevernloven. Det finnes imidlertid et unntak.  
 
Noen kommuner har ikke en egen barneverntjeneste eller en egen barnevernvakt, men er fel-
les og samlokalisert med andre kommuner, såkalt interkommunalt samarbeid. Dette er mest 
vanlig på mindre steder, og brukes ofte for å få et bredere fagmiljø, samt større grad av til-
gjengelighet og bedre tjenester til brukerne. Det rettslige grunnlaget for denne type samarbeid 
er kommuneloven § 28-1 bokstav a. Ifølge bestemmelsen står en kommune (også kalt samar-
beidskommune) fritt til å la en annen kommune (kalt en vertskommune), utføre lovpålagte 
oppgaver som den selv har ansvaret for. Vedtaksmyndighet som følger av fvl. § 2, 1. ledd 
bokstav a (offentlig myndighetsutøvelse) kan delegeres bort til en vertskommune hvis ikke 
noe annet følger av særlovgivningen. Forarbeidene om interkommunalt samarbeid presiserer 
at bestemmelsene i barnevernloven ikke er til hinder for et slikt samarbeid.72 
 
Det er to ulike former for interkommunalt samarbeid; administrativt vertskommunesamarbeid 
som følger av kommuneloven § 28-1 bokstav b og vertskommunesamarbeid med folkevalgt 

                                                
68  BLD brev 27.09.07 
69  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 21 
70  BFD rundskriv (2000), pkt «Personlig kompetanse - hvem i kommunen har kompetanse til å treffe akuttved-

tak?» 
71  Ofstad (2015) s. 36 
72  Ot. prp. nr. 95 (2005-2006) s. 66 flg. og s. 95 
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nemnd som følger av § 28-1 bokstav c. Vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd er 
ikke praktisk i akutte barnevernssaker, og derfor ikke relevant for denne avhandlingen. Hele 
poenget med at spesifiserte tjenestemenn er gitt vedtakskompetanse i akutte barnevernssaker 
er at det skal kunne fattes vedtak raskt, og ikke være avhengig av å vente på at en nemnd skal 
være samlet.  
 
Ved administrativt vertskommunesamarbeid kan det avtales at vertskommunen skal fatte ved-
tak etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker, eller typer av saker som 
ikke er av prinsipiell betydning. Hva som skal anses for å være saker av prinsipiell betydning 
kan fastsettes i delegasjonsvedtaket, men samtidig har vertskommunen et eget ansvar for å 
vurdere om de ulike sakene kan være prinsipielle i henhold til loven.73 Ved administrativt 
vertskommunesamarbeid er det vertskommunen som utfører de lovpålagte oppgaver, mens 
samarbeidskommunene delegerer sin beslutningsmyndighet til vertskommunen.74 Et eksempel 
på denne type samarbeid er barnevernskontoret for kommunene i Vest-Telemark, der Kvitseid 
er vertskommune og Seljord, Vinje, Fyresdal, Tokke og Nissedal er samarbeidskommuner. 
Barnevernleder i Kvitseid har kompetanse til å fatte akuttvedtak i alle kommunene som inngår 
i samarbeidet. Samarbeidskommunene har ikke egne barnevernledere, men er underlagt bar-
nevernleder i Kvitseid.75 Ved denne type samarbeid ser man altså at ekstern delegasjon ikke er 
helt avskåret. 
 
Store kommuner kan være oppdelt i geografiske enheter og ha flere barneverntjenester og 
barnevernledere, noe som er tilfellet i for eksempel Oslo kommune. Der er kommunen inndelt 
i 15 bydeler med en barneverntjeneste i hver bydel, blant annet Bjerke barneverntjeneste, 
Frogner barneverntjeneste osv. Loven er ikke til hinder for en slik inndeling.76 I slike tilfeller 
vil den enkelte barnevernleder bare ha vedtakskompetanse innenfor sitt geografiske område, 
og kan ikke fatte akuttvedtak andre steder.77  
 
Barnevernadministrasjonens leder er etter ordlyden gitt vedtakskompetanse i akutte tvangssa-
ker etter bvl. §§ 4-6, 2. og 3. ledd, 4-9, 1. og 2. ledd, 4-25, 2. ledd og 4-29, 4. ledd, men som 
øverste leder av barneverntjenesten vil leder også ha kompetanse til å fatte frivillige vedtak i 
henhold til § 4-6, 1. ledd.  
 

                                                
73  Ot. prp. nr. 95 (2005–2006) s. 136 
74  BLD brev 27.09.07 
75  Telefonsamtale med Synnøve Bratland 22.04.16 
76  BFD rundskriv (2002) pkt. «Hvilket organ i kommunen skal behandle saken?» 
77  BFD brev 12.11.92 
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3.4.4 Påtalemyndigheten 
Selv om påtalemyndigheten ikke er en del av barneverntjenesten, og heller ikke har noen bar-
nevernfaglig kompetanse, er den gitt vedtaksmyndighet i akuttsaker etter barnevernlovens §§ 
4-6, 2. ledd, 4-25, 2. ledd og 4-29, 4. ledd. Hvem som er en del av påtalemyndigheten følger 
av straffeprosessloven § 55, og omfatter riksadvokaten, den assisterende riksadvokaten, riks-
advokatfullmektiger, statsadvokatene, statsadvokatfullmektigene, hjelpestatsadvokatene, poli-
timestrene, visepolitimestrene, sjefen og den assisterende sjefen for Politiets Sikkerhetstjenes-
te, sjefen og den assisterende sjefen for Kripos, politiinspektørene, politiadvokatene, og politi-
fullmektigene for så vidt de har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap og 
gjør tjeneste i embete eller stilling som er tillagt påtalemyndighet. I tillegg er lensmennene og 
politistasjonssjefene en del av påtalemyndigheten. Det er nok ikke så ofte at påtalemyndighe-
ten selv kommer i direkte kontakt med familier i akutt krise. Likevel er vedtakskompetansen 
som er tillagt dette organet ikke upraktisk, og mange akuttvedtak fattes av påtalemyndigheten 
fordi politiet eller barnevernvakter kommer i kontakt med barn. Et tilfelle kan for eksempel 
være der en ungdom flere ganger har vært i kontakt med politiet på grunn av rus. Dersom po-
litiet treffer på ungdommen en lørdags natt, og ungdommen er ruset, utgjør en vesentlig fare 
for seg selv og må ivaretas på kort sikt, kan påtalemyndigheten fatte et akuttvedtak etter bvl. § 
4-25, 2. ledd. Et annet tilfelle kan være når politiet blir kontaktet i saker som gjelder husbråk 
på adresser der det også bor barn. I praksis er det gjerne politiet som treffer familier, ung-
dommer og barn og er i direkte kontakt med disse. Politibetjentene må da presentere situasjo-
nen for eksempel jourhavende politiadvokat, som må ta stilling til om barnevernlovens vilkår 
for plassering er oppfylt, og deretter fatte vedtak.  
 
Mange kommuner er tilknyttet en barnevernvakt, og disse er ofte lokalisert på landets politi-
stasjoner. Dersom barnevernvaktene ikke er en del av den kommunale barneverntjenesten, har 
de ikke en selvstendig vedtakskompetanse etter barnevernloven, og er således avhengig av et 
samarbeid med påtalemyndigheten for å sikre utsatte barn og unge utenom barneverntjenes-
tens åpningstider. Ved meldinger som omhandler barn og unge er det i praksis ofte barne-
vernvaktene som rykker ut og undersøker saken, mens påtalemyndigheten kobles på dersom 
det blir vurdert som nødvendig å fatte vedtak.  
 
3.4.5 Forholdet mellom barnevernleder og påtalemyndigheten – hvem har det 

avgjørende ordet? 
I bvl. §§ 4-6, 2. ledd, 4-25, 2. ledd og 4-29, 4. ledd er både påtalemyndigheten og barnevern-
leder gitt vedtakskompetanse, og et spørsmål som kan oppstå er hvem som har det avgjørende 
ordet dersom det er uenighet mellom aktørene. Det vil være situasjonen dersom påtalemyn-
digheten for eksempel mener at en ungdom med alvorlige atferdsvansker bør plasseres i hen-
hold til bvl. § 4-25, 2. ledd, mens barnevernleder er uenig. Uenigheten kan være et resultat av 
ulik lovtolkning og faktum, men også handle om faglige forskjellsvurderinger. At det er bar-
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neverntjenesten som er faginstans på barnevernsfeltet, samt har ansvaret for oppfølging av 
sakene etter akuttplassering, taler for at barnevernleder får det avgjørende ordet. Loven sier 
ingenting om problemstillingen, og det gjør heller ikke forarbeidene. Av rundskriv fra barne- 
og familiedepartementet fremgår det at det forutsettes at påtalemyndighetens kompetanse er 
subsidiær i forhold til barnevernleder. I rundskrivet uttales det at dersom barnevernleder eller 
dennes stedfortreder ikke er tilgjengelig, så har påtalemyndigheten den nødvendige kompe-
tanse.78 Oppedal legger til grunn at det må være barnevernleder som får det avgjørende ordet 
ved uenighet med påtalemyndigheten.79 Jeg er enig i denne konklusjonen.  
 

4 MATERIELL VEDTAKSKOMPETANSE 
4.1 Innledning 
Frem til nå har jeg sett på hvem som er kompetente til å ta avgjørelser i akuttsaker etter bar-
nevernloven og hvordan aktørene får sin kompetanse, altså den personelle kompetansen. Jeg 
går nå over til å se på den materielle vedtakskompetansen som handler om hva aktørene har 
myndighet til å bestemme, altså hva som kan vedtas. I punkt 4.2 vil jeg gi en presentasjon av 
akutthjemlene, og en kort fremstilling av hvilke vilkår som må være oppfylt for at bestemmel-
sene kan komme til anvendelse; altså et spørsmål om når aktørene kan fatte vedtak. Det er helt 
avgjørende for at aktørene i det hele tatt skal kunne bruke sin vedtakskompetanse. Det er nok 
en vanlig oppfatning at vedtakskompetansen i akuttsaker etter barnevernloven først og fremst 
medfører at barnet tas bort fra sitt oppholdssted og plasseres, og at det bare er det som vedtas. 
Det er delvis riktig, men det er flere andre ting som det også må tas stilling til som følge av et 
vedtak, selv om det ikke fremgår direkte av ordlyden i akuttbestemmelsene. Det blir behandlet 
nærmere i punkt 4.3.  
 
