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I  

Sammendrag 

I den seneste tiden har barnevernet opplevd kritikk fra borgere av forskjellig nasjonalitet. Denne 

kritikken har vært begrunnet i misnøye over hvordan barnevernet har utøvd sitt mandat mot 

innvandrerbefolkningen i Norge. Formålet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan 

barnevernet kommuniserer rettsinformasjon til innvandrere.  

For å undersøke dette har hovedfokuset ligget på å besvare tre forskningsspørsmål som vil 

belyse situasjonen. Ett av forskningsspørsmålene omhandler rettslige krav som regulerer 

barnevernets kommunikasjon med brukere. Ved de rettslige kravene har jeg forsøkt å fokusere 

på faktorer som enten kan begrense eller forbedre en slik kommunikasjonsprosess. Disse 

faktorene er blant annet språk, valg av kommunikasjonskanal og formidlingens innhold.  

Videre vil jeg undersøke hvordan barnevernet formidler rettsinformasjon gjennom digitale 

kanaler. Her har jeg gjennomført en dokumentanalyse av nettsteder som formidler 

rettsinformasjon. Denne analysen har også fokusert på faktorer som enten kan begrense eller 

forbedre en slik kommunikasjonsprosess. Slike faktorer er blant annet oversettelse av juridisk 

informasjon, tilgjengelighet og om det foreligger forklarende informasjon.  

Det siste forskningsspørsmålet undersøker hvordan barnevernsansatte faktisk opplever 

kommunikasjonen med innvandrere. For å løse dette forskningsspørsmålet vil jeg intervjue 3 

barnevernsansatte som til daglig kommuniserer med innvandrere.  

Forskningsopplegget i denne oppgaven har gitt spennende resultater. Disse resultatene viser at 

kommunikasjonen med innvandrere er noe som har bidratt til den pågående konflikten. I følge 

informantene i undersøkelsene er dette noe det burde vært rettet større fokus mot. Det blir 

spennende å se hvordan utviklingen på området blir, og om det vil bli satt inn tiltak for å bedre 

denne kommunikasjonen.  
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Forord 

Denne masteroppgaven er den avsluttende eksaminasjonen for den toårige mastergraden 

Forvaltningsinformatikk ved Universitet i Oslo. Mastergraden er en påbygning av 

bachelorgraden Demokrati og Rettigheter i Informasjonssamfunnet. Disse fem årene ved Senter 

for Rettsinformatikk har vært utfordrende, sosiale og lærerike. Jeg har fått god kunnskap om 

temaer som inngår i Forvaltningsinformatikk. Forvaltningsinformatikk er et tverrfaglig område 

som tar for seg det samfunnsfaglige, teknologiske og juridiske aspektet i det digitale samfunnet 

vi lever i. Gjennom denne masteroppgaven har jeg fått brukt de ulike perspektivene i 

utdanningen. 

Å skrive denne masteroppgaven har vært en tidkrevende og utfordrende prosess. Bak oppgaven 

ligger mange timer med undersøkelser, diskusjoner, skriving og undersøkelser av dokumenter. 

Samtidig har det gitt meg ny kunnskap om et område jeg aldri hadde trodd jeg skulle undersøke. 

Forståelsen av hvordan et forskningsprosjekt faktisk fungerer har økt, og jeg føler meg nå klar 

for spennende oppgaver i fremtiden. 

Jeg vil takke min veileder Dag Wiese Schartum for raske og gode tilbakemeldinger gjennom 

hele prosessen. Det er fint å vite at døren hans alltid er åpen. Det er også mange flere som har 

vært gode støttespillere i prosessen. De jeg ønsker å rette en ekstra takk til er Eline, familien 

min og mine medstudenter ved Senter for Rettsinformatikk.  

God lesning.  
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1 Innledning og metode 

1.1 Bakgrunn og aktualitet 

Vi lever i en tid som er preget av globalisering og åpnere landegrenser. Ett resultat av dette er 

at det i dagens Norge bor 883 7511 mennesker med innvandrerbakgrunn. Denne delen av 

befolkningen skal i størst mulig grad bli en integrert del av det norske samfunnet. For at 

innvandrerne skal bli best mulig integrert krever det innsats fra både individene selv, men også 

fra myndighetene. Innvandrerne må selv ta ansvar for å opparbeide seg kunnskap om norsk 

lovverk, språkferdigheter og andre faktorer som er unike for Norge. På den andre siden så skal 

norske myndigheter legge gode premisser til grunn for at integreringen blir vellykket. Om disse 

premissene ikke ligger til grunn vil innvandrerne ha dårligere forutsetninger for et stabilt, trygt 

og godt liv i Norge. 

Som en del av arbeidet med forprosjektrapporten2 for masteroppgaven undersøkte jeg 

grunnlaget for den pågående konflikten mellom personer fra andre kulturer og det norske 

barnevernet. Denne undersøkelsen ble gjennomført på bakgrunn av demonstrasjoner mot det 

norske barnevernet fra hele verden, hvor misnøyen var stor over hvordan barnevernet grep inn 

i den private sfæren. Det viste seg at det bare i 2016 ble dokumenter hele 16 demonstrasjoner 

på verdensbasis og på Facebook3 finnes det grupper som dette: 

                                                 

1 Statistisk sentralbyrå (2017). 
2 Forberedende rapport for masteroppgaven. 
3 Populært sosialt medium. 
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Skjermdump 1 tatt fra Facebook 21.03.2018 ved søk på barnevernet. Dette var de tre første gruppene som kom opp. 

Ifølge en undersøkelse gjennomført av IPSOS i 2018 på vegne av Barne- ungdoms- og 

familiedirektoratet (heretter BUFDIR) er tillitten til barnevernet blant innvandrere lavere enn 

hos befolkningen generelt. 3 av 10 av innvandrerne som ble spurt svarte at de ikke ville tatt 

kontakt med barnevernet i frykt for hva barnevernet ville gjort med barnet/barnene deres.4 

Videre i dette avsnittet vil jeg redegjøre for faktorer som kan ha utløst den nevnte konflikten 

og bidratt til at barnevernets forhold til enkelte grupper innvandrere er komplisert. Disse 

faktorene er utfordringer ved kommunikasjon og kulturforskjeller. Det kan forekomme 

utfordringer ved kommunikasjon mellom innvandrere og den statlige forvaltningen. God 

kommunikasjon kan fungere som en løsningsfaktor for konflikten. Dårlig kommunikasjon kan 

fungere som årsaksfaktor til konflikten. 

Deretter presenterer jeg utfordringer som bygger på kulturforskjeller. Slike utfordringer kan 

være mange, men jeg ønsker å fokusere på hvordan mennesker oppfatter rett og galt, forskjeller 

                                                 

4 Ipsos (2018) s. 5. 
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mellom det offentliges rolle og sosiale normer. Disse kulturforskjellene er årsaksfaktorer til den 

pågående konflikten, og er dermed sentrale å introdusere. 

1.1.1 Utfordringer med kommunikasjon 

Det offentliges kommunikasjon med innvandrere stiller andre krav til de ansvarlige for 

kommunikasjonen enn ved kommunikasjon til resten av befolkningen. I dette avsnittet vil jeg 

presentere ulike utfordringer som offentlige organer står ovenfor ved kommunikasjon til 

innvandrere. Disse funnene er basert på dokumentanalyse av ulike forskningsprosjekter og 

annen relevant litteratur som har rettet fokus mot utfordringer som kan oppstå grunnet 

kulturforskjeller. 

Lik tilgang på informasjon fra offentlige myndigheter vedrørende rettigheter, plikter og 

muligheter er en forutsetning for at alle innbyggere skal ha de samme muligheten til å orientere 

seg i samfunnet og benytte seg av sine rettigheter.5 Forutsetningene for å motta og forstå 

informasjonen varierer mellom ulike samfunnsgrupper, og derfor må statlige organer 

tilrettelegge informasjonen som formidles ut fra brukernes evner og behov. Innvandrere har de 

samme rettighetene til å bli informert som den øvrige befolkningen, og et av målene må være 

at innvandrere skal bli så selvhjulpne som mulig.6 For at dette skal kunne oppnås må 

informasjon bli tilrettelagt og tilpasset mottaker. 

Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomførte i 2001 og 2002 en spørreundersøkelse blant 50 

barnevernspedagoger, sosionomer og sosialarbeidere. Temaet for spørreundersøkelsen var det 

flerkulturelle barnevernsarbeidet. Hovedfunnene i denne undersøkelsen er gjengitt i boken 

Integrasjon og mangfold av Mehmed, Høgmo og Fauske. I denne undersøkelsen viste det seg 

at språkproblemer var en stor utfordring. Hele 90% av respondentene svarte at språkproblemer 

var en barriere for god kommunikasjon i en samtalesituasjon.7 

                                                 

5 Ideas2evidence (2011) s.13. 
6 Simonsen (2007) s. 123. 
7 Simonsen (2007) s.211. 
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Den offentlige forvaltningen har innført føringer for hvordan innvandrere skal lære seg norsk, 

blant annet gjennom introduksjonsprogrammet jf. introduksjonsloven. I denne loven er det 

hjemlet et minstekrav på 300 timer norskundervisning jf. introduksjonsloven § 17 andre ledd. 

Ifølge en rapport gjennomført av ideas2evidence på oppdrag fra Integrering- og 

mangfoldsdirektoratet viser dette minstekravet seg å være for lite for de fleste.8 Videre så stiller 

heller ikke introduksjonsloven noe krav om faktisk språkbeherskelse, bare om deltakelse i 

opplæringsprogrammet.9 Denne mangelen på kontroll kan medføre at innvandrere 

gjennomfører kurset uten den nødvendig språkkompetansen som behøves for å være en 

velfungerende borger. 

Det er også en realitet at mange innvandrere faller utenfor de lovregulerte 

språkkopplæringsordningene.10 Dette gjelder hovedsakelig den store gruppen 

arbeidsinnvandrerne som hverken har krav på eller rett til norskopplæring. Siden 2007 har 

arbeid vært den vanligste grunnen til å innvandre til Norge. De fleste som kommer til Norge 

for å arbeide er personer fra Polen og de baltiske landene. I 2017 var det rett over 180.000 

arbeidsinnvandrere i Norge.11 Disse personene, som utgjør en betydelig gruppe, faller utenfor 

den lovregulerte språkopplæringen og det stilles dermed ikke krav til deres språkferdigheter. 

Det er viktig å påpeke at det eksisterer grupper av innvandrere i Norge som har mangelfulle 

lese-og skrivekunnskaper også på eget språk. Denne gruppen innvandrere vil muligens dra lite 

nytte av oversatt informasjonsmateriell og annen skriftlig kommunikasjon, og det kan være 

nødvendig med annen form for tilrettelegging. Ifølge undersøkelsen gjennomført av 

Ideas2evidence kunne slike virkemidler vært språklig tilrettelegging som forenklinger, 

introduksjonshefter og begrepsforklaringer.12 I en kunnskapsformidlingsprosess er det også 

viktig at innvandrerne som er i en overgangsfase fra et land til Norge, blir så tidlig som mulig 

satt i kontakt med de relevante offentlig organene. Disse innvandrere befinner seg i en situasjon 

                                                 

8 Ideas2evidence (2011) s. 10. 
9 Ideas2evidece (2011) s. 14. 
10 Ideas2evidence (2011) s.14. 
11 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2017). 
12 Ideas2evidence (2011) s. 15. 
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hvor de skal etablere seg i et nytt land som har andre systemer, og har dermed behov for 

informasjon om velferdstjenester, regler og plikter. 

Som en viktig faktor med språkutfordringer er bruk av tolk og oversetting av dokumenter. 

Integrasjons- og mangfolds direktoratet gjennomførte i 2008 en undersøkelse rundt bruk av tolk 

i barnevernet. I denne undersøkelsen ble 16 barnevernsansatte intervjuet, geografisk fordelt ut 

over landet. Undersøkelsen resulterte i rapporten Bruk av tolk i barnevernet. Rapporten viser 

til at hver fjerde barnevernsansatte opplevde at det benyttes tolk for sjelden i forhold til behovet 

ved sitt arbeidssted og at underforbruket var tydeligst innenfor institusjonene.13 Videre sier 

rapporten at de fleste av intervjuobjektene ser klare negative konsekvenser ved manglende bruk 

av tolk, blant annet ved at familiene ikke får den informasjonen de har krav på, og at kvaliteten 

på samarbeidet med familiene blir brutt ned. Dette medfører også at nesten halvparten av 

intervjuobjektene har opplevd en samtale som vanskelig å gjennomføre som følge av tolkens 

manglende ferdigheter.14 En tolk skal kun oversette det som blir sagt, men mange har opplevd 

at tolken har gjort mer enn dette. Eksempler på dette er at tolken har gitt tilleggsinformasjon 

om familiens hjemland, blandet seg inn i en sak, trøstet familiene eller vist til kulturelle 

forskjeller. I slike situasjoner går tolken utenfor sitt mandat. 