4.2 Når kan aktørene fatte vedtak? 
I denne delen av oppgaven vil jeg gi en oversikt over barnevernlovens akuttbestemmelser, og 
gi en kort presentasjon av de ulike vilkår som må være oppfylt for at vedtak i det hele tatt kan 
fattes. Som nevnt i oppgavens innledning vil jeg ikke gå i dybden på alle vilkårene, da formå-
let først og fremst er å gi en enkel oversikt slik at lesere som ikke har akutthjemlene ”under 
huden”, blir fortrolige med disse.  
 
Alle akutthjemlene har noen felles vilkår som må være oppfylt for at vedtak kan fattes. For 
det første må tiltakene som iverksettes være til barnets beste.80 For det andre må inngrepene 
som foretas være nødvendige.81 
                                                
78  BFD rundskriv (2000), pkt «Personlig kompetanse - hvem i kommunen har kompetanse til å treffe akuttved-

tak?» 
79  Oppedal (2008) s. 430 og 431 
80  Se fotnote 3 
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4.2.1 Frivillige akuttvedtak, bvl. § 4-6, 1. ledd 
Bvl. § 4-6, 1. ledd er en akutthjemmel som gir barneverntjenesten adgang til å iverksette 
umiddelbart nødvendige hjelpetiltak dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke 
eller av andre grunner ikke kan ivareta barnet. Slike hjelpetiltak kan ikke opprettholdes mot 
foreldrenes vilje, eller mot barnets vilje dersom det har partsrettigheter, jf. bvl. § 6-3, 2. ledd. 
Med hjelpetiltak menes tiltak som nevnt i § 4-4, deriblant plassering, jf. 6. ledd.82 Bvl. § 4-6, 
1. ledd er den eneste av akutthjemlene som er basert på frivillighet og ikke innebærer tvang. 
Det er to hovedvilkår som må være oppfylt for at bestemmelsen kommer til anvendelse. For 
det første må barnet være ”uten omsorg”. En naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at 
ingen ivaretar barnet, for eksempel fordi barnet har gått seg bort, eller foreldrene ikke er til 
stede. Det kan imidlertid også tenkes tilfeller der barnet er fysisk sammen med foreldrene, 
men at barnet må ivareta seg selv og således er uten omsorg fordi foreldrene for eksempel er 
ruset. Et slikt tilfelle kan være i grenseland mellom anvendelsesområdet for §§ 4-6, 1. ledd og 
4-6, 2. ledd. Jeg går ikke nærmere inn på dette da hovedformålet i kapittelet er å redegjøre for 
når det kan fattes vedtak på bakgrunn av de ulike hjemlene, og ikke de mange grense-
dragninger og problemstillinger som kan dukke opp. Hvis noen andre utøver omsorgen på 
vegne av foreldrene, og barnet har nødvendig tilsyn og oppfølging, er ikke barnet uten omsorg 
ifølge forarbeidene.83 Barnets alder kan spille inn ved vurderingen av om det er uten omsorg. 
Små barn er helt avhengig av å ha voksne omsorgspersoner slik at de får dekket sine grunn-
leggende behov som mat, drikke, sikkerhet og beskyttelse, og de yngste barna er avhengig av 
kontinuerlig tilsyn slik at deres liv og helse ikke kommer til skade. Det vil være forskjell på 
om en 2-åring er alene og om det er en 16-åring. En 2-åring vil lettere falle inn i kategorien 
uten omsorg.84  
 
Det andre vilkåret som må være oppfylt er at hjelpetiltaket ikke opprettholdes mot foreldrenes 
eller barnets (dersom det er part) vilje. Hjelpetiltak som gjennomføres med hjemmel i § 4-6, 
1. ledd må være basert på frivillighet, og et minimumskrav er at de private parter ikke motset-
ter seg innblanding fra barnevernet.85 Hjelpetiltak kan imidlertid også iverksettes dersom for-
eldrene er ute av stand til å samtykke. Det vil være tilfellet dersom foreldrene for eksempel 
har vært utsatt for en ulykke og har havnet i koma, og derfor ikke kan ta stilling til spørsmålet 
om hvem som skal ivareta barnet. Det samme gjelder hvis foreldrene ikke er fysisk til stede 
eller for ruset til å samtykke. Dersom foreldrene over lang tid har gitt uttrykk for at de ikke vil 

                                                                                                                                                   
81  Se fotnote 4 
82  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 34  
83  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 108 
84  Oppedal (2008) s. 79 
85  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 108 
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ha noe med barnevernet og gjøre, motsetter seg alle tiltak og ikke samarbeider, kan det nok 
være grunn til å tro at de vil motsette seg et frivillig vedtak fra barneverntjenesten, og at ved-
tak etter en av de andre akutthjemlene heller må vurderes. Hvis foreldrene dør, har lov om 
barn og foreldre86 egne bestemmelser vedrørende dette, jf. §§ 38, 60 a og 63.87 
 
Bvl. § 4-6, 1. ledd pålegger barneverntjenesten en plikt til å handle dersom vilkårene i be-
stemmelsen er oppfylt, jf. ordlyden ”skal”. For at handleplikten skal oppstå, må det være 
umiddelbart nødvendig å iverksette hjelpetiltak. Det er altså krav til at situasjonen skal være 
akutt for barnet, og at involvering fra det offentlige ikke kan vente.  
 
Selv om man ut i fra ordlyden skulle tro at bvl. § 4-6, 1. ledd bare anvendes når barn er uten 
omsorg, benyttes den i praksis ofte som en «sekkebestemmelse» for alle akutte, frivillige plas-
seringer. Det være seg på grunn av barnets atferd, eller der foreldrene ikke gir barnet god nok 
omsorg, men samtykker til plasseringen. Det er nok et resultat av at barnevernloven ikke in-
neholder andre frivillige akutthjemler som kan være et alternativ til tvangsvedtak i akuttsitua-
sjoner. For alle akutte tvangshjemler i barnevernloven er det krav om at inngrep må være 
nødvendig. I dette ligger at man ikke kan oppnå samme grad av beskyttelse for barnet ved 
andre og mildere tiltak. Kravet om nødvendighet følger bla. av det mildeste inngreps prinsipp 
og menneskerettighetene, jf. EMK art. 8 nr. 2. En forutsetning for å kunne oppfylle kravet er 
at lovverket har frivillige alternativer.88 I ordinære saker har man bvl. §§ 4-4, 6. ledd og 4-26 
som baserer seg på frivillighet. I akuttsaker har man ingen frivillige hjemler, bortsett fra bvl.  
§ 4-6, 1. ledd, som i utgangspunktet bare gjelder når barn er uten omsorg. Oppedal hevder at 
det er uproblematisk å utvide anvendelsesområdet til bestemmelsen i mangel på andre, frivil-
lige alternativ. Han påpeker imidlertid at den ikke er et fullgodt frivillig alternativ til en at-
ferdsplassering etter bvl. § 4-25 for eksempel, fordi bvl. § 4-6, 1. ledd først og fremst retter 
seg mot forhold ved foreldrene, samt at barn og foreldres partsstilling og samtykkekompetan-
se er forskjellig fra bvl. § 4-25.89 Jeg er enig i at alternativet ikke er fullgodt slik det er i dag, 
men at det i mangel på noe annet må være anledning til å bruke § 4-6, 1. ledd som frivillig 
alternativ, også i atferdssaker etter § 4-25, og ikke minst i saker der det er mistanke om men-
neskehandel etter § 4-29.  
 
Etter ordlyden er det bare barneverntjenesten som kan fatte vedtak i henhold til bvl. § 4-6, 1. 
ledd, men som øverste leder må det være klart at også barnevernleder har kompetanse til å 
fatte frivillige vedtak, selv om det ikke følger direkte av ordlyden. Påtalemyndigheten er ikke 
                                                
86  Lov om barn og foreldre (barnelova) av 1981 
87  Bendiksen (2014) s. 307 
88  Oppedal (2008) s. 390 
89  Oppedal (2008) s. 393 og 398 
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gitt vedtakskompetanse etter ordlyden. Imidlertid har politiet egne regler for hvordan de skal 
håndtere en situasjon dersom de møter et barn uten omsorgspersoner, jf. lov om politiet § 1390 
og alminnelig tjenesteinstruks for politiet § 12-4.91 Etter min mening er det betenkelig at påta-
lemyndigheten ikke har kompetanse til å treffe frivillige vedtak, og jeg vil derfor se nærmere 
på dette.  
 
4.2.1.1 Har påtalemyndigheten kompetanse til å treffe frivillige vedtak etter bvl. § 4-

6, 1. ledd? 
Som vi skal se i det følgende har påtalemyndigheten kompetanse til å fatte akutte tvangsved-
tak, jf. bvl. §§ 4-6, 2. ledd, 4-25, 2. ledd og 4-29, 4. ledd. Imidlertid er det etter ordlyden ikke 
gitt kompetanse til å treffe vedtak om plassering basert på frivillighet, jf. § 4-6, 1. ledd. Det er 
en problematisk side ved dagens regelverk, og spørsmålet er om slik kompetanse til frivillig 
plassering må innfortolkes i § 4-6, 1. ledd.  
 
En grunnleggende føring i barnevernet er det mildeste inngreps prinsipp. I prinsippet ligger at 
inngrepene som iverksettes må være nødvendige, og at dersom en situasjon kan avhjelpes 
med mindre inngripende tiltak enn tvang, så skal disse benyttes. Det vil si at dersom de priva-
te parter samtykker til akuttplassering og ønsker hjelp, så vil det som et utgangspunkt ikke 
være grunnlag for å fatte tvangsvedtak, fordi det ikke er nødvendig i den akutte situasjonen. 
Det følger også av EMK art. 8 nr. 2.  
 