Boken Det flerkulturelle barnevernsarbeidet (2010) s. 110 tar for seg mye av den samme 

drøftingen. Her blir det skrevet at enkelte minoritetsklienter ikke ønsket at en tolk skulle delta 

på samtalene med barnevernet. Grunnen til dette var at minoritetsklientene ikke stolte på at 

tolken overholdt taushetsplikten.15 Ivaretakelse av personvern er viktig i barnevernssaker, 

grunnet bruk av sensitive personopplysninger. Eksempler på sensitive personopplysninger som 

kan brukes i en barnevernssak er en persons etniske bakgrunn, religiøse oppfatning, 

helseforhold eller om personen er dømt for en straffbar handling.16 

Ifølge undersøkelsen var en faktor for begrenset kommunikasjon mellom sosialarbeidere og 

familier med innvandrerbakgrunn at de ofte manglet en felles referanseramme, noe som førte 

                                                 

13 Integrering- og mangfoldsdirektoratet (2008) s. 5. 
14 Integrering- og mangfoldsdirektoratet (2008) s. 6. 
15 Mehmed (2010) s. 110. 
16 Personopplysningsloven §2 nr. 8. 
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til at det lett kunne oppstå misforståelser. Sosialarbeiderne oppga at de måtte bruke mye tid på 

forklaringer og undersøkelser av at klientene hadde forstått det som ble avtalt.17 

En annen grunn til at kommunikasjonen ofte ble hemmet var at sosialarbeiderne manglet 

informasjon om innvandrerens bakgrunn fra hjemlandet og årsaken til at de emigrerte eller 

flyktet til Norge. Om dette skriver Simonsen (2007) s. 123 at en viktig forutsetning for god 

kommunikasjon med innvandrere er at formidleren har tilstrekkelig kunnskap om brukeren.18 

I tidsskriftet Kritisk juss har advokat Fjelnseth skrevet et innlegg om innvandreres møte med 

barnevernet. Mye av fokuset i artikkelen gjelder bruk av tolk og hennes egne erfaringer med 

dette. Hun sier her at ved flere tilfeller har ikke tolken hatt tilfredsstillende språkkunnskaper og 

at hun har opplevd flere eksempler på at barnevernet har bestilt tolk som snakker galt språk. 

Når slike uheldige situasjoner har oppstått har ikke barnevernet avlyst eller utsatt møtet, men 

gjennomført det med en ukvalifisert tolk. Fjelnseth mener at slike tilfeller er en klassisk kilde 

til misforståelser og kommunikasjonssvikt.19 

Videre har Fjelnseth oppgitt eksempler hvor bruk av tolk har medført kommunikasjonssvikt i 

hennes saker: 

- Klientens «nei» ble til «ja» 

- «dersom jeg sier nei til dette, vil dere ta barna mine?» ble oversatt til «jeg sier nei, dere 

må stjele barna mine» 

- «hvis jeg kjøper mer leker, blir det bra da?» ble oversatt til «hvis jeg betaler dere, får 

jeg et bra svar?»20 

1.1.2 Kulturforskjeller 

Barnevernets rolle i Skandinavia er unik, da mandatet springer ut av et særskilt syn på barn som 

selvstendige rettighetsbærere21 I store deler av verden er familielivet noe som kun angår 

                                                 

17 Mehmed (2010) s. 212. 
18 Simonsen (2007) s. 123. 
19 Fjelnseth (2017) s. 55- 
20 Fjelnseth (2017) s. 56. 
21 Fylkenes (2015) s. 93. 
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familien, og at offentlige myndigheter blander seg inn i familiens private sfære kan oppleves 

ubehagelig. I dette avsnittet vil jeg presentere faktorer som kan bidra til slike kulturforskjeller. 

I 2013 gav Norsk innvandrerforum ut en rapport med tittelen Hvordan fremme dialog mellom 

barnevernet og etniske minoriteter? hvor det fremgår at forholdet mellom barnevern og familier 

med minoritetsbakgrunn ofte synes å være konfliktfylte. Funnene i rapporten er basert på fem 

dialogmøter mellom barnevernet og innvandrere i utvalgte bydeler på Oslo øst. Rapporten 

fremstiller en situasjon som er preget av mistillit, misforståelser og dårlig samarbeid. Ifølge 

rapporten var årsakene til det begresende forholdet kulturforskjeller, ulike syn på 

barneoppdragelse, språkvansker og manglende statlig informasjon.22 Videre kommer det fram 

av rapporten at mange med innvandrerbakgrunn frykter barnevernet, og vegrer seg for å ta 

kontakt. Det blir også presisert at mange innvandrere kommer fra land der barnevernet som 

institusjon ikke eksisterer.23 

Gjennom dialogmøtene kom de frem at innvandrerne anser det som en skam å bli kontaktet av 

barnevernet. Dette var på grunn av historier i minoritetsmiljøene som skremmer innvandrerne. 

På dialogmøtene var det også mange som mente at innvandrerne har feil oppfatning av 

barnevernet som institusjon, noe de begrunnet med at barnevernet ikke har klart å kommunisere 

at frivillige hjelpetiltak er det vanligste, og at omsorgsovertakelse er sjeldent. 24 

Et annet eksempel på kulturforskjeller er bruk av fysisk avstraffelse i oppveksten. En slik form 

for barneoppdragelse er i noen deler av verden ansett som naturlig, noe det også var i Norge for 

en del år siden. Ifølge en kronikk i Aftenposten i 2015 så er dette et stort problem for noen 

innvandrerfamilier: 

”Innvandrerfamilier mister sine barn uten mulighet til å forstå norsk kultur og 

tilpasse seg den norske nulltoleransen overfor f.eks. fysiske avstraffelse i 

barneoppdragelsen. Dette er oppdragelsesmetoder som mange innvandrere selv 

                                                 

22 Norsk innvandrerforum (2012) s. 13. 
23 Norsk innvandrerforum (2012) s. 9. 
24 Norsk innvandrerforum (2013) s. 9. 
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har levd med i generasjoner og som de har oppriktig tro på er det beste for barnet 

deres.”25 

Videre kommer den samme kronikken med råd til hvordan man kan føre en bedre dialog med 

denne gruppen innvandrere: 

”Det er behov for mer selvkritisk holdning til hvordan vi lykkes å formidle hva 

som er norsk kulturs eksplisitte syn på god omsorg, og samtidig behøves økt 

innsikt i de spesifikke uttrykk for emosjonell tilknytning og omsorg slik de 

fremtrer i andre kulturer.”26 

Eksemplet ovenfor er bare ett av flere områder hvor innvandrere ikke har de samme 

referanserammene som etniske nordmenn, og viser kompleksiteten som eksisteter ved å 

formidle norske normer og levesett. Som en avslutning på avsnittet virker Aziz ur Rehman27 

sitt utsagn i Aftenposten i 2015 som en fin oppsummering på problematikken barnevernet står 

ovenfor: 

”Jeg kjenner til eksempler der folk har tatt med seg barna til utlandet bare de hører 

at de risikerer en barnevernssak. Dette er fordi barnevernet er et ukjent fenomen i 

mange land. Mange vet ikke hvilke oppgaver barnevernet har, og tror at de vil bli 

fratatt barna. Derfor bør barnevernet blir flinkere til å gi informasjon om seg selv 

på forskjellige språk.”28 

1.2 Forskningsspørsmål og videre oppbygning av oppgaven 

I dette avsnittet vil jeg presentere tre forskningsspørsmål som er sentrale for å belyse hvordan 

barnevernet formidler rettsinformasjon til innvandrere. I tillegg til dette vil jeg nå presisere 

hvilke områder av den pågående konflikten som jeg ikke har undersøkt. 

                                                 

25 Thune (2017). 
26 Thune (2017). 
27 leder i rådet for innvandrerorganisasjoner. 
28 Riaz (2015). 
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Jeg har hovedsakelig undersøkt hvordan manglende språk og kommunikasjon har vært en faktor 

som har bidratt til konflikten. Misnøyen med norsk barnevern har nødvendigvis ikke bare vært 

på grunn av manglende språk og kommunikasjon, men materielle forhold kan også ha hatt 

betydning. Eksempler på slike materielle forhold kan være ulike holdninger til oppdragelse, feil 

og misforståelser fra barnevernets og manglende resurser. Slike forhold ved konflikten har jeg 

ikke undersøkt. 

 Jeg vil nå presentere forskningsspørsmålene, før jeg introduserer grunnlaget for 

forskningsspørsmålene og hvordan jeg vil gå frem for å løse dem. 

1. Hvilke krav gjelder for kommunikasjon av rettsinformasjon mellom barnevernet og 

innvandrere? 

Jeg ønsker å finne ut hvilke rettslige krav og statlige føringer som gjelder for barnevernets 

kommunikasjon med innvandrere. Den rettslige redegjørelsen vil først inneholde en generell 

presentasjon av aktuelt lovverk i kapittel 2. Den rettslige redegjørelsen i kapittel 2 vil fungere 

som en generell oversikt over relevant lovverk. Videre i kapittel 2 vil barnevernets oppbygning 

bli presentert. 

Videre vil jeg i kapittel 3 rette fokus mot rettslige og ikke- rettslige krav som regulerer 

barnevernets kommunikasjon med innvandrere. I motsetning til den rettslige redegjørelsen i 

kapittel 2 vil jeg her gå spesifikt inn på krav til barnevernets kommunikasjon med innvandrere. 

I tillegg vil jeg inkludere noen bestemmelser som er nødvendige forutsetninger for 

kommunikasjon. Med rettslige krav mener jeg i denne oppgaven lover, forskrifter, forarbeider 

og annen juridisk litteratur. Med ikke- rettslige krav mener jeg statlige føringer og anbefalinger 

på kommunikasjon med borgere. For å få en bedre forståelse av hvordan kommunikasjon 

fungerer, vil jeg videre presentere ulike kommunikasjonsmodeller. For å skape sammenheng 

mellom kommunikasjonsteorien og den rettslige redegjørelsen, vil jeg introdusere en rettslig 

kommunikasjonsmodell for barnevernet i avsnitt 3.1. Denne rettslige 

kommunikasjonsmodellen vil også ha betydning for utarbeidelse av intervjuguide og drøftingen 

av funnene som kommer av forskningsspørsmål 2 og 3. 

Forskningsspørsmål 1 vil utgjøre kapittel 2 og 3 i denne oppgaven. 
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2. På hvilken måte formidler barnevernet rettsinformasjon gjennom digitale kanaler til 

innvandrere? 

Ved dette forskningsspørsmålet ønsker jeg å finne ut hvordan barnevernet formidler 

rettsinformasjon til innvandrere. Det finnes diverse metoder i det moderne samfunnet for 

offentlig kommunikasjon med borgere, men jeg vil fokusere på hvordan barnevernet formidler 

rettslig informasjon gjennom digitale kanaler. Det kunne vært interessant å gjennomføre 

observasjoner av veiledningsavtaler og liknende for å undersøke den muntlige 

kommunikasjonen som finner sted, men det viste seg å være for omfattende og vanskelig. 

Forskningsspørsmål 2 vil bli løst gjennom en dokumentanalyse av hvordan barnevernet 

formidler rettsinformasjon til innvandrere gjennom digitale kanaler. Digitale kanaler vil i denne 

oppgaven utgjøre nettsteder som inneholder rettsinformasjon og informasjon gjennom digitale 

postkasser. Utvalget av digitale kanaler som vil være gjenstand for dokumentanalyse vil basere 

seg på funnene gjort i intervjuene. 

3. Hvilke oppfatninger og meninger har et utvalg barnevernsansatte i Oslo om hvordan 

barnevernet formidler rettsinformasjon til innvandrere? 

Gjennom intervju av 3 barnevernsansatte i Oslo kommune ønsker jeg å finne ut deres 

oppfatninger og meninger om hvordan formidlingen av rettsinformasjon til innvandrere 

forekommer. For å skape sammenheng mellom de ulike forskningsspørsmålene vil jeg benytte 

meg av den rettslige kommunikasjonsmodellen ved utarbeidelse av intervjuguiden. Den 

rettslige kommunikasjonsmodellen er igjen basert på kommunikasjonsteorien og det rettslige 

grunnlaget for barnevernets kommunikasjon av rettsinformasjon. I tillegg til dette vil jeg drøfte 

funnene som er gjort gjennom intervjuene og dokumentanalysen av den digitale formidlingen, 

opp mot de rettslige kravene for barnevernets kommunikasjon med innvandrere. 

For å besvare de nevnte forskningsspørsmålene er jeg nødt å fastsette hvilken jeg metode og 

fremgangsmåte jeg skal benytte for å få best mulig resultater. Følgende avsnitt vil forklare 

hvilke metoder jeg ønsker å bruke. 
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1.3 Metode 

1.3.1 Innledning 

Begrepet metode referer ifølge Grønmo (2011) s. 29 til de konkrete fremgangsmåtene for 

opplegg å gjennomføring av spesifikke vitenskapelige studier.29 Videre sier Jacobsen (2016) s. 

16 at metode dreier seg om hvordan man tilnærmer seg og forsøker å avdekke virkeligheten.30 

Det er også sentralt å nevne at forskning krever vitenskapelig metode, noe som innebærer at en 

forsker benytter ulike teknikker for å finne ny kunnskap eller samordne gammel kunnskap. Man 

kan altså, på bakgrunn av disse definisjonene, si at metode er verktøyet man velger å benytte 

for å svare på ulike problemstillinger. Videre i dette avsnittet ønsker jeg å redegjøre for de ulike 

metodene jeg vil bruke for å besvare mine forskningsspørsmål, hvorfor jeg har valgt akkurat 

disse metodene og hvilke erfaringer jeg har gjort meg ved bruk av disse metodene. 

Denne masteroppgaven skrives som avsluttende arbeid på en mastergrad i 

forvaltningsinformatikk, som er et tverrfaglig studie. Forvaltningsinformatikk innebærer en 

vurdering av juridiske, samfunnsvitenskapelige og informatiske utfordringer og muligheter. 

Hvordan påvirker jussen teknologien? Hvordan er jussen implementert i teknologiske 

nyvinninger? Dette er bare noen få eksempler på hva faget forvaltningsinformatikk har som 

mål å undersøke. Poenget med dette er å vise at forvaltningsinformatikk er et komplekst 

studium som etter min oppfatning kan dra nytte av en kombinasjon av metoder, såkalt 

metodetriangulering. Dette innebærer at en bestemt undersøkelse er basert på en kombinasjon 

av ulike data og metoder.31 Grønmo skriver at når samfunnsforholdene er komplekse og 

mangeartede kan det være fruktbart å kombinere ulike teoretiske perspektiver, men også å 

kombinere forskjellige metoder.32 Jeg vil i min oppgave benytte meg av metodetriangulering, 

ved bruk av dokumentanalyse og kvalitative intervjuer. Dette vil forhåpentligvis bidra til at jeg 

lykkes med å dekke hele landskapet som utgjør mine forskningsspørsmål. En fordel med 

metodetriangulering er at forskeren har mulighet til å kontrollere validiteten av arbeidet sitt. I 

mitt tilfelle vil dette bli gjort ved at jeg sammenlikner dataene som er samlet inn gjennom 

                                                 

29 Grønmo (2011) s. 29. 
30 Jacobsen (2016) s. 16. 
31 Grønmo (2011) s. 55. 
32 Grønmo (2011) s. 56. 
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dokumentanalysene og dataene samlet inn gjennom intervjuene. Hvis dataene kommer frem til 

samme resultat kan det tyde på at dataene som er samlet inn er gyldige og pålitelige. 

1.3.2 Innsamling av data 

Informasjon som vi finner hos en kilde, er ikke uten videre det samme som data. Denne 

informasjonen danner grunnlaget for data. Da er altså informasjonen som er bearbeidet, 

systematisert, registrert med sikte på analyser.33 For å samle inn slik data, skilles det 

hovedsakelig mellom kvantitative og kvalitative metoder. Grønmo sier at data som er samlet 

inn ved bruk av en kvantitativ metode kan betegnes som helt metriske data eller ikke- metriske 

data uttrykt ved tall. Helt metriske data omfatter variabler på intervalltall eller forholdstallsnivå. 

Ikke- metriske data utrykt ved tall er de data som ikke er metriske, men som likevel utrykkes 

ved tall.34 

I denne oppgaven vil jeg benytte meg av kvalitative metoder. Ved anvendelse av kvalitative 

metoder finner man de data som ikke utrykkes ved hjelp av tall. Dette er som hovedregel data 

uttrykt som tekst, men kan også være uttrykt ved andre mengdetermer som språk og 

handlinger.35 Jacobsen skriver at et kvalitativt undersøkelsesopplegg egner seg ofte til å avklare 

et uavklart tema nærmere og få fram en nyansert beskrivelse av temaet.36 

I metodelæren skilles det mellom primær og sekundærdata. Primærdata forekommer når man 

samler opplysninger direkte fra mennesker eller grupper av mennesker, i tillegg til at det er 

første gang opplysningene samles inn. Sekundærdata er betegnelsen på data som er samlet inn 

av andre.37 Dette kan være forskningsartikler, blogger, nettaviser etc. Ved anvendelse av 

sekundærdata er det viktig å være kildekritisk. Slike kilder til data kan være upålitelige eller 

inneholde faktafeil, noe som kan medføre at man baserer seg på et falsk grunnlag. I denne 

oppgaven vil jeg benytte meg av både primærdata og sekundærdata. Primærdataen jeg vil 

benytte kommer av intervjuene, mens sekundærdataene vil bestå av forskningsartikler, 

                                                 

33 Grønmo (2011) s. 123. 
34 Grønmo (2011) s. 124. 
35 Grønmo (2011) s. 124. 
36 Jacobsen (2016) s. 133. 
37 Jacobsen (2016) s. 140. 
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veiledninger, juridisk teori, litteratur mm. Jacobsen skriver at det ofte vil være et ideal å bruke 

ulike typer data, fordi disse kan brukes til å berike og kontrollere hverandre.38 

De to metodene jeg har valgt for å innhente relevant informasjon er intervju og 

dokumentanalyser. Videre i dette avsnittet ønsker jeg å kort redegjøre for metodene intervju, 

dokumentanalyse og hvordan jeg har funnet frem til relevante rettskilder. 

1.3.3 Intervju 

Et intervju innebærer en samtale mellom intervjuobjekt og intervjuer. Denne metoden kan være 

fruktbar når relativt få enheter skal undersøkes, når man er interessert i hva det enkelte individet 

sier, og når man er interessert i hvordan den enkelte fortolker og legger mening i et spesielt 

fenomen. Ved forskningsspørsmål 3 er jeg interessert i å undersøke hvilken oppfatning og 

meninger barnevernsansatte har om formidlingen av rettsinformasjon til innvandrere. Blir det 

brukt veiledere og kurs for hvordan rettsinformasjon skal formidles? Blir dokumenter som er 

skrevet på norsk oversatt til innvandrere som har behov for det? I hvilken grad blir tolk brukt i 

slike situasjoner? Gjennom hvilke kanaler blir rettsinformasjon formidlet til innvandrere? Har 

de barnevernsansatte forslag til metoder som kunne fungert bedre enn dagens metoder? For å 

undersøke slike spørsmål vil det være gunstig å benytte intervju som metode. 

I oppgaven vil jeg bruke et intervju med middels struktureringsgrad. Dette innebærer at deler 

av intervjuet er planlagt på forhånd ved hjelp av en intervjuguide. En slik intervjuguide 

inneholder en oversikt over temaer som det er ønskelig skal tas opp under intervjuet. Ifølge 

Jacobsen kan en slik intervjuguide som er middels strukturert åpne for at intervjuobjektene selv 

kan ta opp temaer de finner relevant i konteksten til intervjuet.39 

Selve intervjuopplegget og mine egne opplevelser og erfaringer fra intervjuene vil bli presentert 

i avsnitt 4.1.1. 

                                                 

38 Jacobsen (2016) s. 140. 
39 Jacobsen (2016) s. 151. 
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1.3.4 Dokumentanalyse 

Til store deler av denne masteroppgaven har jeg benyttet meg av dokumentanalyse ved 

innsamling av data. En dokumentanalyse baserer seg ifølge Jacobsen på at man benytter seg av 

sekundærdata som er samlet inn av andre.40 Utfordringen kan være at disse sekundærdataene 

ofte er skreddersydd til det formålet den opprinnelige datainnsamleren hadde. På dette 

grunnlaget er det viktig å være kildekritisk og være oppmerksom på hvilken situasjon dataene 

opprinnelig er samlet inn for. Det er også sentralt å være kildekritisk ved bruk av andre metoder, 

noe jeg ønsker å være gjennom bruk av kvalitativt intervju. 

Jeg har brukt ulik faglitteratur, forskningsrapporter, søkemotorene Google, Oria41, DUO42 og 

relevante statlige nettsteder for å samle inn data. På disse kildene anvendte jeg relevante 

søkeord, for deretter å skumlese oversikten. Hvis jeg oppdaget noe relevant, så gikk jeg inn på 

artikkelen for deretter å lese innholdsfortegnelsen. Ved treff som gav relevant data så lagret jeg 

litteraturen i en egen mappe på datamaskinene, eller skrev ut litteraturen for å kunne markere 

og dermed sortere dataen på en oversiktlig måte. 

En metodisk utfordring som oppstod ved bruk av dokumentanalyse var å få en god nok oversikt 

over all relevant litteratur. Det finnes utrolig mye litteratur som inneholder generell informasjon 

om barnevernet. I konteksten til mine problemstillinger var mye av dette ikke relevant data, noe 

som medførte en omfattende sorteringsjobb. 

For å besvare forskningsspørsmål 2 vil jeg gjennomføre en analyse av hvordan barnevernet 

formidler rettsinformasjon til innvandrere gjennom digitale kanaler. De digitale kanalene som 

vil bli analysert i oppgaven er statlige nettsteder hvor det formidles rettsinformasjon. Selve 

dokumentanalysen vil innebære en vurdering av i hvilken grad de digitale kanalene er tilpasset 

innvandreres kapasitet til å motta rettsinformasjon. For at innvandrere skal ha gode 

forutsetninger for å motta rettslig informasjon er det avgjørende at informasjonen er formidlet 

på et språk innvandreren forstår, at det blir brukt enkle formuleringer, at den inneholder 

                                                 

40 Jacobsen (2016) s. 171. 
41 UIO sin database med aktuelle bøker, tidsskrift, artikler mm. 
42 UIO sin database over leverte masteroppgaver. 
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forklarende tekst og at informasjonen er lett tilgjengelig. Faktorer som påvirker dette er blant 

annet språk, utforming og forklarende informasjon. Utvalget av digitale kanaler som vil være 

gjenstand for analyse vil basere seg på intervjuene som er nevnt ovenfor. Metoden for 

undersøkelsene vil bli ytterlige omtalt i avsnitt 4.2.1. 

1.3.5 Rettskilder og rettsdogmatisk metode 

Denne oppgaven vil presentere det rettslige grunnlaget for barnevernets kommunikasjon med 

innvandrere og det generelle rettslige grunnlaget for barnevernets oppgaver. 

For å beskrive et gjeldende rettslig grunnlag for barnevernets kommunikasjon med innvandrere 

vil jeg benytte meg av rettsdogmatisk metode. Rettsdogmatisk metode er en fremgangsmåte 

som benyttes for å tolke juridiske formuleringer. I følge Eckhoff (2001) s. 15 sikter metoden 

seg inn på å gjøre rede for hva man bygger på, og hvordan man resonnerer når man tar 

standpunkt til rettsspørsmål de lege lata. Med rettsspørsmål siktes her til både spørsmål om 

hvilke regler som gjelder, og hvilket innhold de har, og til spørsmål om hvordan enkelttilfeller 

rettslig sett skal bedømmes.43 

En slik metode tar egentlig utgangspunkt i at rettsanvenderen skal undersøke en rekke 

rettskilder. En rettskilde kan forstås som et grunnlag man benytter når man finner frem til 

juridiske argumenter.44 Eckhoff viser til syv slike rettskildefaktorer. Disse er; lovtekster, 

lovforarbeider, rettspraksis, andre myndigheters praksis, privates praksis, rettsoppfatninger og 

reelle hensyn.45 Det kan stilles spørsmål ved om denne listen er uttømmende siden folkerett og 

EU- rett ikke er med. 

Denne metoden vil jeg bruke når jeg skal finne rettskildene som vil utgjøre grunnlaget for 

kapittel 2 og 3. Min anvendelse av rettskildene er ikke komplett. Når jeg skal undersøke 

gjeldende rett i kapittel 2 og 3 vil jeg hovedsakelig undersøke lover, forskrifter og juridisk 

litteratur. På dette grunnlag kan man diskutere om det brukes rettsdogmatisk metode i denne 

                                                 

43 Eckhoff (2011) s. 15. 
44 Blandhol (2015) s. 313. 
45 Eckhoff (2011) s. 23. 
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oppgaven, men jeg velger likevel å kategorisere det slik. Dette er siden jeg i oppgaven vil 

undersøke hvilke regler som gjelder og hvilket innhold disse reglene har. 