Hensynet til barnets beste, jf. Grl. § 104, 2. ledd, bvl. § 4-1 og BK art. 3 nr. 1, taler også for at 
det må innfortolkes en vedtakskompetanse for påtalemyndigheten i bvl. § 4-6, 1. ledd. At fa-
milier må utsettes for unødvendige tvangsinngrep på grunn av manglende vedtakskompetanse 
harmonerer dårlig med dette grunnleggende hensynet. Tvert i mot vil unødvendige tvangs-
inngrep kunne føre til et dårlig samarbeidsklima mellom partene, og derfor ikke være til bar-
nets beste.  
 
Dessuten må påtalemyndigheten ha kompetanse til å treffe frivillige vedtak som følge av en 
”fra det mer til det mindre” tankegang. Når aktøren har kompetanse til å fatte vedtak som in-
nebærer tvang i en akuttsituasjon, må det også være adgang til å ta avgjørelser om mindre 
inngripende tiltak.  
 
Hensyn som kan tale mot at påtalemyndigheten skal ha kompetanse til å fatte frivillige vedtak 
etter § 4-6, 1. ledd er at terskelen for plassering kan bli lavere. Plassering skal bare skal skje 

                                                
90  Lov om politiet fra 1995, heretter kalt politiloven 
91  Forskrift fra 1990, heretter kalt politiinstruksen 
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hvis det er tvingende nødvendig, men man kan kanskje risikere at det skjer oftere dersom på-
talemyndigheten får denne kompetansen. Påtalemyndigheten står for eksempel ikke økono-
misk ansvarlig for plasseringen i ettertid. Det er barneverntjenesten som må betale, og det er 
da også naturlig at de velger om plassering skal benyttes som tiltak. Barneverntjenesten kan 
sette inn forholdsvis omfattende hjelpetiltak i hjemmet for prisen av en institusjonsplassering. 
Dessuten kan terskelen til de private parter kanskje bli høyere med tanke på å motta tiltak i 
hjemmet og tilbakeføring når barnet allerede er plassert. Ofte har familien hatt det vanskelig 
lenge, og ser ingen andre løsninger enn plassering når de først kommer i kontakt med hjelpe-
apparatet. Særlig for barn med atferdsvansker kan det anses for å være en terskel som er over-
skredet. Da har barnet ”tøyd strikken” til det ytterste, noe som har resultert i plassering uten-
for hjemmet. At ungdommer prøver foreldrenes grenser og tester ut relasjonen er ikke uvan-
lig, og det viktigste er at de voksne viser seg som stabile omsorgspersoner som ikke gir dem 
opp til tross for utfordrende atferd. Dersom det ender med en plassering som barneverntjenes-
ten ikke har vært med på å vurdere kan det få betydning for arbeidet videre, og komplisere en 
tilbakeføring til hjemmet. Dette er vurderinger som barnevernfaglig kompetente myndigheter 
bør ta istedenfor påtalemyndigheten som ikke har slik kompetanse. Jeg mener imidlertid at 
ingen av disse hensynene veier så tungt at påtalemyndigheten bør være avskåret fra å kunne 
fatte vedtak basert på frivillighet. Barnevernlovens grunnleggende prinsipper om barnets beste 
og mildeste inngreps prinsipp veier etter min mening tyngre.  
 
Min konklusjon blir etter dette at bvl. § 4-6, 1. ledd må tolkes slik at påtalemyndigheten også 
har kompetanse til å treffe frivillige vedtak i henhold til bestemmelsen, forutsatt at det dreier 
seg om situasjoner hvor de har kompetanse til å treffe akutte tvangsvedtak. 
 
4.2.2 Midlertidig vedtak om plassering av barn utenfor hjemmet, bvl. § 4-6, 2. ledd 
Noen ganger samtykker ikke foreldre til plassering selv om faresituasjonen gjør det nødven-
dig at barnet flyttes ut av hjemmet for en kort periode. I slike tilfeller risikerer barnet å være i 
en skadelig og uholdbar situasjon dersom det offentlige ikke griper inn. Det kan for eksempel 
være at barnet blir utsatt for vold, at foreldrene ruser seg, har store psykiske problemer eller 
lignende. I slike situasjoner er utvalgte offentlige myndigheter gitt adgang til å treffe midlerti-
dig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet mot foreldrenes vilje, jf. bvl. § 4-6, 2. ledd. 
Forutsetningen er at det er en akuttsituasjon, jf. overskriften i bestemmelsen. Med akutt for-
står man at det er en situasjon som ikke kan avvente og som er helt prekær. Hvis foreldrenes 
omsorgsevne er svak, men man kan vente til saken kommer opp i fylkesnemnda som en ordi-
nær omsorgssak etter § 4-12, vil det ikke foreligge en akuttsituasjon. Det går naturligvis en 
grense, og det avgjørende er om det er ”fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å 
forbli i hjemmet”. Først da er det grunnlag for akuttplassering i henhold til § 4-6, 2. ledd. En 
naturlig språklig forståelse av ordlyden tilsier at offentlige myndigheter ikke trenger å være 
sikre på at barnet blir vesentlig skadelidende, det holder at det er en risiko for det. Med begre-
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pet ”vesentlig skadelidende” forstår man at det skal mye til. Det er ikke nok at barnet blir ska-
delidende; skaden må være vesentlig, altså en viktig skade. At en 16-åring blir lei seg fordi 
mor har drukket et glass vin for mye er i seg selv ikke nok til en akuttplassering. Dersom mor 
er så beruset at hun ikke kan ta vare på seg selv, hun har omsorgen for et spedbarn og nekter å 
samarbeide om at barnet blir ivaretatt av noen andre vil situasjonen naturligvis være en annen. 
Forarbeidene sier ikke mye om hva som ligger i begrepet vesentlig skadelidende, men presise-
rer at det må være en viss skaderisiko for barnet ved å bli værende hjemme, og at det må fore-
tas en avveining av risiko. En del av risikoavveiningen vil være å vurdere om risikoen kan 
reduseres til et akseptabelt nivå ved hjelpetiltak fremfor plassering utenfor hjemmet.92 Denne 
uttalelsen konstaterer at mildeste inngreps prinsipp også gjelder her, som ved alle andre tiltak 
etter barnevernloven.  
 
I tillegg til at det må være fare for at barnet blir vesentlig skadelidende, må skaderisikoen 
være en følge av at barnet ”forblir i hjemmet”. Ordlyden taler for at det bare er når akuttsitua-
sjonen oppstår der barnet bor at en akuttplassering kan komme på tale etter § 4-6, 2. ledd. En 
streng fortolkning av ordlyden tilsier at dersom barnet for eksempel er på fritidsaktiviteter 
eller på skolen, eller sammen med foreldrene på telttur i skogen eller andre steder så kommer 
ikke regelen til anvendelse. I juridisk teori er det hevdet at en slik streng fortolkning ikke kan 
legges til grunn, og at begrepet må omfatte flere situasjoner enn bare hjemmeforholdene. Det 
sentrale er at hjemmet vanligvis er omsorgsbasen til barnet.93 Jeg er enig i det, og mener at en 
utvidende tolkning må kunne legges til grunn, selv om man er på legalitetsprinsippets område. 
Beskyttelsesbehovet til barnet, og myndighetenes plikt til å sikre barn i henhold til BK art. 19 
og EMK art. 3 taler med stor tyngde for at bestemmelsen også må kunne brukes dersom bar-
net kan bli vesentlig skadelidende utenfor hjemmet. Barnet vil ha like stort behov for be-
skyttelse uavhengig av om det blir utsatt for vold innenfor husets fire vegger, eller et annet 
sted. Bestemmelsen må imidlertid tolkes dit hen at det må være en eller begge foreldrene som 
utsetter barnet for skade, eller at de ikke i tilstrekkelig grad skjermer barnet fra skade utenfra. 
Dersom barnet utsettes for vold fra en tante i hennes bolig vil det naturligvis ikke være aktuelt 
å fatte akuttvedtak dersom foreldrene tar nødvendige grep for å fjerne barnet fra situasjonen. 
Bare dersom foreldrene ikke evner å beskytte barnet, kan det bli snakk om inngrep fra det 
offentlige og plassering etter bvl. § 4-6, 2. ledd. 
 
Påtalemyndigheten og barnevernleder er gitt vedtakskompetanse i henhold til bvl. § 4-6, 2. 
ledd. Barneverntjenesten har ikke denne kompetansen.  
 

                                                
92  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 108 
93  Oppedal (2008) s. 126 
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4.2.3 Foreløpig vedtak om flytteforbud, bvl. § 4-8, 1. ledd, jf. § 4-9, 1. ledd 
Noen ganger bor et barn hos andre enn foreldrene sine, selv om det ikke er barnevernet som 
har overtatt omsorgen for det. Det kan for eksempel være at foreldrene selv har plassert barnet 
hos slektninger eller venner på grunn av egne problemer, eller det kan være at barnet bor uten-
for boligen som del av et hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, jf. bvl. § 4-4, 6. ledd. Som 
følge av at barnet bor et annet sted blir det av og til uenigheter mellom foreldrene og barne-
verntjenesten om det vil være til barnets beste å flytte hjem igjen. Foreldrene kan for eksem-
pel ønske barnet hjem fordi de har klart å holde seg rusfri en kort periode, mens barneverntje-
nesten synes at det er for tidlig fordi det er uvisst om foreldrene vil forbli rusfri. En annen 
situasjon kan være at barnet har bodd borte for en periode, og har fått en slik tilknytning til de 
nye omsorgspersonene, at det vil oppleves som et traumatisk brudd å flytte fra dem. I denne 
type situasjoner kan barnevernleder fatte et foreløpig vedtak om at barnet ikke skal flyttes, 
men bli værende der det er, jf. § 4-8, 1. ledd, jf. § 4-9. Det er ikke nødvendigvis et krav at 
barnet har bodd borte over lengre tid. Ifølge forarbeidene kan også kortere plasseringer ligge 
til grunn for at vedtak om flytteforbud fattes.94 Det er heller ikke krav om at foreldrenes om-
sorgsevne må være dårlig for å kunne fatte vedtak dersom flyttingen vil oppleves som for brå 
for barnet.95 Imidlertid er det viktig å presisere at vedtaket ikke innebærer noen omsorgsover-
takelse, men at foreldrene for en kortere periode fratas den daglige omsorgen for barnet, samt 
retten til å bestemme hvor barnet skal bo.96 Foreldrene vil fortsatt ha foreldreansvar etter bar-
neloven.  
 