En utfordring som oppstod når jeg skulle kartlegge det juridiske landskapet for barnevernets 

kommunikasjon av rettsinformasjon var å få en oversikt over gjeldende rettskilder. Jussen er 

bygd opp slik at flere rettskilder henger sammen, noe som medfører mye arbeid for å gå en god 

oversikt. Jeg føler oppgaven inneholder en rettslig kartlegging og vurdering som er tilstrekkelig 

for å opplyse om barnevernets rettslig plikter ved kommunikasjon med innvandrere. 
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2 Særlig relevant lovgivning og oversikt over barnevernet 

2.1 Innledning 

Frem til nå i oppgaven har jeg kort introdusert noen faktorer som har preget barnevernets 

forhold til innvandrere. I tillegg har jeg introdusert tre forskningsspørsmål som vil være sentrale 

for å belyse det rettslige grunnlaget for barnevernets kommunikasjon med innvandrere, hvordan 

denne kommunikasjonen forekommer gjennom digitale kanaler og hvordan kommunikasjonen 

oppfattes av barnevernsansatte. 

Jeg vil i dette kapittelet behandle relevant lovgivning som barnevernet må forholde seg til, og 

gi en presentasjon av rollefordelingen mellom de ulike barnevernsorganene og deres 

ansvarsområder. Presentasjonen av relevant lovgivning i dette kapitlet er på et mer overordnet 

nivå enn kravene som barnevernet må følge ved kommunikasjon med innvandrere i avsnitt 3.3. 

Den rettslige redegjørelsen i dette kapittelet gir oversikt over generell forvaltningsrett og 

særlovgivning som er spesielt relevant for barnevernet. Den generelle forvaltningsretten 

innebærer regler som alle forvaltningsorganer må forholde seg til ved utøvelse av myndighet. 

Den spesielle forvaltningsretten innebærer lovverk som bare gjelder på enkelte 

forvaltningsområder. 

2.2 Oversikt over aktuell lovgivning 

Metoden jeg har brukt for utvelgelsen av relevante rettskilder er søk i rettsdatabasen lovdata.no 

og andre rettslige kilder. En måte jeg brukte lovdata.no på var ved å søke etter rettsområde. Her 

søkte jeg blant annet etter rettsområdet «barnevernsrett» som igjen gav en presentasjon av 

relevante lover og andre rettskilder. I tillegg til dette brukte jeg kunnskapen jeg har opparbeidet 

meg gjennom studiet vedrørende forvaltningslovgivning og personvernlovgivning. Etter at jeg 

hadde kartlagt relevante lover så gjennomførte jeg omfattende søk i de utvalgte lovene for å se 

etter sammenhenger. Dette gav meg igjen ny informasjon om aktuelle rettskilder. 
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I tillegg til dette brukte jeg BUFDIR sin oversikt over rettigheter, lover og forskrifter (se etatens 

nettsider) 46. På denne nettsiden er det oppført 21 lover som BUFDIR har ansett som relevante 

for barnevernet og deres brukere. 

I den videre redegjørelsen vil det bli fokusert på lovenes formål, lovens saklig virkeområde, 

sammenhenger mellom lovene og i hvilken grad de regulerer offentlig kommunikasjon med 

borgere. Denne undersøkelsen vil gi meg et bedre grunnlag for å gi en god redegjørelse av krav 

som barnevernet må følge ved kommunikasjon av rettsinformasjon til innvandrere som kommer 

i avsnitt 3.3. 

 
Figur 1Relevant lovgivning for barnevernet 

Figur 1 inneholder lovene som jeg vil redegjøre for i det neste avsnittet. På de lovene som 

kategoriseres som spesiell forvaltningsrett har jeg linket til barnevernsloven ved hjelp av to-

veis piler. En veis-pilene fra den generelle forvaltningsretten til barnevernsloven er for å 

indikere at disse lovene legger føringer på hvordan bestemmelser i barnevernsloven skal tolkes 

og ikke motsatt. Grunnen til at den rettslige redegjørelsen først ser på spesiell forvaltningsrett, 

er fordi oppgavens ramme tilsier at barnevernsloven skal være hovedfokuset. 

                                                 

46 Barne- ungdoms og familiedirektoratet (2018). 
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2.2.1 Spesiell forvaltningsrett 

Barnevernsloven 

Barnevernet blir regulert av barnevernsloven av 1992. Formålet med loven er å sikre at barn og 

unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og 

omsorg til rett tid. Loven skal skape rammer som gjør at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår 

jf. § 1-1. Lovens bestemmelser gjelder når barn har vanlig bosted og oppholder seg i riket jf. § 

1-2. Videre sier bestemmelsen at loven også gjelder for barn som er flyktninger eller er internt 

fordrevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar seg fastsettes. Barnevernsloven § 1-2 

medfører at barnevernslovens bestemmelser gjelder både innvandrere og flyktninger, noe som 

er sentralt for denne oppgaven. Lovens saklige virkeområde følger av § 1-3 og sier at «tiltak 

som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år»47. 

Barnevernslovgivningen har de siste årene vært gjennom revidering. Denne revideringen har 

blitt kalt barnevernsreformen. Denne reformen har som mål å forebygge mer, bruke familie og 

nettverk mer, styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom tjenestene i 

kommunene og at kommunene skal få mer ansvar og større valgfrihet.48 Barnevernsreformen 

medførte også endringer i barnevernsloven. Disse endringene trådte i kraft 1. Januar 2018. Den 

største endringen var større ansvar til kommunene, både økonomisk og faglig. Hvordan 

ansvarfordelingen i barnevernet er organisert blir presentert i avsnitt 2.3. 

Det er lovens kapittel 4 som inneholder bestemmelsene som regulerer barnevernets muligheter 

for særlige tiltak. Dette kapittelet presenterer vilkårene for hjelpetiltak, forbud mot flytting av 

barn, samværsrett etc. Ved anvendelse av dette kapittelet i loven må det legges avgjørende vekt 

på å finne tiltak som er til barnet beste jf. barnevernsloven § 4-1. Dette vilkåret er i samsvar 

med artikkel 3 i FNs barnekonvensjon og Grunnloven § 104 andre ledd. FNs barnekonvensjon 

sin artikkel 3 sier at ”voksne skal gjøre det som er best for barn”. Grunnloven § 104 andre ledd 

                                                 

47 Barnevernsloven (1992) § 1-3. 
48 Stavanger Aftenblad (2017). 
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sier at ved handlinger og avgjørelser som angår barn, så skal det som er best for barnet være et 

grunnleggende hensyn. 

Det er departementet som etter barnevernsloven § 2-3 skal utarbeide informasjonsmateriell som 

barnevernet kan bruke. Slikt informasjonsmateriell omhandler brosjyrer, informasjonsplakater 

og liknende som barnevernet distribuerer til brukere av barnevernet. Når det gjelder særregler 

som omhandler hvordan barnevernet skal formidle informasjon til sine brukere så blir det 

regulert av barnevernsloven §§ 4-4, 4-16 og 6-3. Disse bestemmelsene vil det bli redegjort for 

i avsnitt 3.2 om rett til veiledning. 

Ved anvendelse av barnevernsloven må barnevernsmyndighetene forholde seg til 

forvaltningsloven sine regler om saksbehandling mm., i tillegg til de særregler som er fastsatt i 

barnevernsloven jf. barnevernsloven § 6-1. 

Barnelova 

Videre er barnelova en lov som barnevernsansatte må forholde seg til. Loven inneholder ingen 

formålsbestemmelse eller regler om virkeområde. Loven gir regler om foreldreskap, 

foreldreansvar, samvær og underholdningsplikt. I tillegg inneholder den regler om 

foreldremekling og saksbehandlingen av foreldretvister i domstolene. 

Ifølge veilederen Forholdet mellom barnelova og barnevernsloven som er utgitt av Barne- 

likestillings- og inkluderingsdepartementet har barnevernsansatte ofte utfordringer med å forstå 

forholdet mellom de to lovene.49 Barnevernet har ikke myndighet til å flytte barn mellom 

foreldre, fastsette samværsordninger eller gjennomføre andre tiltak gjennom barnelova. Ifølge 

veilederen kan det likevel finnes eksempler på hendelser barnevernet skal inkluderes i hvis det 

har oppstått konflikt mellom foreldrene. Disse er gi råd og veiledning, henvise til andre 

hjelpeinstanser, informere om muligheten til å bringe sak inn for domstolen, vitne i eventuell 

barnefordelingssak og anmelde straffbare forhold til politiet.50 

                                                 

49 Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet (2013) s. 5. 
50 Barne- likestilling og inkluderingsdepartementet (2013) s. 6. 
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Barneombudsloven 

Barneombudet har som oppgave å fremme barns interesser ovenfor det offentlige og private, 

og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstsvilkår jf. barneombudsloven § 3. 

Barneombudsloven regulerer barneombudets ansvarsområder. Lovens formål er å bidra til å 

fremme barns interesser i samfunnet jf. barneombudsloven § 1. Det er viktig å påpeke at 

barneombudet ikke har myndighet til å avgjøre saker eller omstøte vedtak i forvaltningen jf. 

instruks om barneombudet § 1 andre ledd. 

Barneombudsloven § 3 andre ledd regulerer ombudets særlige oppgaver. Blant disse er 

ombudets rolle i informasjonsformidlingen av barns rettigheter. Barneombudsloven § 3 bokstav 

e sier at ombudet skal særlig følge opp at det gis tilstrekkelig informasjon til det offentlige og 

private om barns rettigheter og de tiltak de har behov for. 

Barneombudet tar opp saker av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre, jf. instruks om 

barneombudet § 2.51 Dette innebærer at barneombudet kan formidle sin misnøye med for 

eksempel barnevernets manglende kommunikasjon til innvandrere. Jeg kunne ikke finne 

eksempler hvor dette var blitt gjort. Barneombudet har altså ikke noen faktisk myndighet, men 

fører kontroll med at barnevernet gjør jobben de er satt til. Hvis barneombudet finner noe de er 

misfornøyd med, kan de komme med en uttalelse. Selv om barneombudet ikke har noen faktisk 

myndighet så vil deres uttalelser kunne virke inn på hvordan barnevernet utøver sitt mandat. 

2.2.2 Generell forvaltningsrett 

Forvaltningsloven 

Forvaltningsloven § 1, som omhandler lovens generelle virkeområde, sier at loven gjelder den 

virksomhet som drives av forvaltningsorganer. Videre sier bestemmelsen at med 

forvaltningsorgan regnes ethvert organ for stat eller kommune. Forvaltningsloven er vedtatt for 

å ivareta innbyggernes rettsikkerhet overfor offentlig forvaltning, det vil si for å sikre at 

                                                 

51 Instruks for barneombudet § 2. 
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offentlig virksomhet skjer i samsvar med gjeldende rettsregler. Videre skal loven bidra til at 

spesielle forvaltningslover blir riktig anvendt.52 

Forvaltningsloven inneholder flere bestemmelser som regulerer rettigheter som befolkningen 

har ved kommunikasjon med offentlige organer. Disse er blant annet veiledningsplikten jf. § 

11, forbud mot bruk av barn som tolk jf. § 11 e, elektronisk kommunikasjon jf. § 15a, krav om 

forhåndsvarsling jf. § 16, informasjonsplikt jf. § 17, krav til begrunnelse jf. §§ 24 og 25 og krav 

om underretning jf. § 27. De nevnte bestemmelsene vil bli ytterligere omtalt i avsnitt 3.3 om 

krav til kommunikasjon. Videre vil avsnittet behandle de bestemmelsene i forvaltningsloven 

som omhandler informasjonsformidling og kommunikasjon som ikke blir ytterligere omtalt i 

avsnitt 3.3. 

Offentleglova 

Offentleglova har som formål å legge til rette for at offentlig virksomhet er åpen og 

gjennomsiktig, for å styrke informasjon og ytringsfriheten, den demokratiske deltakelsen, 

rettsikkerheten for den enkelte og tilliten til det offentlige jf. offentleglova § 1. Hovedregelen i 

loven er at alle saksdokumenter, journaler eller liknende register skal være åpne for innsyn om 

annet ikke følger av lov jf.§ 3. Videre sier bestemmelsen at enhver kan søke om innsyn i 

offentlige dokumenter. Med dokument menes en logisk avgrenset informasjonsmengde som er 

lagret på et medium. Typiske dokumenter det er vanlig å be om innsyn i kan for eksempel være 

utviklingsplaner eller offentlige anbudsrunder. 