Vilkåret for at akuttvedtak kan treffes er at de interesser bvl. § 4-8, 1. ledd skal ivareta kan bli 
”vesentlig skadelidende” om vedtaket ikke fattes og gjennomføres omgående. Etter bestem-
melsens ordlyd er hovedformålet å forhindre at barnet tar skade av flyttingen, og at det er bar-
nets interesser som skal ivaretas. Ifølge forarbeidene kan plasseringstiden brukes til å forbere-
de flytting hjem til foreldrene, eller til å forberede sak om overtakelse av foreldreansvaret.97 
Verken ordlyden eller forarbeidene98 gir nærmere anvisning på hva som ligger i begrepet ”ve-
sentlig skadelidende”, men det er naturlig å anta at terskelen vil være den samme som etter 
bvl. § 4-6, 2. ledd. Med andre ord at det må være en viss skaderisiko og at det må foretas en 
risikoavveining. Det er altså hvordan det vil påvirke barnet som er det avgjørende, og som ved 
alle andre tiltak i barnevernssaker så vil barnets beste være et prinsipp som kan få avgjørende 
betydning for om vedtakskompetansen skal brukes eller ikke, jf. § 4-1. Det er videre et vilkår 

                                                
94  Ot. prp. nr. 44 (1991–1992) s. 109 
95  BFD rundskriv (2000), Q-0973, pkt. «Foreløpig vedtak om forbud mot flytting. Vilkår og anvendelsesområ-

de.» 
96  Lindboe (2012) s. 149 
97  Ot. prp. nr. 44 (1991–1992) s. 38 
98  Ot. prp. nr. 44 (1991–1992) 
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at det ikke må være en ”rimelig grunn” for flyttingen, jf. § 4-8, 1. ledd. Etter en naturlig 
språklig forståelse forstår man at dersom foreldrene har forsvarlige grunner for å få barnet 
hjem igjen, så kan ikke foreløpig vedtak om flytteforbud fattes. Hvis barnet er i en kvalifisert 
faresituasjon, så må imidlertid hensynet til å beskytte barnet gå foran., jf. BK art. 19. 
 
Det er bare barnevernleder som er tildelt kompetanse til å fatte foreløpig vedtak om flyttefor-
bud, og påtalemyndigheten og barneverntjenesten har ikke denne vedtakskompetansen.  
 
4.2.4 Foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse av nyfødt barn, bvl. jf.§ 4-8, 2. 

ledd, 2. punktum, jf. § 4-9, 1. ledd 
I bvl. § 4-9, 1. ledd er barnevernleder gitt kompetanse til å fatte foreløpig vedtak om om-
sorgsovertakelse av et nyfødt barn. I praksis er dette gjerne situasjoner der mor og barn fort-
satt er på sykehus, og det er et vilkår at barnet enda ikke har flyttet hjem til foreldrene, jf. § 4-
8, 2. ledd, 2. pkt. I praksis levner dette vilkåret liten tvil. Dersom foreldrene har kommet hjem 
med barnet kommer bestemmelsen ikke til anvendelse etter ordlyden. Står barnet i fare for å 
bli akutt skadet etter å ha flyttet hjem må myndigheten heller vurdere å fatte vedtak etter bvl. 
§ 4-6, 2. ledd. Det andre vilkåret i § 4-8, 2. ledd, 2. punktum som må være oppfylt er at det 
må være ”overveiende sannsynlig” at en flytting hjem til foreldrene vil føre til en situasjon 
eller risiko for barnet som nevnt i § 4-12, 1. ledd, altså en situasjon der foreldrene ikke vil 
kunne gi barnet forsvarlig omsorg. Momenter som vil få betydning for vurderingen, er even-
tuelt rusmisbruk under svangerskapet, at foreldrene har mistet omsorgen for andre barn, at 
foreldrene er psykisk utviklingshemmet, eller at det foreligger andre forhold ved dem som kan 
ha innvirkning på deres omsorgsevne.99 Det tredje og siste vilkåret for at det skal kunne fattes 
foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse av nyfødt barn, er at de interesser som bestemmelsen 
i § 4-8, 2. ledd, 2. pkt. skal ivareta, kan bli ”vesentlig skadelidende” om ikke vedtaket treffes 
og gjennomføres straks, jf. § 4-9, 1. ledd. Jeg viser her til fremstillingen foran i punkt 4.2.3. 
 
Som ved alle andre akuttvedtak må omsorgsovertakelsen være nødvendig ut fra situasjonen 
som barnet er i. Dersom mindre inngripende tiltak kan skape tilfredsstillende omsorgsforhold 
for barnet må  disse benyttes. Det følger blant annet av mildeste inngreps prinsipp, EMK art. 8 
og BK art. 9. Foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse av nyfødt barn er et svært inngripende 
tiltak, og praksis fra EMD viser at det stilles strenge krav for å kunne plassere et barn rett etter 
fødsel. Da må det i alle fall ha vært vurdert om mindre inngripende tiltak kan være tilstrekke-
lig, for eksempel i form av tilsyn.100  
 

                                                
99  Ofstad (2015) s. 129 
100  Ofstad (2015) s. 134 



28 
 

Det er bare barnevernleder som er gitt kompetanse til å fatte midlertidig vedtak etter denne 
bestemmelsen, og påtalemyndigheten og barneverntjenesten har ikke samme kompetanse.  
 
4.2.5 Midlertidig vedtak om plassering og tilbakehold av barn med alvorlige 

atferdsvansker, bvl. § 4-25, 2. ledd, jf. § 4-24 
Av og til har barn en såpass negativ og destruktiv atferd at de er til fare for seg selv, og derfor 
må ivaretas av det offentlige mot sin egen vilje. Det skjer ofte på grunn av flere ulike hand-
linger, men kan også være begrunnet i enkeltstående, alvorlige episoder. I møte med slike 
barn er barnevernleder og påtalemyndigheten gitt kompetanse til å fatte midlertidig vedtak om 
plassering og tilbakehold i institusjon, jf. §§ 4-25, 2. ledd, 2. punktum, jf. 4-24. Verken barnet 
eller barnets foreldre kan motsette seg en slik plassering, og det er snakk om et tvangsinngrep. 
Hovedvilkåret for at vedtak kan fattes er at barnet har utvist ”alvorlige atferdsvansker”. Hva 
som menes med alvorlige atferdsvansker fremgår av alternativene i § 4-24, 1. ledd.  
 
For det første kan alvorlige atferdsvansker være at barnet har begått ”alvorlig eller gjentatt 
kriminalitet”, jf. første strekpunkt. Etter ordlyden ser vi at en enkeltstående hendelse kan gi 
grunnlag for plassering så lenge handlingen er alvorlig nok. I forarbeidene er det uttrykt at det 
fortrinnsvis gjelder alvorlige volds- eller sedelighetsforbrytelser.101 Ved gjentatt kriminalitet 
trenger ikke handlingene være de samme, eksempelvis flere ran. Handlingsrekken kan bestå 
av ulik type kriminell aktivitet, for eksempel ran, tyveri, voldsepisoder osv. Barne- og fami-
liedepartementet har i lovforarbeider sagt at uskyldspresumpsjonen kommer til anvendelse når 
det skal vurderes om et barn skal tvangsplasseres på grunn av kriminalitet.102 Det innebærer at 
et barn er å anse for uskyldig frem til det motsatte er bevist i henhold til lov, noe som blant 
annet følger av BK art. 40 nr. 2 og EMK art. 6. I dommen Rt. 2003 s. 1827 sluttet Høyesterett 
seg til barne- og familiedepartementets syn, og det ble uttalt at det må føres bevis for barnets 
skyld ved tvangsplassering etter barnevernloven, samt at EMKs krav til saksbehandling ved-
rørende straffesaker også gjelder.103 Saken gjaldt en 17-år gammel gutt som var tvangsplassert 
på grunn av alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig kriminalitet, jf. bvl. § 4-24, 2. ledd, jf. 
1. strekpunkt i 1. ledd. Spørsmålet var om vedtaket var til hinder for straffesak vedrørende 
samme forhold senere, noe Høyesterett svarte bekreftende. Det var blant annet begrunnet i at 
uskyldspresumsjonen kommer til anvendelse i spørsmål vedrørende tvangsplassering i institu-
sjon på grunn av kriminalitet. Høyesterett uttalte videre at fylkesnemndas behandling av saken 
ikke utgjorde brudd på uskyldspresumsjonen etter EMK.104 I akuttsaker etter bvl. § 4-25, 2. 
ledd fattes imidlertid ikke vedtak av fylkesnemnda, men av barnevernleder eller påtalemyn-
                                                
101  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 114 
102  Ot. prp nr. 61 (1997-1998) s. 33 
103  Avsnitt 38 
104  Avsnitt 42 
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digheten. Det får som konsekvens at barn som utgangspunkt vanskelig kan tvangsplasseres i 
henhold til alternativet om kriminalitet uten at det strider mot uskyldspresumsjonen. Oppedal 
hevder at akutte tvangsvedtak begrunnet i kriminalitet forutsetter at de kriminelle handlinger 
er pådømt tidligere for at de skal kunne legges til grunn for et vedtak. Er de ikke det så er 
skyld ikke påvist, og vil være i strid med uskyldspresumsjonen. Han åpner imidlertid opp for 
at det kan tenkes situasjoner der vedtak kan fattes på andre grunnlag, for eksempel nødrett, jf. 
strl. 2005 § 17.105 På bakgrunn av det foreliggende rettskildematerialet er det vanskelig å være 
uenig i hans standpunkt.  
 