Det finnes unntaksregler for tilfeller hvor det ikke vil bli gitt innsyn i offentlige dokumenter. 

Ett slikt tilfelle er når dokumentet inneholder informasjon som er taushetsbelagt jf. § 13. Denne 

bestemmelsen sier at opplysninger som er underlagt taushetsplikt, er unndratt fra innsyn. Det 

blir ikke angitt i loven hva som anses som taushetsbelagte opplysninger, men dette reguleres i 

andre lover. Forvaltningsloven § 13 angir at «personlige forhold» og «forhold av 

konkurransemessig betoning» er taushetsbelagte. 

                                                 

52 Schartum (2015) s. 36. 
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Denne loven medfører at enhver kan søke om innsyn i barnevernets dokumenter, selv om 

vedkommende ikke er part i en sak. Dette skiller innsyn gjennom forvaltningsloven og 

forvaltningsloven. 

Likestillings- og diskrimineringsloven 

Formålet til loven er å fremme likestilling og å hindre diskriminering på grunnlag av blant annet 

religion, alder og etnisitet jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 1. Med likestilling menes 

likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilrettelegging og 

tilgjengelighet. Lovens saklige virkeområde gjelder loven for alle samfunnsområder jf. § 2. 

Dette innebærer at barnevernet må etterleve bestemmelsene i loven. 

Ifølge lovens § 6 er diskriminering på grunn av etnisitet forbudt. Med etnisitet i denne 

bestemmelsen menes blant annet nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. 

Diskriminering kan forklares som forskjellsbehandling, altså hvis en person blir behandlet 

dårligere enn en annen person. Det er sentralt at forskjellsbehandlingen må skje eller har skjedd 

på grunn av etnisitet. Det vil si at det stilles krav til årsakssammenheng mellom 

forskjellsbehandling og etnisitet53 For at diskriminering skal finne sted så må altså 

forskjellsbehandlingen skje som en konsekvens av en persons nasjonale opprinnelse etc. 

EUs personvernsforordning 

Det vil skje store endringer i norsk og europeisk personvernlovgivning. EU har innført 

personvernsforordningen, noe som medfører endringer for norsk personvernlovgivning. Justis- 

og beredskapsdepartementet foreslår i proposisjonen54 til Stortinget en ny 

personopplysningslov som vil avløse den gjeldende personopplysningsloven.55 I den samme 

                                                 

53 Prop.81 L (2016-2017) s. 313. 
54 Prop. 56 LS (2018) s. 7. 
55 Jeg vil benytte meg av den norske oversettelsen av forordningen gjennom Prop. 56 LS 

(2018) i all tekst som omhandler EUs personvernsforordning. 
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proposisjonen tas det ifølge departementet sikte på å sette loven i kraft samtidig som eller så 

snart som mulig etter at forordningen får anvendelse i EU-statene 25. mai 2018.56 

Når barnevernet fatter vedtak eller iverksetter andre tiltak blir personopplysninger brukt om de 

aktuelle partene i saken. Mye av kritikken mot barnevernet baserer seg på at de berørte partene 

oppfatter situasjonen slik at barnevernet gjennomfører omsorgsovertakelser og andre 

inngripende tiltak basert på menneskelige oppfatninger og delvis tilfeldigheter. Siden det er ved 

anvendelse av personopplysninger avgjørelser i barnevernet blir fattet, vil 

personvernsforordningen være sentral i barnevernsmyndighetenes arbeid. 

Formålet med forordningen er å gi vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av 

personopplysninger og regler for fri utveksling av personopplysninger jf. forordningen artikkel 

1 punkt 1. Videre sier artikkel 1 at forordningen skal sikre vern av fysiske personers 

grunnleggende rettigheter og friheter, særlig deres rett til vern av personopplysninger jf. art. 1 

punkt 2. Deretter sier artikkelen at fri utveksling av personopplysninger i Unionen skal verken 

begrenses eller forbys av årsaker knyttet til vern av fysiske personer med hensyn til behandling 

av personopplysninger. 

I forordningens fortale punkt 58 gis det informasjon om prinsippet om åpenhet. Her sies det at 

det nevnte prinsippet krever at all informasjon som er rettet mot allmennheten eller den 

registrerte skal være kortfattet, lett tilgjengelig og enkel å forstå. I tillegg skal det benyttes et 

klart og enkelt språk og ved behov visualisering. Dette betyr at når offentlige organer skal 

informere om innsynsbestemmelser og liknende, må det være kortfattet og forståelig. 

Det er kapittel 3 i forordningen som regulerer den registrertes rettigheter. De bestemmelsene i 

kapittel 3 som er relevante for statlig kommunikasjon med borgere vil bli ytterligere redegjort 

for i avsnitt 3.3.5. 

Som jeg har redegjort for i dette avsnittet så foreligger det flere ulike regelsett som påvirker 

barnevernet. Disse lovene gjelder for alle berørte, og det er disse lovene barnevernsansatte skal 

formidle til innvandrere. Det er derfor sentralt at barnevernsansatte har god forståelse av 

                                                 

56 Prop. 56 LS (2018) s. 8. 
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innholdet i lovene, slik at innvandrere forstår hva barnevernet er og hvilke regler som gjelder 

for behandling av barn. Hvordan dette fungerer i praksis vil bli redegjort for i kapittel 3. 

2.3 Organisering av barnevernet og barnevernets oppgaver 

I kapittel 4 av denne masteroppgaven vil jeg presentere barnevernets metoder for 

kommunikasjon av rettsinformasjon, og hvordan de ansatte selv opplever denne 

kommunikasjonen. I den sammenheng er det aktuelt å presentere ansvarsfordelingen innad i 

barnevernet. Ansvarsfordelingen fremgår av barnevernsloven. 

 
Figur 2: Barnevernets oppbygning.57 

Figur 2 er ment som et verktøy for bedre forståelse av den videre fremstillingen. Den 

nedadgående linjen sentralt i figuren er de ulike organene som utgjør sentrale 

barnevernsmyndigheter. Øverst på linjen finnes de politiske og organisatoriske 

barnevernsmyndigheter. Nederst på linjen er de mer utøvende barnevernsmyndighetene. Den 

venstre siden av figuren er tilsynsmyndighetene. Grunnen til at disse organene er merket med 

gul skrift er for å tydeliggjøre deres tilsynsmyndighet og uavhengighet. Den stiplede linjen skal 

                                                 

57 Inspirert av NOU 2009:22 s. 17. 
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indikere tilsynsmyndighet. På den høyre siden av figuren finnes fylkesnemnda, som et 

selvstendig organ uten politisk eller organisatorisk tilhørighet til de andre organene i figuren.  

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som har det overordnede politiske ansvaret for 

barnevernet. Ifølge barnevernsloven § 2-3 skal departementet blant annet føre tilsyn med at 

loven blir anvendt riktig og på en måte som fremmer lovens formål, gi retningslinjer og 

instrukser som er nødvendige for å at loven blir anvendt riktig og utarbeide 

informasjonsmateriell. 

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet og er 

et fagorgan som blant annet har ansvar for barnevernet. Direktoratet er faglig rådgiver for 

departementet og kompetanseorgan for sektoren, andre offentlig organ og for allmenheten. På 

vegne av departementet behandler direktoratet saker knyttet til barnevernsloven.58 Barne- 

ungdoms- og familiedirektoratet har igjen ansvar for å styre Barne- ungdoms- og familieetaten 

(heretter Bufetat) som er ansvarlig for den statlige utøvelsen av barne- og familievernet. Ifølge 

barnevernsloven § 2-2 er Bufetat organisert i sentralt og lokalt nivå. Det er det sentrale nivået 

som leder etatens virksomheter. Det lokale nivået er delt inn i fem regioner. I hver region finnes 

det fagteam, til sammen 27 på landsbasis, som utgjør bindeleddet mellom det statlige og 

kommunale barnevernet.59 

Det følger av barnevernsloven § 2-3 andre ledd at Bufetat etter anmodning fra kommunen skal 

bistå kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet, ha ansvar for rekruttering og 

formidling av fosterhjem og sørge for at fosterhjemmene får nødvendig opplæring. Etter 

barnevernsloven § 8-3 skal Bufetat yte tjenester til alle som oppholder seg i riket. Videre skal 

regionalt nivå i Bufetat yte tjenester til alle som oppholder seg i regionen. 

Ifølge barnevernsloven § 2-1 er det kommunene som har ansvar for alle de oppgavene som er 

omhandlet i loven som ikke er lagt til fylkeskommunen eller et annet statlig organ. Dette 

innebærer at de fleste oppgavene i barnevernet er kommunalt ansvar. Disse oppgavene er blant 

                                                 

58 Barne- ungdoms og familiedirektoratet (2018). 
59 NOU 2009:22, s. 17. 
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annet å reise sak60, treffe enkeltvedtak, forberede saker for behandling i fylkesnemnda, 

iverksette og følge opp behandling og gi råd og veiledning jf. § 2-1 fjerde ledd. Det kommunale 

barnevernet er etter barnevernsloven § 8-1 pålagt å yte tjenester og tiltak til alle som oppholder 

seg i kommunen. Den kommunale barnevernstjenesten skal også drive forebyggende 

virksomhet. Dette følger av barnevernsloven § 3-1 som sier at kommunen skal følge nøye med 

i de forhold som barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge 

omsorgssvikt og atferdsproblemer. 

I barnevernsloven finnes det særskilte bestemmelser om hvilke ansvarsområder barnevernet i 

Oslo kommune har. Ifølge barnevernsloven § 2-3 a kommer ikke lovens bestemmelser om 

Bufetat sine oppgaver til anvendelse i Oslo kommune. Videre sier bestemmelsen at i Oslo 

kommune skal Bufetat sine oppgaver og myndighet ivaretas av kommunen. 

Statens helsetilsyn er øverste tilsynsmyndighet og har det overordnede faglige tilsynet med 

barnevernet. jf. barnevernsloven § 2-3 b. Dette ansvaret innebærer tilsyn av 

barnevernsvirksomheten i de enkelte kommuner, med institusjoner, sentre for foreldre og barn 

og omsorgssentre for mindreårige. Statens helsetilsyn har den faglige styringen over 

fylkesmennene. Dette innebærer fastsetting av mål og krav, utvikle metoder og drive opplæring 

i tilsyn, veiledning om policy og saksbehandling og sørge for at like saker blir behandlet likt i 

hele landet.61 Statens helsetilsyn har myndighet til å omgjøre fylkesmannens vedtak hvis riktig 

praksis ikke har blitt fulgt. 

Ifølge barnevernsloven §2-3 b andre ledd skal fylkesmannen føre tilsyn med lovligheten av 

kommunenes oppfyllelse av barnevernsloven kapittel 1-9. Videre skal fylkesmannen føre tilsyn 

med institusjoner og sentre for foreldre og barn jf. § 2-3 b tredje ledd. Ved tilsyn på institusjoner 

skal formålet være å påse at lover og regelverk blir fulgt jf. forskrift om tilsyn med 

barnevernsinstitusjoner § 2-3. Forskriftens § 5 sier at fylkesmannen i slike situasjoner skal gi 

barna og institusjonen informasjon om tilsynsmyndighetens oppgaver og om hvem som skal 

føre tilsyn. 

                                                 

60 Barnevernsloven § 8-4. 
61 Helsetilsynet (2018). 
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Fylkesmannen har også som oppdrag å føre tilsyn med statlige barnevernsvirksomheter. Dette 

innebærer blant annet at fylkesmannen kan gi pålegg til Bufetat om å rette forhold som er i strid 

med barnevernsloven jf. § 2-3 b fjerde ledd. Fylkesmannen er også klageorgan for enkeltvedtak 

som fattes av barnevernet jf. barnevernsloven § 6-5. I figur 2 er det pil mellom Barne- ungdoms- 

og familiedepartementet og fylkesmannen for å markere at departementet kan gi nærmere 

forskrifter om gjennomføringen av tilsynet, jf. barnevernsloven § 2-3 fjerde ledd. 

Gjennom barnevernslovgivningen er det i noen tilfeller adgang for å bruke tvang i 

barnevernssaker.62 For å avgjøre slike saker ble i 1993 opprettet Fylkesnemnda for barnevern 

og sosiale saker som er et uavhengig domstolliknende forvaltningsorgan. Nemnda er 

partsnøytral og uavhengig. På dette grunnlag er nemnda satt alene på høyre side av figuren, 

uten noen piler som medfører tilhørighet til øvrige organer. Det er aldri nemnda som starter en 

tvangssak. Sakene bringes inn på initiativ fra sakens parter, for eksempel den kommunale 

barnevernstjenesten eller foreldrene i en barnevernssak. Fylkesnemnda har 

avgjørelsesmyndighet i saker om blant annet omsorgsovertakelse og saker som gjelder 

tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlige atferdsvansker.63 

  

                                                 

62 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. 
63 Prop. 73 L (2016-2017) s. 21. 
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3 Krav til kommunikasjon mellom barnevernet og innvandrere 

3.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg først presentere relevante kommunikasjonsmodeller før jeg introduserer 

de kravene til barnevernets kommunikasjon av rettsinformasjon til innvandrere. 

Intensjonen med presentasjonen av kommunikasjonsmodellene er å gi et bedre grunnlag for å 

forstå deler av utfordringene som barnevernet står overfor. Jeg har valgt å inkludere dette 

avsnittet fordi man er først nødt å ha kunnskap om hva kommunikasjon er før man kan forstå 

hvorfor kommunikasjon eventuelt ikke fungerer. 

Som en overgang til presentasjonen av krav til barnevernet ved kommunikasjon av 

rettsinformasjon til innvandrere i avsnitt 3.3 vil jeg introdusere en rettslig 

kommunikasjonsmodell. Denne rettslige kommunikasjonsmodellen er basert på kravene til 

kommunikasjon og kommunikasjonsteorien. 

3.2 Kommunikasjonsteorier 

I dette avsnittet ønsker jeg kort å presentere noen teorier bak konseptet kommunikasjon. Som 

et virkemiddel for å oppnå dette vil jeg først introdusere begrepet kommunikasjon før jeg 

presenterer noen utvalgte kommunikasjonsmodeller. Avslutningsvis vil jeg kort redegjøre for 

hvordan kulturforskjeller kan påvirke kommunikasjon. Utvalget av kommunikasjonsteorier og 

kommunikasjonsmodeller er basert på omfattende undersøkelser av relevant teori. De 

kommunikasjonsmodellene som vil bli presentert er fremtredende i teorien og passer bra med 

oppgavens problemstillinger. 

Simonsen (2007) s. 162 skriver at informasjon blir mest brukt om innholdet i et budskap, mens 

kommunikasjon er det forløp, eller den prosess, som trer i kraft når informasjon formidles 

mellom forskjellige parter.64 Kommunikasjon er altså den aktiviteten som forekommer når man 

                                                 

64 Simonsen (2007) s.162. 
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skal formidle informasjon. Simonsen (2007) s. 162 sier videre at kommunikasjon er en intendert 

handling, med sikte på å gjøre noe felles med, eller kjent for andre.65 

 
Figur 3 Informasjon som virkemiddel66 

Figur 3 illustrerer at informasjon og kommunikasjon er ett av flere virkemidler offentlige 

virksomheter kan bruke for å nå sine mål om en velfungerende offentlig forvaltning. Den 

offentlige forvaltningen kan nå sine mål ved hjelp av lover og regler, økonomiske tilskudd, 

bedre IT-løsninger eller endring av organisatorisk struktur. De nevnte virkemidlene, og flere, 

kan anvendes alene eller i ulike kombinasjoner. Et eksempel på dette kan være en situasjon 

hvor en kommune utarbeider og formidler et dokument som forklarer barnevernsloven på polsk. 

I denne situasjonen blir to av virkemidlene anvendt sammen for å oppnå ønsket resultat. Det 

figuren ikke tar med i regnestykket er hvordan virkemidlene faktisk blir mottatt av 

befolkningen. Videre i det neste avsnittet vil det bli presentert flere faktorer som påvirker om 

kommunikasjon blir god eller dårlig. 

                                                 

65 Simonsen (2007) s.162. 
66 Simonsen (2007) s. 31. 
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3.2.1 Kommunikasjonsmodeller 

Kommunikasjonsmodeller blir ofte anvendt i tekstanalyse i litteraturen, som virkemiddel for å 

bedre markedsføring eller for å forstå menneskelig samhandling. I denne oppgaven vil 

kommunikasjonsmodeller bli brukt for å forstå hvordan kommunikasjon mellom statlige 

organer og brukere fungerer. Maja Michelsen (2005) s. 58 har i tidsskriftet Norskrift forklart 

hvordan kommunikasjonsmodell kan anvendes. Hun sier at kommunikasjonsforskere ikke har 

blitt enige om hva kommunikasjon er, men ved hjelp av kommunikasjonsmodeller har de gjort 

forsøk på å nå en dypere innsikt i hva kommunikasjon kan være og hvordan det fungerer. Det 

hun mener med dette er at modellene ikke er definisjoner av kommunikasjon, men at modellene 

må betraktes som metaforer som kan hjelpe oss til å forstå hva som foregår i en situasjon der 

kommunikasjon finner sted. 67 

Simonsen sier videre at kommunikasjonsprosessene rett og slett ikke foregår slik modellene 

foreskriver. På den andre siden så kan modellene fungere som en huskelapp for ting man bør 

tenke gjennom når man planlegger kommunikasjonstiltak, og i beste fall kan modellene forklare 

budskap som tas imot og om informasjon virker.68 

De modellene jeg ønsker å presentere er ulike modeller som er basert på Roman Jacobson sin 

klassiske kommunikasjonsmodell. I tillegg ønsker jeg å introdusere en modell som inkluderer 

noen flere elementer, som støy og effekt gjennom kommunikasjonsprosessen. 

Kommunikasjonsmodellene som blir presentert i kommunikasjonsteorien har ofte ulike navn 

for samme modell. De fleste modellene har den klassiske kommunikasjonsmodellen som 

utgangspunkt, og er deretter modifisert. På dette grunnlag er det ikke navnet på modellene som 

bør være i fokus, men heller dens funksjon og budskap. 

                                                 

67 Michelsen (2005) s.58. 
68 Simonsen (2007) s.164. 
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Figur 4 Roman Jacobsons klassiske kommunikasjonsmodell 

Den klassiske kommunikasjonsmodellen ble introdusert av lingvisten Roman Jacobson. 

Denne modellen blir ofte kalt transportmodellen og inneholder tre komponenter, nemlig sender, 

budskap og mottaker.69 Denne type modell ser på kommunikasjon som om den skulle foregå 

rettlinjet, med signaler langs den korteste vei mellom to punkter.70 Når jeg presenterer denne 

modellen virker det naturlig å skille mellom to ulike situasjoner hvor kommunikasjon 

forekommer som denne modellen representerer. Disse to situasjonene vil bli presentert gjennom 

to ulike modeller. 

 
Figur 5. Den klassiske kommunikasjonsmodellen med egne modifikasjoner 

Den første situasjonen oppstår når budskapet blir formidlet av sender, men mottaker ikke har 

mulighet til å gi tilbakemelding til sender. En slik måte å kommunisere på kan være 

informasjonsbrosjyrer, nettsider eller brev om vedtak. De nevnte måtene å kommunisere blir 

ofte anvendt av offentlig forvaltning i kontakt med borgere. For at denne typen kommunikasjon 

skal fungere er det to faktorer som er sentrale for å oppnå god kommunikasjon. Faktorene er at 

informasjonen blir formidlet på et språk mottaker forstår og at mottaker har kunnskap om 

informasjonen. Begge disse faktorene er nødt å være tilstede i kommunikasjonsprosessen. I 

figuren nedenfor er forståelse av informasjon og riktig språk markert gjennom to sirkler med 

                                                 

69 Michelsen (2005) s. 62. 
70 Eide (2016) s. 66. 



33  

en dobbelstrek mellom seg. Disse to sirklene er plassert mellom budskap og mottaker for å 

indikere at hvis budskapet (informasjonen) ikke imøtekommer de to nevnte faktorene, så vil 

ikke budskapet (informasjonen) bli forstått av mottaker. 

 
Figur 6 Den klassiske kommunikasjonsmodellen med tilbakemelding, med egne modifikasjoner 

I den andre situasjonen vil sender få tilbakemelding fra mottaker på om budskapet er mottatt 

og forstått. Eksempel på en slik situasjon kan være en veiledningssamtale eller informasjon via 

telefon. Denne modellen åpner opp for mer dynamisk kommunikasjon, hvor sender kan tilpasse 

informasjonen etter hvordan mottaker reagerer på informasjonen som formidles. I et slikt tilfelle 

vil prosessen kunne bli repeterende helt til informasjonen er forstått eller prosessen bryter 

sammen. 

I denne modellen gjelder de samme faktorene som i den forrige modellen for at mottaker skal 

forstå informasjonen som formidles. I denne modellen er det avgjørende at avsender også 

innehar kunnskap for å forstå tilbakemeldingen fra mottaker. I en slik situasjon er de samme 

faktorene som i forrige modell gjeldende. Faktorene er at informasjonen formidles på et språk 

avsender forstår og at avsender har kunnskap om informasjon som formidles. I modellen 

nedenfor gjelder de samme premissene som i den forrige modellen, men i denne situasjonen 

kan også informasjonen som formidles i tilbakemeldingen ikke være tilstrekkelig for god 

kommunikasjon. 
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Figur 7. Kommunikasjonsmodell med støy 

Jeg vil videre presentere en kommunikasjonsmodell som er utredet av Statskonsult på oppdrag 

fra Utenriksdepartementet. Modellen har blitt presentert i en rapport som omhandler hvilke 

informasjonsbehov nyankomne innvandrere har når de ankommer Norge. Modellen inneholder 

elementer som kan anses sentrale i hvordan en kommunikasjonsprosess mellom offentlige 

organer og innvandrere kan forekomme. Jeg har modifisert modellen slik at den skal være 

tilpasset modellene ovenfor. Denne modellen har samme utgangspunkt som de to foregående, 

men inneholder også faktorer som kanal, effekt og støy. 

Hvilken kanal informasjonen formidles gjennom har stor betydning for resultatet og er nødt å 

tilpasses mottakeren av budskapet. Det er rimelig å anta at det sosiale mediet Instagram ikke er 

passende kanal for borgere over 60 år eller at borgere har teknologiske kunnskaper som 

medfører at alle kan motta informasjon gjennom digitale postkasser. Mennesker er forskjellige, 

og mediet for formidling av informasjon må dermed tilpasses mottaker. 

Hvilken effekt kommunikasjonen har, vil bli formidlet av mottaker og sendes tilbake til 

avsender. Dette er avgjørende for å finne ut om avsender har oppnådd den tilsiktede effekten. 

Den tilsiktede effekten kan være at kommunikasjon har nådd ut til et visst antall borgere under 

25 år eller at et visst antall borgere har svart på en undersøkelse. Om effekten av 

kommunikasjonen skal være god i konteksten til denne oppgaven så må mottaker ha forstått 

den informasjonen som formidles. For at mottaker skal forstå informasjonen så det som 

tidligere i avsnittet sentralt at informasjonen formidles på et språk mottaker forstår, og at 

mottaker har kunnskap om informasjonen. 

Støy kan i denne modellen oppstå i forskjellige faser av kommunikasjonsprosessen. Med støy 

menes forstyrrelser av forskjellige slag som kan bidra til at informasjonen oppfattes annerledes 

enn det som var hensikten. Det kan være forhold ved avsender, kanalen eller budskapet, eller 

henge sammen med valg av for eksempel tidspunkt og kontekst. Det kan også være forhold ved 
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mottaker som kan gjøre at det oppstår støy i prosessen.71 Slike forhold kan være dårlige 

språkferdigheter, misoppfatninger, mangel på kunnskap mm. Det kan være vanskelig å skille 

mellom støy og mottakerens forutsetninger for å forstå informasjonen. Hvis en mottaker tror at 

barnevernet kidnapper barn så kan det være mangel på kunnskap, men også vrangforestillinger 

og støy. Slikt støy kan begrense mottakerens ønske om å motta informasjonen, noe som kan gi 

dårlig kommunikasjon. Faktorer som kan kategoriseres som støy vil anvendt i drøftingen og 

analysen i kapittel 4. 

3.2.2 Hvordan påvirker kulturforskjeller kommunikasjon? 

I denne oppgaven så virker det naturlig å rette fokus på tverrkulturell kommunikasjon. Eide 

(2016) s.72 sier man i kommunikasjonsteorien legger vekt på at god kontakt forutsetter at begge 

parter både responderer og i samme tur selv tar initiativ til å utvikle kontakten og dialogen 

videre. Dette kalles for turtaking og kan ifølge Eide betraktes som de mest elementære 

byggesteinene i kommunikasjon mellom mennesker og grunnlaget for en god dialog.72 Dette 

utsagnet er relevant for barnevernets muntlige kommunikasjon som forekommer gjennom 

samtaler, informasjonsmøter og liknende. I disse situasjonene er det rimelig å anta at 

hovedparten av innvandrere i en samtalesituasjon ikke har gode nok språklige forutsetninger til 

å være en ”aktiv” part i samtalen. Som Eide sier så er (dette med) turtaking helt elementært for 

en god samtale. Mangel på dette kan legge begrensninger på, og skape utfordringer både for 

barnevernet og innvandrere i en kommunikasjonssituasjon. 