I praksis hender det at barn blir fremstilt for fengsling på grunn av gjentatt kriminalitet. I ut-
gangspunktet er det ikke ønskelig å ha barn under 18 år i fengsel, og i fengslingsmøter hender 
det at det prosederes på at plassering i barneverninstitusjon med barnevernfaglig personell kan 
være et alternativ dersom vilkårene er oppfylt. Barneverntjenesten deltar ofte på fengslings-
møter og kan der komme med uttalelser om tiltak etter barnevernloven kapittel 4 kan være 
bedre for barnet enn fengsling, jf. bvl. § 3-5. Det må imidlertid presiseres at formålet med 
tiltak etter barnevernloven aldri skal være samfunnsbeskyttelse, men være til det beste for 
barnet. Det fremgår av forarbeidene.106  
 
Det andre alternativet som kvalifiserer for alvorlige atferdsvansker er at barnet vedvarende 
har misbrukt rusmidler, jf. andre strekpunkt. Ordlyden tilsier at en enkeltstående rusepisode 
ikke kvalifiserer til å være alvorlige atferdsvansker, og at det må ha skjedd flere ganger over 
tid. Det må være et misbruk, og ikke bare bruk. Bestemmelsen sier ikke noe om hva slags 
rusmidler det er snakk om, og både alkohol og narkotika omfattes. Det er imidlertid kanskje 
naturlig å tenke at terskelen bør være lavere for plassering dersom barnet ruser seg på heroin, 
enn dersom barnet drikker alkohol. Forarbeidene påpeker at det må være snakk om et omfat-
tende misbruk, og at det gjelder i både tid og omfang.107  
 
For det tredje kan et barn ha utvist alvorlige atferdsvansker dersom det ikke oppfyller vilkåre-
ne til rus og kriminalitet, men på ”annen måte” bryter med allmenne samfunnsnormer, jf. tred-
je strekpunkt. Ifølge forarbeidene vil bestemmelsen omfatte de såkalte gatebarn og barn som 
prostituerer seg. Det avgjørende er at barnet har utvist alvorlige atferdsvansker.108  
 
I tillegg til at minst et av disse alternativene må være oppfylt, stilles det krav om at barnet må 
stå i fare for å bli ”vesentlig skadelidende” dersom det ikke umiddelbart plasseres, jf. henvis-
                                                
105  Oppedal (2008) s. 349 
106  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 28 og 59 
107  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 114 
108  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 114 
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ningen i § 4-25, 4. ledd, 3. punktum om at § 4-6, 2. ledd gjelder tilsvarende. Hvis situasjonen 
kan avhjelpes slik at den blir tilfredsstillende for barnet på annen måte, for eksempel ved fri-
villige hjelpetiltak i hjemmet, er det altså ikke adgang til å fatte vedtak i henhold til § 4-25, 2. 
ledd. Det må ha oppstått en akutt fare for barnet der og da som ikke kan bedres med mindre 
inngripende tiltak.109 Med andre ord kan det være tilfellet at et barn kvalifiserer for plassering 
i henhold til § 4-24 på grunn av alvorlige atferdsvansker, men at det likevel ikke er grunnlag 
for en akuttplassering etter § 4-25, 2. ledd. I juridisk teori er kravet beskrevet som at 
”...vilkårene for å fatte midlertidig vedtak er først til stede når det foreligger en fare som går 
utover det å ha alvorlige atferdsvansker.”110 
 
Dersom et barn har atferd som beskrevet i et av alternativene overfor, samt oppfyller de øvri-
ge vilkår i henhold til § 4-6, 2. ledd, så har barnevernleder og påtalemyndigheten kompetanse 
til å treffe vedtak om at barnet skal plasseres på institusjon. Barneverntjenesten har ikke denne 
kompetansen.  
 
4.2.6 Midlertidig vedtak om plassering ved fare for utnyttelse til menneskehandel, 

bvl. § 4-29, 4. ledd  
§ 4-29 er den nyeste av akutthjemlene i barnevernloven, og ble først inntatt i 2012. Mennes-
kehandel med barn var ikke et aktuelt tema da barnevernloven av 1992 ble vedtatt, og regel-
verket var ikke tilpasset denne type problematikk. Det førte i praksis til at barn som man mis-
tenkte at ble utnyttet til menneskehandel av og til ble akuttplassert i henhold til bvl. §§ 4-6, 2. 
ledd eller 4-25, 2. ledd for å beskytte barnet. Etter hvert som man så fler tilfeller av at barn ble 
brukt til salg av narkotika, tyveri, prostitusjon osv. ble det behov for en egen bestemmelse 
som ivaretok barn utsatt for menneskehandel. Menneskehandel var allerede gjort straffbart i 
straffeloven av 1902 § 224, men det alene beskyttet ikke barna godt nok. § 4-29 ble derfor 
innført i barnevernloven. Man så at det i de fleste tilfeller var behov for akutt intervensjon i 
første møte med barn utsatt for menneskehandel, og det ble gitt adgang til å fatte midlertidig 
akuttvedtak, både ved plassering i institusjon uten samtykke fra barnet, jf. 4. ledd, men også 
beskyttelsestiltak som begrensninger i barnets adgang til å motta besøk og dets adgang til å 
kommunisere med utenforstående, samt begrensninger i bevegelsesfrihet utenfor institusjons-
området og for hvem som skal få vite hvor barnet er. Beskyttelsestiltakene skal ikke være mer 
omfattende enn nødvendig, jf. § 4-29, 5. ledd. Da det er snakk om svært inngripende vedtak er 
det presisert i forarbeidene at slike bare skal treffes dersom det ikke er mulig å beskytte barnet 

                                                
109  BFD rundskriv (2000), Q-0973, pkt. «Midlertidig vedtak om plassering og tilbakehold i institusjon uten eget 

samtykke, jf. barnevernloven § 4-25 annet ledd annet punktum jf. § 4-24. Vilkår og anvendelsesområde.» 
110  Oppedal (2008) s. 260 
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på en annen og mindre inngripende måte.111 Det kan blant annet være tilfellet dersom barnet 
samtykker til å motta hjelp.   
 
For at det i det hele tatt skal komme på tale med akuttvedtak er det noen vilkår som må være 
oppfylt. For det første må det være sannsynlig at det er en ”nærliggende og alvorlig fare for at 
barnet utnyttes eller kan bli utnyttet til menneskehandel”. Hva som ligger i begrepet mennes-
kehandel fremgår av strl. § 257. Det stilles ikke krav til at barnet faktisk har vært utnyttet til 
menneskehandel, det er tilstrekkelig at det kan bli det i fremtiden. Det må imidlertid være 
rimelig grunn til å tro at barnet skal utnyttes til dette, men det kreves ifølge forarbeidene ikke 
at politiet har foretatt en risikovurdering. Politiets vurderinger kan imidlertid være høyst rele-
vant for å avgjøre om det er nødvendig å fatte akuttvedtak, og barnevernstjenestens leder eller 
påtalemyndigheten bør derfor drøfte med politiet før vedtak treffes når det lar seg gjøre.112  
 
For det andre må plasseringen være nødvendig for å beskytte barnet. Omsorg og beskyttelse 
av barnet er bestemmelsens hovedformål, jf. § 4-29, 1. ledd, og det er den eneste grunnen som 
kan legitimere en akuttplassering etter § 4-29, 4. ledd. Opprettholdelse av ro og orden, ha kon-
troll på hvor barnet befinner seg eller lignende gir ikke grunnlag for plassering. Barnet må ha 
behov for å bli sikret og passet på. Dersom situasjonen kan avhjelpes med mildere tiltak må 
disse tiltakene benyttes. Ofte er det imidlertid ikke så mange andre tiltak som kan sikre barnet 
på tilstrekkelig måte bortsett ved plassering. Barna er gjerne en viktig inntektskilde for bak-
menn, og de lever noen ganger under trusler om at de selv eller familiene deres i hjemlandet 
vil bli utsatt for represalier dersom de ikke tjener inn pengene som bakmennene hevder at de 
skylder. Barna er ofte under så stort press, og lever i så stor frykt, at plassering i institusjon 
med begrensninger i bevegelsesfriheten er eneste løsning, særlig frem til barnet har fått tillitt 
til det offentlige og begynner å tro på at det er mulig å få hjelp.  
Kompetansen til å treffe midlertidig akuttvedtak er gitt til barnevernstjenestens leder og påta-
lemyndigheten.  
 
4.3 Hva kan vedtas, og hva innebærer vedtakskompetansen? 
Når aktørene som har personell kompetanse bestemmer seg for å fatte vedtak etter barnevern-
lovens akutthjemler, er det enkeltvedtak som treffes. Jeg viser til fremstillingen i punkt 2.7 
vedrørende dette. Det aktørene kan bestemme i enkeltvedtaks form kan kort oppsummeres 
slik: For det første kan det vedtas at hjelpetiltak skal iverksettes, jf. § 4-6, 1. ledd. For det 
andre kan det vedtas at et barn skal plasseres, jf. §§ 4-6, 1. ledd, 4-6, 2. ledd, 4-8, 2. ledd, 2. 
punktum jf. 4-9, 2. ledd, 4-25, 2. ledd og 4-29, 4. ledd. For det tredje kan det vedtas at et barn 

                                                
111  Prop 43 L (2011-2012) s. 5-7 
112  Prop 43 L (2011-2012) s. 56 
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ikke skal flyttes fra der det er, et såkalt flytteforbud, jf. §§ 4-8, 1. ledd jf. 4-9, 1. ledd. Disse 
inngrepene følger direkte av akutthjemlenes ordlyd. Vedtakskompetansen utøves i praksis ved 
at selve vedtaket skrives, signeres av den vedtakskompetente og deretter effektueres. I tillegg 
til selve vedtaket om at barnet skal bli der det er eller plasseres utenfor hjemmet, må det tas 
stilling til flere andre ting i forbindelse med en akuttplassering. Det følger av og ligger i ved-
takskompetansen selv om det ikke nødvendigvis fremgår av lovens ordlyd. Hva som ligger i 
denne forlengede vedtakskompetansen gis det en redegjørelse for i det følgende.  
 
4.3.1 Gjennomføring av selve plasseringen. Deriblant avgjøre om politiet skal 

bistå for å effektuere vedtaket. 
Når det er fattet akuttvedtak må den vedtakskompetente også sørge for at plasseringen blir 
gjennomført i praksis. Det hjelper lite å fatte vedtak dersom ingen sørger for at barnet blir tatt 
bort fra den skadelige situasjonen, og overført til et nytt sted. Dette gjelder ved alle akuttved-
tak etter barnevernloven, bortsett fra foreløpig vedtak om flytteforbud, jf. § 4-8, 1. ledd, jf. § 
4-9, 1. ledd. I disse situasjonene blir bare barnet værende der hvor det allerede er. Det finnes 
ingen regler i barnevernloven, og det fremgår heller ikke av forarbeidene hvordan en akutt-
plassering skal skje, eller hvem som skal gjennomføre selve flyttingen av barnet. At den ved-
takskompetente også må være ansvarlig for at plasseringen skjer på en tilfredsstillende måte 
må imidlertid kunne innfortolkes og ligger implisitt i det å ha vedtakskompetanse.  
 