Videre så er det flere faktorer som må være tilstede for god kommunikasjon. Faktorene som 

ofte blir trukket frem er evne og vilje til empati, aktiv lytting, bekreftende kommunikasjon og 

klar formidling av informasjon.73 De nevnte faktorene er viktige selv om dialogpartnerne 

kommer fra samme kultur. Men hva om det eksisterer kulturforskjeller? 

Utfordringene som foreligger hvis samtalepartnerne kommer fra forskjellige kulturer er som 

oftest fortolkning og gjensidig forståelse av kultur, språk og mening. Å forstå den andres språk 

                                                 

71 Statskonsult (2007) s. 17. 
72 Eide (2016) s. 72. 
73 Eide (2016) s. 81. 
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og koder er en forutsetning for god kommunikasjon.74 Hvis dette ikke foreligger er det 

nødvendig at barnevernsansatte lever seg inn i den andres verden, og med dette på best mulige 

måte gjør seg kjent med den andres tegn og koder. Det kan også være viktig å skape et trygt 

miljø slik at den andre parten er komfortabel nok til at god dialog kan skapes. 

En annen faktor som spiller inn på kommunikasjon mellom folk fra forskjellige kulturer er ord 

og begreper som har forskjellig betydning. Undersøkelser viser at tysk- og skandinavisktalende 

uttrykker seg utpreget muntlig, mens spansk- og italiensktalende formidler sitt budskap mindre 

muntlig, og i høyere grad gjennom måten noe sies på og andre nonverbale uttrykksformer. I 

alle kulturer betyr ikke et ja at man gir tilslutning til det som blir sagt. I enkelte asiatiske kulturer 

betyr det rett og slett at ”jeg hører”. Enkelte steder kan det til og med bety nei.75 Dette er 

eksempler på hvordan forskjellig språklig bakgrunn kan sette begrensninger for god 

kommunikasjon. Spesielt i konteksten til denne besvarelsen kan det ha store konsekvenser hvis 

ord og utrykk blir tolket feil av parter i en barnevernssak, som vi ser fra eksemplene ovenfor. 

Nå skal det sies at 8 av 10 av respondentene i en undersøkelse gjennomført av Ipsos svarte at 

de synes det var ”lett å snakke norsk”.76 I den sammenheng må det påpekes at selv om 

respondentene synes det er lett å snakke dagligdags norsk, så er det en helt annen sak å snakke 

juridisk norsk. 

Videre kan som nevnt nonverbal kommunikasjon være annerledes fra en kultur til en annen. 

Det å vise en ring formet av tommel og pekefinger bety alt fra ”bra” til ”penger” og ”fuck you”. 

Å banke seg i tinningen med pekefinger kan hos oss bety at man står ovenfor ubegrenset 

dumskap, mens det i andre samfunn kan utrykke en anerkjennelse av den andre parts høye 

intelligens.77 Mangel på forståelse av slike forskjeller kan skape misforståelser i en 

samtalesituasjon med barnevernet. Hvis man som barnevernsansatt har mye kontakt med 

personer fra ulike kulturer, vil man nok ha stort utbytte av å sette seg inn i deres tegn og koder. 

Det finnes en del studier og håndbøker som gir utdypende informasjon om ulike gruppers 

                                                 

74 Eide (2016) s. 82. 
75 Eriksen (2006) s. 64. 
76 Ipsos (2018) s. 10. 
77 Eide (2016) s. 84. 
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religiøse og kulturelle koder.78 Som eksempel kan Hanssen sin bok Helsearbeid i et flerkulturelt 

samfunn (2005) trekkes frem. 

Den som behersker et språk har større makt enn den som ikke gjør det. Språkbeherskelse 

innebærer ikke bare å forstå ord og grammatikk, men å forstå hele den livsverden språket 

utrykker og er en del av.79 Jeg vil ikke her gå for mye inn på hvilken effekt det forestående kan 

ha for en innvandrer i samtale med barnevernet. Men det kan være verdt å merke seg at uten 

forståelse av i hvilken kontekst ulike ord og begreper hører hjemme, så kan det være vanskelig 

å forstå det helhetlige bildet. Spesielt når det kommer til forståelse av rettsinformasjon, et 

fagfelt majoriteten av innvandrere ikke nødvendigvis har kompetanse på. 

3.2.3 Oppsummering og veien videre 

Ved hjelp av ulike kommunikasjonsmodeller har jeg redegjort for sentrale punkter ved 

kommunikasjon. I tillegg har jeg sett på hvordan kommunikasjon med personer fra andre 

kulturer kan spille en rolle. I avsnitt 3.3 vil krav som regulerer barnevernets kommunikasjon 

med innvandrere bli redegjort for. For å knytte kommunikasjonsteorien til kravene vil jeg 

introdusere en rettslig kommunikasjonsmodell som vil fungere som en rød tråd i den videre 

fremstillingen. 

 

                                                 

78 Eide (2016) s. 84. 
79 Eriksen (2006) s. 90. 
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Figur 8 Den rettslige kommunikasjonsmodellen uten rettskilder 

Den rettslige kommunikasjonsmodellen inneholder sentrale elementer fra modellene som ble 

presentert tidligere i avsnittet. Disse elementene er «avsender», «støy», «mottaker» og 

«tilbakemelding». I tillegg til dette har jeg lagt til «budskap» og «kanal», for å skape en 

kommunikasjonsmodell som er bedre tilpasset oppgavens forskningsspørsmål. Både 

«budskap» og «kanal» vil utgjøre en sentral del av redegjørelsen av hvilke krav som foreligger 

for barnevernets kommunikasjon av rettsinformasjon til innvandrere. Ideen med modellen er at 

kravene vil bli tilført modellen der de har tilhørighet. Den rettslige kommunikasjonsmodellen 

vil også ha betydning for intervjuguiden, analyser og drøftinger. 

3.3 Krav for statlig kommunikasjon med borgere 

3.3.1 Innledning 

I dette avsnittet vil jeg redegjøre for konkrete rettslige krav samt veiledere og anbefalinger som 

barnevernet må ta hensyn til i kommunikasjonen med sine brukere. Jeg vil kartlegge kravene i 

lov og forskrift, men samtidig knytte andre rettskilder til kravene. Som andre rettskilder mener 

jeg i denne oppgaven lovforarbeider juridisk litteratur. I tillegg vil jeg redegjøre for relevante 

punkter i statlige og kommunale anbefalinger og veiledninger som barnevernet må forholde seg 

til ved kommunikasjon. Dette er anbefalinger fra overordnede organer som skal fungere som 

rammeverk for utarbeidelse av barnevernets egne strategier for kommunikasjon og 

informasjonsarbeid. 

Etter mange vurderinger og undersøkelser av de rettslige kravene kom jeg frem til at kravene 

hovedsakelig omhandler hvilket budskap som barnevernet er rettslig pålagt å formidle, og 

hvilken kanal dette budskapet skal formidles på. Derfor vil jeg gjennom to avsnitt redegjøre for 

de rettslige kravene som regulerer budskap og kanal i barnevernets formidling av 

rettsinformasjon. De to avsnittene vil følge de rettslige bestemmelsene som er presentert i 

figuren under. Videre vil jeg drøfte hvilke faktorer som gjennom den rettslige 

kommunikasjonsmodellen representeres som «støy». Disse faktorene vil bli nærmere belyst 

gjennom intervju av ulike barnevernsansatte. 



39  

 
Figur 9 Den rettslige kommunikasjonsmodellen 

Modellen har som utgangspunkt at det er et barnevernsorgan som starter kommunikasjonen. 80 

I mange tilfeller er det midlertidig innvandrere som tar initiativ til kommunikasjon med 

barnevernet. Grunnen er fordi oppgaven fokuserer på hvordan barnevernet kommuniserer 

rettsinformasjon til innvandrere. Dette utgangspunktet sammenfaller også med de rettslige 

kravene til kommunikasjon som blir presentert i avsnitt 3.3. 

Det er altså barnevernsorganene som skal formidle budskapet i kommunikasjonsprosessen. I 

denne oppgaven er budskapet rettsinformasjon. Rettsinformasjonen formidles gjennom 

forskjellige kanaler. Disse kanalene er hovedsakelig gjennom personlige møter med brukere av 

barnevernet, fysiske brev eller gjennom digitale kanaler. Det siste leddet i modellen er 

mottakeren, som i denne oppgaven er innvandrere. 

Det kan oppstå «støy» gjennom de ulike fasene av modellen. Hva som kan betegnes som «støy» 

i en slik kommunikasjonsprosess kan være vanskelig å konkretisere. I den videre fremstillingen 

vil «støy» være faktorer som kan begrense kommunikasjonsprosessen. Det er rimelig å anta at 

det varierer fra hvilken kanal som anvendes for kommunikasjon. Faktorer som kan betraktes 

som «støy» i en muntlig samtale er manglende språkferdigheter, vrangforestillinger hos 

                                                 

80 Se avsnitt 2.3 for mer informasjon. 
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mottaker81, feil bruk av tolk82 og manglende juridisk kunnskap. Manglende språkferdigheter og 

manglende juridisk kunnskap kan gjelde både avsender og mottaker. 

Ved formidling av rettsinformasjon gjennom digitale kanaler eller fysiske brev kan også støy 

begrense formidlingen. Gjennom mine intervjuer med ulike barnevernsansatte ble det påpekt at 

de oppfattet «støy» som at informasjon blir formidlet på feil språk, manglende interesse blant 

innvandrerne, manglende tillit til barnevernet og for dårlig rettslig opplæring av ansatte. Dette 

er i samsvar med rapporten fra Statskonsult som ble presentert i avsnitt 3.2.1. Her kategoriserte 

de «støy» som forstyrrelser av forskjellige slag som kan bidra til at informasjonen oppfattes 

annerledes enn det som var hensikten.83 

Etter at innvandreren har mottatt rettsinformasjonen gjennom en av kanalene, forutsetter jeg i 

den rettslige kommunikasjonsmodellen at det vil det bli gitt en tilbakemelding til det aktuelle 

barnevernsorganet. I en samtalesituasjon vil tilbakemeldinger forekomme gjennom hele 

samtalen. Gjennom intervjuene fortalte informantene at de følte seg usikre på om innvandrerne 

faktisk mottok informasjonen som ble formidlet. 

I digitale kanaler som inneholder rettsinformasjon, informasjonsbrosjyrer eller vedtaksbrev 

gjennom digital postkasse kreves det aktiv handling fra mottaker for å gi tilbakemelding om 

informasjonen er forstått eller ikke. Problemet oppstår hvis tilbakemeldingen ikke finner sted 

og avsender deretter antar at informasjonen er forstått. Slike tilfeller kan føre til ukorrekte 

vedtak og større misnøye mot barnevernet. 

3.3.2 Krav til budskap 

Videre vil jeg presentere de ulike rettslige reguleringene som barnevernet må ta i betraktning 

med formidling av rettsinformasjon til innvandrere. Disse rettslige kravene kommer 

                                                 

81 At mottaker har en forutinntatt innstilling til barnevernet som gjør formidlingen komplisert. 
82 Se avsnitt 3.3.2 for mer informasjon. 
83 Statskonsult (2007) s.17. 
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hovedsakelig gjennom forvaltningsloven, men det foreligger også rettslige krav til 

kommunikasjon i særlovgivningen. 

Krav om veiledning 

Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt, jf. 

forvaltningsloven § 11. Formålet med veiledningsplikten er at parter og andre interesserte skal 

kunne ivareta sine interesser på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses 

det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet, jf. 

forvaltningsloven § 11 første ledd. 