Å gjennomføre en akuttplassering kan til tider være svært krevende, og by på utfordrende, og 
til dels farlige situasjoner. Særlig kan det være tilfellet dersom foreldre eller barn er ruset, og 
det er behov for en plassering uten at foreldrene eller barnet samtykker. Av den grunn kan det 
være behov for politibistand for å gjennomføre plasseringen. Akuttvedtakene gir ikke grunn-
lag for tvangsfullbyrdelse i seg selv, og er ikke selvstendige hjemler for å effektuere vedtak 
ved hjelp av politi. På grunn av strenge regler om taushetsplikt i barnevernssaker,113 samt at 
bistand fra politi er et svært inngripende tiltak, må det foreligge et særlig hjemmelsgrunnlag. 
Det særlige hjemmelsgrunnlaget finner man i barnevernloven § 6-8. Bestemmelsen gir adgang 
til å kunne benytte politi i visse tilfeller, deriblant til fullbyrding av akutte tvangsvedtak. I 
nyere lovarbeider presiseres det at politi bare bør brukes i unntakstilfeller ettersom det er et 
dramatisk virkemiddel, og det påpekes at politiet aldri må være alene om gjennomføringen.114 
 
Vilkåret for å kunne kreve politibistand er at det ”finnes påkrevet”. Det må med andre ord 
være nødvendig. Nødvendig vil det for eksempel være hvis det er fare for sikkerheten til bar-
net eller de som skal gjennomføre plasseringen. Politiet kan ikke nekte å bistå ved fullbyrdel-

                                                
113  Bvl. § 6-7 
114  Prop.43 L (2011-2012) s. 58 
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se av vedtaket, jf. ordlyden «kreve», men de kan selv vurdere hvordan bistanden skal gis i det 
enkelte tilfellet. Det følger både av forarbeider115 og politiinstruksen § 13-5.   
 
Det er bare barnevernleder som er gitt kompetanse til å kunne kreve bistand fra politiet. Be-
grunnelsen for dette er å sikre at det blir foretatt en særlig vurdering før det kreves politibi-
stand. Blant annet må påkjenningen for barnet vurderes.116  
 
Etter rettspraksis kan det imidlertid se ut som at politibistand ikke er helt utelukket på andre 
grunnlag enn etter bvl. § 6-8. Rt. 2004 s. 128 gjaldt straff for en far som hadde hindret politiet 
i å tilbakeføre datteren på 14 år til en barneverninstitusjon. Jenta var plassert på et frivillig 
vedtak etter bvl. § 4-6, 1. ledd, men rømte fra institusjonen. Mor hadde foreldreansvar og dag-
lig omsorg alene. Straffeloven 1902 § 326 nr. 1 gjorde det straffbart å hindre eller søke å hind-
re offentlig tjenestemann i lovlig utførelse av tjeneste. Spørsmålet var om politiets bistand i 
saken var en lovlig tjenesteutførelse. I saken hadde Barnevernvakten bedt om bistand fra poli-
tiet, og politiet hadde oppfattet dette som et krav etter bvl. § 6-8. Barnevernvakten manglet 
imidlertid kompetanse til å be om slik bistand, ettersom det kun er barnevernleder som har 
kompetanse etter § 6-8. Tjenesteutførelsen var derfor ikke lovlig etter denne bestemmelsen. 
Høyesterett presiserte at selv om bvl. § 6-8 gjelder bistand på bakgrunn av tvangsvedtak, så 
innebærer ikke det at politiet ikke kan bistå foreldre og barnevern i saker når det foreligger 
samtykke, enten fra foreldrene, eller fra andre som har omsorg og ansvar for barnet.117 Høyes-
terett viste blant annet til politiloven § 2 nr. 5, som sier at politiet skal yte vern og bistand til 
andre offentlige myndigheter når det følger av lov eller sedvane, samt til politiinstruksen ka-
pittel 13 som angir nærmere regler for bistand. Om maktbruken var lovlig ville ifølge Høyes-
terett avhenge av grunnlaget for henvendelsen. Politiet var etter Høyesteretts syn ikke avskå-
ret fra å bistå med tilbakeføring til institusjon når det gjaldt et barn som var plassert med for-
eldrenes samtykke. Dette måtte vurderes konkret. Høyesterett sa at dersom et barn midlertidig 
er ivaretatt etter ønske fra den som har daglig omsorg og foreldreansvar, så er det sannsynlig 
at grunnlag for bistand fra politiet også kan hjemles i politiets mer alminnelige bistandsplikt. 
Lagmannsrettens domsgrunner ga ikke grunnlag for å vurdere om politiet pliktet å gi bistand 
på dette eller andre grunnlag, og dommen ble derfor opphevet.118  
 
Dommen sier ikke noe om situasjoner der det ikke foreligger samtykke, men etter min mening 
må politiet i alle fall ha adgang til å bistå i akutte barnevernssaker på bakgrunn av nødrett hvis 
det oppstår situasjoner som kan sette liv og helse i fare, jf. strl. 2005 § 17.  
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117  Avsnitt 13 
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4.3.2 Bestemme plasseringssted 
Når barnet er tatt bort fra sitt skadelige oppholdssted som følge av et akuttvedtak, må det plas-
seres. Ved omsorgsovertakelse etter vedtak fra fylkesnemnda følger de konkrete plasserings-
alternativene av bvl. § 4-14. Alternativene er fosterhjem, institusjon, opplærings- eller be-
handlingsinstitusjon og omsorgssenter for mindreårige. Etter ordlyden gjelder alternativene 
bare ved omsorgsovertakelse, og i utgangspunktet ikke ved akuttplasseringer. I forarbeidene 
er det imidlertid forutsatt at det er opp til barneverntjenesten å vurdere egnet plasseringssted i 
en akuttsituasjon, men at det må være innenfor rammen av §§ 4-14 og 4-24.119 Det betyr for 
eksempel at barn ikke kan plasseres på institusjon som ikke er godkjent av Barne- ungdoms- 
og familieetaten etter bvl. § 5-8.120 Ved plasseringer etter bvl. § 4-25, 2. ledd og 4-29, 4. ledd, 
fremgår det spesifikt av bestemmelsene at barnet må plasseres på ”institusjon”. Etter ordlyden 
utelukker det plasseringer i for eksempel fosterhjem. Forarbeidene til § 4-25 forutsetter imid-
lertid at plasseringsalternativene ved en § 4-25 plassering skal være de samme som i ordinære 
atferdssaker etter § 4-24.121 I disse sakene er det statlig regional barnevernsmyndighet som 
skal utpeke hvilke institusjoner som er aktuelle, jf. § 4-27. Bvl. § 4-27 åpner også opp for at 
fosterhjem som har særlige forutsetninger for å kunne håndtere atferdsproblematikk kan bru-
kes som et alternativ til institusjonsplassering. Forarbeidene til § 4-29 presiserer at bestem-
melsen ikke åpner for plassering i fosterhjem,122 og det vil derfor bare være institusjon som er 
aktuelt ved plassering på grunn av mistanke om menneskehandel.   
 
Barnevernloven sier ikke noe konkret om hvor barn skal plasseres geografisk i akuttsituasjo-
ner, og det må derfor være opp til myndighetene å bestemme. Det fremgår ikke av loven, men 
ligger implisitt i det å ha vedtakskompetanse. Forarbeidene sier at plasseringsvedtak er å anse 
som et enkeltvedtak, mens valg av plasseringssted ikke er det.123 I utgangspunktet kan derfor 
ikke den private part klage på hvor barnet er plassert, selv om det kan ha stor betydning for 
den enkelte.124 Det må imidlertid være visse grenser med tanke på hvor barn kan plasseres. 
Dersom barnet plasseres langt unna hjemmet kan det være problematisk å utøve samværsret-
ten mellom barn og foreldre, samt holde kontakt med søsken, slekt og andre viktige personer i 
barnets liv. EMD har i flere saker kritisert myndighetene for å ikke ta nok hensyn til denne 
type forhold, blant annet i saken Olsson mot Sverige.125 I saken ble to søsken plassert langt fra 

                                                
119  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 35 
120  Ofstad (2015) s. 159 
121  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 35 
122  Prop 43 L (2011-2012) s.  
123  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 79 
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hverandre, noe som førte til at samvær og kontakt mellom dem var vanskelig. På den bak-
grunn ble det konstatert brudd på EMK art. 8. 
 
4.3.3 Ta stilling til skjult adresse og samværsrestriksjoner 
Det rettslige utgangspunkt er at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre, jf. bvl. § 
4-19, 1. ledd og BK art. 9 nr. 3. Det gjelder også dersom barnet er plassert i henhold til en av 
akutthjemlene etter barnevernloven. Fra dette er det imidlertid gjort et par unntak. Dersom det 
er truffet midlertidig vedtak om plassering av barn utenfor hjemmet etter bvl. § 4-6, 2. ledd, 
eller foreløpig vedtak om omsorgsovertakelse for et nyfødt barn etter § 4-8, 2. ledd, 2. 
punktum, jf. § 4-9, 1. ledd, har barnevernleder kompetanse til å fatte foreløpig vedtak om at 
foreldrene ikke skal få vite hvor barnet er, såkalt skjult adresse, og/eller at det skal være sam-
værsrestriksjoner. Det følger av bvl. § 4-6, 3. ledd og 4-9, 2. ledd, jf. § 4-19. I henhold til bvl. 
§ 4-19 kan det vedtas begrensninger i samværsretten, men også at det ikke skal være samvær 
mellom foreldrene og barnet i det hele tatt. Dette er svært inngripende vedtak som er unntak 
fra det grunnleggende utgangspunkt om at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre, 
jf. § 4-19, 1. ledd. Bestemmelsen oppstiller ingen vilkår for når regulering av samvær og 
skjult adresse kan komme på tale, men sett i lys av inngrepets alvorlige karakter må det legges 
til grunn at det bare kan vedtas når det er nødvendig ut i fra den faktiske situasjonen, noe som 
følger av det mildeste inngreps prinsipp. Barnets beste må også tas med i vurderingen. Situa-
sjoner der det kan bli aktuelt med samværsregulering og/eller sperret adresse er ved kidnap-
pingsfare, at foreldrene har kommet med trusler mot barnet, fosterhjemmet eller lignende. 
Selv om barnet blir plassert på skjult adresse er ikke det ensbetydende med at det ikke skal 
være samvær mellom foreldrene og barnet. Da kan samværet foregå på et nøytralt sted så 
lenge det er trygt for barnet.126  
 
Påtalemyndigheten og barneverntjenesten er ikke gitt kompetanse til å fatte denne type ved-
tak. Den kompetansen er det bare barnevernleder som har. Dersom påtalemyndigheten fatter 
vedtak om plassering betyr likevel ikke det at foreldrene har krav på å få vite hvor barnet er 
med en gang, eller at foreldrene kan bestemme at de skal utøve samvær med barnet den første 
tiden. At det er fattet et tvangsvedtak om akuttplassering innebærer i seg selv begrenset kon-
takt mellom foreldrene og barnet, og tilsier at foreldrene ikke kan kreve kontakt med barnet 
umiddelbart etter plassering. Barnevernleder må imidlertid snarlig bli kontaktet for å ta stil-
ling til spørsmålet om samvær og treffe vedtak vedrørende dette. Rundskriv fra barne- og fa-
miliedepartementet legger til grunn at det vanligvis bør være mulig å få truffet et slikt vedtak i 
løpet av en dag eller to etter plasseringen, og at dersom vedtak ikke treffes innen rimelig tid så 
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36 
 

må foreldrene kunne utøve samværsretten.127 I praksis vil det være i høytider at denne type 
problemstilling kan komme på tale. Særlig påsken kan innebære en situasjon som strekker seg 
over et par dager. Da kan man i praksis i ytterste fall risikere at et barn blir plassert av påtale-
myndigheten onsdag kveld. Da har barneverntjenesten stengt og barnevernleder og stedfortre-
der er kanskje utilgjengelig gjennom påskehelgen og frem til første virkedag over påske; seks 
dager etter at akuttvedtak ble fattet. I et slikt tilfelle må man etter min mening få tak i barne-
vernleder eller stedfortreder i ferien, ellers bør samværsretten kunne utøves dersom barnet 
ikke blir påført skade av det. Det er et synspunkt jeg finner støtte i legalitetsprinsippet og i 
hensynet til de private parters rettssikkerhet. Et så stort inngrep som det er å nekte samvær 
taler med tyngde for at vedtak snarlig må treffes dersom samvær skal nektes. Hvis barnet kan 
bli skadet av samværet, og faren for å bli utsatt for overgrep ikke kan avverges ved for ek-
sempel tilsyn, må det naturligvis foretas en avveining der barnets beskyttelsesbehov og myn-
dighetenes plikt til å beskytte etter BK art. 19 og EMK art. 3 må veie tyngst. I en slik situa-
sjon er mitt syn at påtalemyndigheten må ha mulighet til å fatte vedtak om samværsrestriksjo-
ner til tross for at det ikke fremgår direkte av ordlyden. I alle tilfelle vil et slikt vedtak uansett 
kunne fattes på bakgrunn av generelle nødrettsbetraktninger, jf. strl. 2005 § 17.  
 
I saker som gjelder foreløpig vedtak om flytteforbud etter bvl. § 4-8, 1. ledd, jf. § 4-9, 1. ledd, 
er ingen av aktørene gitt adgang til å treffe midlertidig vedtak om sperret adresse eller sam-
værsrestriksjoner. Foreldrene kan derfor som et utgangspunkt ikke nektes samvær med barnet. 
Det følger av det grunnleggende utgangspunkt om at barn og foreldre har rett til samvær med 
hverandre, jf. bvl. § 4-19, 1. ledd. Det er etter min mening en problematisk side ved dagens 
lovverk. Hvis foreldrene utøver samværsretten og man finner ut at barnet blir mishandlet un-
der samværet, må det være anledning til å stanse videre samvær og fatte vedtak som nekter 
dette. Det kan begrunnes med barnets beskyttelsesbehov og myndighetenes plikt til å beskytte 
barnet i henhold til BK art. 19 og EMK art. 3. Eventuelt er alternativet også her å nekte sam-
vær på bakgrunn av generelle nødrettsbetraktninger, jf. strl. 2005 § 17. 
 
Dersom et barn er plassert i henhold til bvl. § 4-25, 2. ledd er det ikke adgang til å fatte mid-
lertidig vedtak om skjult adresse eller regulering av samvær, og utgangspunktet er derfor at 
samvær mellom foreldre og barn ikke kan nektes, jf. bvl. § 4-19. I disse sakene er ikke barnet 
plassert fordi foreldrene påfører det skade, men på grunn av egen atferd.  
 
Det er ikke gitt adgang til å fatte vedtak om skjult adresse og samværsrestriksjoner mellom 
foreldre og barn ved plasseringer etter bvl. § 4-29, 4. ledd, men i disse sakene vil barna som 
regel være i landet alene uten foreldre. Andre som ønsker å treffe barnet kan avskjæres fra 
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dette dersom det er en del av beskyttelsestiltakene som er vedtatt sammen med selve plasse-
ringen. Det fremgår av § 4-29, 5. ledd. Her er det imidlertid listet opp en rekke personer som 
ikke kan nektes kontakt med barnet, så som prest, verge osv.  
 
4.3.4 Avgjøre om vedtaket skal oppheves 
Et vedtak om akuttplassering kan oppheves på flere måter. For det første kan det oppheves av 
den instans som har fattet vedtaket. Et akuttvedtak skal opphøre så fort faren er over, og bar-
net skal da tilbakeføres til hjemmet. Det følger av akutthjemlenes karakter; de er bare ment å 
skulle avverge akutte faresituasjoner der barn kan bli skadet. At tvangsvedtak skal oppheves 
når akuttsituasjonen er over er også antatt i juridisk teori.128 Akuttsituasjonen vil være over 
dersom foreldrene har blitt edru for eksempel, og det er sannsynlig at de ikke vil begynne å 
drikke så snart barnet blir tilbakeført. For det andre bortfaller vedtaket dersom det ikke får 
godkjenning fra fylkesnemndas leder, jf. bvl. § 7-22. For det tredje så faller vedtaket bort av 
seg selv dersom barneverntjenesten ikke har sendt inn begjæring til fylkesnemnda om tiltak 
som nevnt i bvl. § 7-11 innen gitte frister. For akutte tvangsvedtak etter § 4-6, 2. ledd og § 4-
9, 1. og 2. ledd er fristen for å sende inn begjæring seks uker, mens for vedtak som gjelder 
atferd etter § 4-25 og menneskehandel etter § 4-29 er det en toukersfrist. Seksukersfristen 
følger av § 4-6, 4. ledd og § 4-9, 3. ledd, mens toukersfristen følger av bvl. § 4-6, 4. ledd jf. § 
4-25, 2. ledd og § 4-29, 4. ledd. Begrunnelsen for at fristen er kortere i saker som omhandler 
atferd, er at disse vedtakene retter seg mot de litt eldre barna, og det ligger en rettssikkerhets-
garanti i at det midlertidige vedtaket ikke kan opprettholdes mot deres vilje uten at saken sen-
des inn til fylkesnemnda for behandling.129  
 

5 RETTSVIRKNINGEN AV KOMPETANSEMANGLER 
5.1 Innledning 
Til nå har jeg redegjort for hva vedtakskompetansen i akuttsaker etter barnevernloven innebæ-
rer. Jeg går nå over til å se på hva som er rettsvirkningen dersom det foreligger personelle 
eller materielle kompetansemangler. Personelle kompetansemangler innebærer at feil organ 
eller person har fattet akuttvedtak. Aktøren har da truffet vedtak som han ikke har kompetanse 
til å treffe, enten fordi det ikke er gitt kompetanse i lov, eller fordi det er delegert myndighet 
som det viste seg at ikke var lov å delegere.130 Materielle kompetansemangler innebærer at det 
har skjedd ulovlig skjønnsutøvelse, er lagt til grunn uriktig fakta, eller at rettsanvendelsen er 
feil.131 I det følgende tar jeg kun for meg ugyldighet, da det er den mest sentrale rettsvirk-
ningen av kompetansemangler i forvaltningsvedtak. Det er imidlertid viktig å minne om at det 
                                                
128  Ofstad (2015) s. 118 
129  Ot. prp. nr. 44 (1991-1992) s. 36 
130  Boe (1993) s. 236 
131  Boe (1993) s. 234 
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også er flere andre sanksjoner som kan inntre, så som erstatning, straffeansvar for tjeneste-
menn osv., men jeg går ikke nærmere inn på disse.132  
 
5.2 Ugyldighet 
At forvaltningsvedtak kan bli kjent ugyldige, er ikke tvilsomt i norsk rett. Høyesterett har 
gjennom langvarig praksis utviklet en ulovfestet ugyldighetslære som går ut på at enhver feil 
som begås av forvaltningen kan føre til at et enkeltvedtak blir ugyldig. Det er imidlertid ingen 
automatikk i at alle feil i forvaltningen leder til ugyldighet, det må foretas en konkret vurde-
ring i hver enkelt sak. Er det først begått en feil knyttet til enkeltvedtak kan vedtaket enten bli 
kjent ugyldig, eller det kan forbli gyldig.133  
 
Ifølge Høyesteretts praksis er det flere momenter som er av betydning ved vurderingen av om 
et vedtak skal kjennes ugyldig. Blant annet om ugyldigheten vil være til gunst eller ugunst for 
den vedtaket gjelder, om det er den private part eller forvaltningsorganet som er skyld i feilen, 
hvor lang tid det har gått siden vedtaket ble truffet, og om den vedtaket gjelder har innrettet 
seg etter avgjørelsen som er tatt. Om det er sammenheng mellom feilen og innholdet i vedta-
ket for at ugyldighet skal komme på tale er også et viktig moment. Det har sammenheng med 
at et viktig hensyn i forvaltningsretten er at forvaltningsorganene skal ta riktige avgjørelser. 
Dette momentet har kommet til uttrykk i fvl. § 41.134 Bestemmelsen sier at et enkeltvedtak 
forblir gyldig selv om det er begått en saksbehandlingsfeil etter forvaltningsloven eller for-
skrifter gitt i medhold av den, så lenge det er grunn til å anta at feilen ikke kan ha vært be-
stemmende for vedtakets innhold. Bestemmelsen gjelder i utgangspunktet bare for saksbe-
handlingsfeil, men det er omdiskutert om prinsippet i § 41 også bør gjelde for personelle 
kompetansemangler.  
 
Høyesterett har ikke tatt klart standpunkt til dette, noe de ga tydelig uttrykk for i dommen Rt. 
2004 s. 76. Saken handlet om en mann som var ansatt som lærer ved en skole i Oslo kommu-
ne. I ettertid viste det seg at han ikke hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner for å inneha stilling-
en. Læreren ble sagt opp av rektor, men rektor manglet personell kompetanse til å treffe ved-
tak om oppsigelse, ettersom vedtaket skulle vært truffet av skoledirektøren. Kommunen anfør-
te at den manglende personelle kompetansen ikke kunne ha hatt betydning for resultatet, og at 
læreren uansett hadde blitt oppsagt dersom det var skoledirektøren som hadde truffet vedtaket. 
Førstvoterende uttalte: «Jeg bemerker først at det er et tvilsomt spørsmål i hvilken utstrekning 
prinsippet i forvaltningsloven § 41 får anvendelse ved manglende personell kompetanse»135, 
                                                
132  Boe (1993) s. 249 til 258 
133  Walløe Tvedt (2012) s. 45 
134  Walløe Tvedt (2012) s. 46 og 47 
135  Rt. 2004 s. 76, avsn. 55  
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og han viste blant annet til dommen Rt. 1990 s. 1001. Førstvoterende tok ikke nærmere stil-
ling til spørsmålet ettersom «rektors manglende kompetanse og de saksbehandlingsfeil som 
foreligger, er så vidt betydelige at de samlet sett kan ha hatt betydning for det oppsigelsesved-
tak som ble truffet.»136 Dommen som førstvoterende viste til handlet om et vedtak der det ble 
nektet byggetillatelse for et bolighus. Bakgrunnen for bygningsnekt var at bygningsrådet men-
te eiendommen ikke hadde tilfredsstillende adkomstforhold over gang- og sykkelvei. Det var 
bygningsrådet som hadde fattet vedtaket, og spørsmålet om bruk av gang- og sykkelveien var 
ikke forelagt formannskapet slik det skulle, noe som ble ansett for å være en saksbehandlings-
feil. Kommunen prosederte på at feilen ikke hadde hatt betydning for vedtaket, og at vedtaket 
derfor likevel var gyldig. Kommunen viste i den sammenheng til prinsippet i fvl. § 41. Til 
dette uttalte Høyesterett: «I praksis er imidlertid prinsippet i § 41 anvendt som et generelt 
prinsipp ved saksbehandlingsfeil i forvaltningen. Det er imidlertid ikke gitt at bestemmelsen 
skal legges til grunn på alle områder og uavhengig av hvilke feil som er begått.»137 Med disse 
dommene ser vi at det altså knytter seg usikkerhet til om prinsippet i fvl. § 41 også gjelder ved 
personelle kompetansemangler. Det har ikke kommet dommer i etterkant av disse som avkla-
rer spørsmålet.  
 
I teorien hevdes det av flere at det generelle utgangspunkt er at personelle kompetansemangler 
leder til ugyldighet, men at prinsippet i fvl. § 41 også står sentralt her for å vurdere om vedta-
ket likevel er gyldig. Graver oppstiller som hovedregel at et vedtak er ugyldig dersom det 
foreligger feil ved den personelle kompetansen.138 Eckhoff/Smith hevder at såkalte tilblivel-
sesmangler, et begrep som blant annet rommer personelle kompetansemangler, vanligvis bare 
leder til ugyldighet hvis mangelen kan ha påvirket avgjørelsens innhold.139 Walløe Tvedt slut-
ter seg til utgangspunktet om at enkeltvedtak som er fattet av noen med manglende personell 
kompetanse er ugyldig, og er dessuten enig i at et vedtak likevel kan bli stående som gyldig 
hvis det er sterke nok hensyn som kan begrunne det.140 I tillegg presiserer han at det sentrale 
ved vurderingen av om et vedtak skal bli stående som gyldig til tross for personelle feil, er om 
feilen har blitt reparert. Det vil si at rett organ har spilt en rolle i forhold til vedtaket i ettertid. 
Det må vurderes konkret.141 
 
Hvis forvaltningen går utenfor sin materielle kompetanse er den klare hovedregel at et vedtak 
blir ugyldig. Det er begrunnet i legalitetsprinsippet. Det er ikke grunn til at vedtaket skal bli 

                                                
136  Rt. 2004 s. 76, avsn. 55 
137  Rt. 1990 s. 1001, s. 1006 og 1007 
138  Graver (2007) s. 590 
139  Eckhoff (2014) s. 461 
140  Walløe Tvedt (2012) s. 63 
141  Walløe Tvedt (2012) s. 381 
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stående som gyldig hvis forvaltningen ikke hadde et rettslig grunnlag for inngrepet.142 Det 
hevdes imidlertid i litteraturen at det kan tenkes unntakstilfeller der et vedtak likevel kan bli 
stående som gyldig ved denne type feil. Det vil i så fall bare være aktuelt dersom vedtaket er 
til gunst for borgeren, men det er ingen selvfølge. Det må vurderes konkret i hvert enkelt til-
felle og er en snever unntaksregel.143 I akutte tvangsvedtak etter barnevernloven er det nok 
sjeldent at et vedtak vil anses å være til gunst for en part. Særlig foreldre som blir fratatt barn 
mot sin vilje, og barn som blir fratatt sin frihet på grunn av atferd og mistanke om menneske-
handel, vil nok føle at vedtaket ikke er til gunst for dem. Av den grunn vil nok de aller fleste 
akuttvedtak som inneholder mangler som den store hovedregel bli kjent ugyldige.  
 

6 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
Målet med denne masteroppgaven har vært å gi en fremstilling av gjeldende rett hva angår 
vedtakskompetanse i akuttsaker etter barnevernloven, og få frem problematiske sider ved da-
gens regelverk. Vi har sett at staten har forpliktet seg til å gi barn beskyttelse mot omsorgs-
svikt gjennom internasjonale konvensjoner, men at det rettslige vernet etter barnevernlovens 
ordlyd ikke fremstår som like tydelig og sterkt. Imidlertid har våre internasjonale forpliktelser 
forrang ved motstrid, og barn bør derfor i utgangspunktet ha et godt vern. De ansatte i barne-
vernet er som oftest ikke jurister, og det er for de fleste lettere å forholde seg til en klar ord-
lyd, enn å måtte innfortolke en beskyttelsesplikt ut i fra internasjonale konvensjoner. Av den 
grunn mener jeg at det er behov for en lovrevisjon der myndighetenes plikt til å beskytte barn 
i akuttsituasjoner kommer tydeligere til uttrykk.  
 
Etter at det nå har blitt et krav fra departementet om at alle kommuner skal ha bakvaktsord-
ninger kan man kanskje spørre seg om det fortsatt er behov for at påtalemyndigheten i det 
hele tatt skal ha vedtakskompetanse. Ofte gjennomføres det praktiske arbeidet av en barne-
vernvakt eller annen bakvakt, mens påtalemyndigheten bare formelt signerer vedtakene. Bur-
de det være påtalemyndigheten som fatter vedtak når det i praksis er barnevernvakter som ofte 
står i situasjonene og tar avgjørelsene? Kunne heller vedtakskompetansen vært lagt til barne-
vernvaktene der disse er operative? Særlig fordi påtalemyndigheten ikke har barnevernfaglig 
kompetanse, men det har de ansatte ved barnevernvaktene. Rent praktisk kunne en slik ord-
ning nok ha vært en fordel. At det er den som er i situasjonen som har best grunnlag for å ta 
stilling til om et barn skal plasseres eller ikke kan også tale for en slik løsning. Imidlertid lig-
ger det en rettssikkerhetsgaranti i at sakene blir dobbeltbehandlet. Som nevnt er de færreste 
barnevernkonsulenter utdannet jurister, mens det er som regel den ansvarlige i påtalemyndig-
heten. Jeg mener derfor at påtalemyndigheten fortsatt bør inneha kompetansen, men som 
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nevnt må deres kompetanse klargjøres i regelverket, og de bør få mer kompetanse enn hva de 
har etter ordlyden i dag.  
 
Etter min mening er ellers den største utfordringen med dagens lovverk at påtalemyndigheten 
tilsynelatende har begrenset kompetanse i akuttsakene, og jeg mener at påtalemyndighetens 
kompetanse burde vært tydeligere klargjort i barnevernloven. Jeg savner også forarbeider som 
mer inngående redegjør for påtalemyndighetens personelle kompetanse, og begrunnelse for 
hvorfor påtalemyndigheten etter ordlyden ikke kan fatte vedtak om samværsrestriksjoner og 
skjult adresse, samt frivillige vedtak. At påtalemyndigheten etter lovens ordlyd ikke har kom-
petanse til å treffe disse vedtakene er svært uheldig, både av hensyn til barnet og foreldrenes 
rettssikkerhet. Som en følge av at påtalemyndigheten ikke kan fatte vedtak om samvær og 
skjult adresse, så skjer det nok i praksis likevel at foreldre blir nektet samvær med barnet sitt i 
mange dager, særlig i ferier. Foreldrene utsettes da for et veldig stort inngrep uten at de får et 
skriftlig vedtak når avgjørelsen tas. Det er unektelig en svakhet for deres rettssikkerhet etter-
som et skriftlig enkeltvedtak blant annet kan påklages i ettertid.  
 
Det er mye arbeid som gjenstår for at barn og foreldre skal få best mulig rettssikkerhet etter 
barnevernloven. Etter min mening vil denne kunne bedres ved et oppdatert og revidert lov-
verk som er klarere enn hva det er i dag.  
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