Ifølge forvaltningsloven § 11 andre ledd skal forvaltningsorganer av eget tiltak vurdere om 

partene i en sak har behov for veiledning. Etter forespørsel fra partene i en sak eller når sakens 

omstendigheter gir grunn til det skal forvaltningsorganet gi veiledning om: 

- gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på det vedkommende saksområdet, og 

- regler for saksbehandlingen, særlig om partenes rettigheter og plikter etter 

forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som 

i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.84 

Forvaltningsloven § 11 andre ledd medfører at forvaltningen selv må iverksette veiledning i 

tilfeller som de anser dette som nødvendig for at partene skal være opplyst om saken. Schartum 

sier at hele veiledningsprosessen er særmerket ved at det skal finne sted en nødvendig dialog, 

det vil si at veiledningen forutsetter en toveis kommunikasjon mellom forvaltningsorganet og 

borgeren. Ifølge Schartum så kan vekslende initiativ nettopp sies å være en typisk del av 

dialogen som blir forutsatt.85 Dersom vi legger denne forståelsen til grunn kan dette medføre et 

krav til barnevernet om selv å vurdere i hvilke tilfeller det er behov for veiledning for borgere 

som har behov for dette. Det kan være rimelig å anta at innvandrere som er i kontakt med 

barnevernet nettopp faller inn under denne kategorien. Dette på grunnlag av manglende 

forståelse av deres rettigheter og plikter og frykt for å iverksette dialog med forvaltningen. 

                                                 

84 Forvaltningsloven §11 andre ledd. 
85 Schartum (2015) s. 212. 
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I statens kommunikasjonspolitikk sies det at offentlige organer skal ha kunnskap om sine 

målgruppers behov og forutsetninger. Dette punktet sammenfaller med kravet om at 

barnevernet selv må iverksette tiltak når de antar at en part har behov for veiledning. 

Barnevernet må altså være proaktive i kommunikasjonsarbeidet og vurdere innvandrerens 

behov for veiledning. Statens kommunikasjonspolitikk gjelder hovedsakelig for statlige 

organer, men kommunene kan etter eget ønske ta i bruk målene og prinsippene og tilpasse disse 

til eget bruk og behov.86 Det foreligger altså ingen krav om at kommunalt barnevern må tilpasse 

seg statens kommunikasjonspolitikk. 

Denne typen veiledning om lover mv. innebærer også veiledning om hvordan de faktiske 

omstendighetene må være for å etterleve det gjeldende regelverket.87 Statens 

kommunikasjonspolitikk inneholder sentrale mål og prinsipper for statlig kommunikasjon med 

borgere. 88 Denne statlige veiledningen er ment å være en føring for hvordan staten sin 

kommunikasjon med innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet 

skal skje. Det vil ikke medføre sanksjoner ved manglende etterlevelse. Statens 

kommunikasjonspolitikk sier at offentlige organer på best mulig måte skal gi innbyggerne 

korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. Veiledning om gjeldende 

rett vil kunne være gunstig for innvandrere i møte med barnevernet siden det gir en mulighet 

til å tilpasse seg et lovverk de muligens anser som uoversiktlig. Som nevnt i kapittelet om 

bakgrunn og aktualitet så har ikke innvandrere like gode forutsetninger for å forstå det norske 

rettssamfunnet som den øvrige befolkningen. Dette begrunnes i dårligere språkferdigheter, 

svakere begrepsforståelse og ulike oppfatning om hvordan samfunnet fungerer. 

Tredje ledd i bestemmelsen sier at uavhengig om sak pågår, så plikter forvaltningsorganet innen 

sitt saksområde å gi veiledning som nevnt i andre ledd til en person som spør om sine rettigheter 

eller plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham. Det er likevel nødvendig at 

partene og andre interesserte har en bestemt sak som gjør veiledning ønskelig. Ifølge Schartum 

må «sak» forstås i vid betydning som nærmest synonymt med problemstilling.89 Det skal altså 

være mulig for innvandrere som har spørsmål vedrørende barnevernet å be om veiledning uten 

                                                 

86 Statens kommunikasjonspolitikk (2009) s. 6. 
87 Schartum (2015) s. 214. 
88 Statens kommunikasjonspolitikk (2009) s. 7. 
89 Schartum (2015) s. 213. 



43  

at det foreligger en spesifikk sak. Dette åpner opp for at innvandrere kan etterspørre informasjon 

om relevante rettskilder ol. 

Også i barnevernsloven finnes det bestemmelser som regulerer hvordan veiledningen skal skje. 

Hvis det skulle være motstrid mellom slike bestemmelser vil bestemmelsene i barnevernsloven 

være Lex spesialis. I tilfellet her ved veiledning gjennom forvaltningsloven og barnevernsloven, 

eksisterer det ikke motstridende forhold. Ifølge barnevernsloven §4-4 skal barnevernet bidra til 

å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og hjelpetiltak.  

Oppgaven har så langt, og vil i stor grad videre vurdere situasjonen fra et foreldreperspektiv. 

Allikevel er det aktuelt å vurdere i hvilken grad barn har rett på veiledning fra barnevernet. 

Barnevernsloven § 4-4 innebærer at barnevernet må kommunisere hvilke rettigheter og 

muligheter som foreligger for barnet. For at hjelpetiltakene barnevernet iverksetter skal være 

gode, så er det sentralt at barnets historie blir hørt. 

Barn har, som familiemedlemmer og som samfunnsborgere, en rett til å uttale seg 

og bli hørt i alle forhold som vedrører barnet, og en rett til å bli inkludert i og 

være med på å påvirke beslutningsprosesser som vedrører barns liv90 

Barnevernsloven § 4-16 omhandler hvilken oppfølging barnevernet skal gi etter vedtak om 

omsorgsovertakelse. Bestemmelsen sier at barnevernstjenesten kort tid etter 

omsorgsovertakelsen skal kontakte foreldrene med tilbud om veiledning og oppfølgning. 

Denne bestemmelsen samsvarer med veiledningsplikten jf. forvaltningsloven § 11. 

I barnevernssaker er det av og til nødvendig at barn også blir veiledet, og gitt mulighet til å 

uttale seg om sin oppfatning av situasjonen. Barns rett til å bli hørt kommer av barnevernsloven 

§6-3 som sier at barn som er fylt 7 år, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det 

tas avgjørelse i en sak som berører barnet. Retten til å bli hørt blir også regulert gjennom artikkel 

12 i FNs barnekonvensjon og Grunnloven § 104 som sier at barn har rett til å bli hørt i spørsmål 

som omhandler dem. Ifølge Stang (2007) s. 44 er et av målene med å føre samtale med barn å 

innhente barnets synspunkter om resultatet, om faktum, om saken forøvrig eller rett og slett 

barnets tanker og opplevelser av situasjonen generelt91. Videre sier Stang at barns rett til 

                                                 

90 Stang (2007) s. 37. 
91 Stang (2007) s. 44. 
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informasjon om sakens innhold og saksbehandlingen en forutsetning for barnets rett til å uttale 

seg. Slik informasjon må formidles på en måte som tilsvarer barnets alder og modenhet. Mangel 

på informasjon kan føre til at barnet lager «skrekkfantasier» om barnevernets engasjement i 

familien.92 

Barn har ofte ikke samme språkferdigheter eller samfunnsforståelse som en voksen person. Hos 

innvandrere er ofte situasjonen annerledes. I mange tilfeller går barna på skolen og lærer seg 

språk. Allikevel er det viktig at informasjonen blir gitt på en måte barnet har kapasitet til å 

forstå. Hvis informasjonen blir gitt på en måte barnet ikke forstår blir dette representert som 

«støy» i modellen. Barns rett til deltakelse i en sak blir videre regulert gjennom barnelova §§ 

31-33, og forvaltningsloven §§ 11d, 16-18 og 27. 

Et av målene med statens kommunikasjonspolitikk er at innbyggerne skal få korrekt og klar 

informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter. God etterlevelse av veiledningsplikten 

er i så måte helt sentral for å imøtekomme målene til kommunikasjonspolitikken. 

Krav til praktiske handlinger 

Til nå har jeg vurdert bestemmelser som regulerer generelle krav til veiledning. Det er også 

aktuelt å vurdere om det foreligger krav til forvaltningen om å gjennomføre visse praktiske 

handlinger for personer som blir veiledet. Ifølge forvaltninglovforskriften § 3 har 

forvaltningsorganer, når det er særskilt bestemt, en plikt til å sette opp søknader, brev eller 

tilsvarende. Videre sier bestemmelsen at forvaltningsorganene midlertidig bør hjelpe til med å 

fylle ut skjemaer og utarbeide klager og andre dokumenter når det synes å være behov for slik 

hjelp. Ved mangel på språklig og juridisk forståelse blant innvandrerne er det rimelig å anta at 

kravet om behov for hjelp til utfylling mm. er tilstede. Innvandrere som er i kontakt med 

barnevernet har altså mulighet til å få hjelp, når det synes å være behov, av barnevernet med 

utfylling av skjemaer, søknader og andre aktuelle dokumenter. Mangel på denne type 

veiledning kan resultere i gal utfylling av viktige dokumenter. 

                                                 

92 Stang (2007) s. 45. 
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Ifølge forvaltningsforskriften § 5 skal det gis nødvendig informasjon om utfyllingen av 

skjemaer, og informasjon om nødvendig dokumentasjon som bør være vedlagt skjemaet. Slike 

tilfeller kan være når innvandrere for eksempel ikke forstår ulike begreper i et skjema og trenger 

hjelp til å forstå dette. Det kan også være en utfordring om innvandrerne ikke forstår hvilke 

funksjoner skjemaene faktisk har, altså hvilken rettslig effekt som skjemaene gir. Hvis 

innvandrerne ikke forstår hvilke rettslig effekt skjemaene medfører kan det føre til at de ikke 

stoler på den informasjonen barnevernet gir. I modellen vil slike tilfeller representere «støy» 

ved at innvandreren ikke stoler på den informasjonen som gis gjennom veiledningen. 

Krav til språk 

Vedrørende språk i kommunikasjonsprosessen sier statens kommunikasjonspolitikk at staten 

skal bruke et klart språk som skal kunne forstås av alle aktuelle målgrupper. Komplisert og 

vanskelig språk kan medføre at innvandrerne går glipp av rettigheter, plikter og mulighet for 

aktiv samfunnsdeltakelse. Kommunikasjonspolitikken sier videre at for å nå frem til 

innvandrerbefolkningen med statlig informasjon, skal den enkelte virksomhet vurdere om det 

er tilstrekkelig å oversette til engelsk, eller om det i tillegg er behov for å oversette til et annet 

fremmedspråk.93 

Barnevernets kommunikasjonsstrategi fra 2008-201194 inneholder også strategier som sier noe 

om hvordan barnevernet skal kommunisere med et klart og tydelig språk. I strategien blir det 

uttalt at det anses som en utfordring når barnevernets fagspråk ofte er fremmed for brukeren og 

befolkningen for øvrig. Videre sies det at barnevernet alltid skal forklare fagtermer og 

forkortelser.95 Hvis barnevernet klarer å etterleve ambisjonene i de to nevnte veilederne vil 

støyen som forekommer i modellen som begrensende språkkunnskaper kunne begrenses. 

Forvaltningsloven § 16 om forhåndsvarsling sier at parter som ikke ved søknad eller på annen 

måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis mulighet til å uttale seg innen 

en nærmere avtalt frist. Andre ledd i bestemmelsen sier at forhåndsvarselet skal gjøre greie for 

                                                 

93 Statens kommunikasjonspolitikk (2009) s. 16. 
94 BUFETAT (2008). 
95 BUFETAT (2008). 
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hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses påkrevd for at parten på en forsvarlig måte 

kan ivareta sine interesser. Bestemmelsen bygger på det ulovfestede prinsippet om forsvarlig 

saksbehandling. Regelen er ment for å ivareta parters rettsikkerhet, siden partene i 

utgangspunktet skal ha bli hørt og gitt sitt syn på saken før vedtak fattes. Dette rettsprinsippet 

kalles kontradiksjon. I den sammenheng er også forvaltningsloven § 17 andre ledd sentral. 

Forvaltningsloven § 17 andre ledd sier at dersom forvaltningsorganet under saksbehandlingen 

mottar opplysninger om en part eller den virksomhet han driver eller planlegger, skal de 

forelegges han til uttalelse. 

Krav til forhåndsvarsling gir innvandrere som er i kontakt med barnevernet en mulighet til å 

uttale seg om hvordan de oppfatter saken, hvilke faktiske forhold de mener foreligger og få 

informasjon om sakens faktiske forhold. Dette er i samsvar med statens 

kommunikasjonspolitikk sitt prinsipp om at staten skal aktivt og i tide gi informasjon om 

rettigheter, plikter og muligheter.96 

Når et vedtak treffes så har sakens parter rett på begrunnelse jf. forvaltningsloven § 24 og 

underretning jf. forvaltningsloven § 27. Disse bestemmelsene har ikke å gjøre med barnevernets 

kommunikasjon å gjøre direkte, men er nødvendige forutsetninger for kommunikasjon. Alle 

enkeltvedtak skal underrettes partene så snart som mulig etter at vedtaket er fattet jf. § 27. 

Videre skal mindreårige over 15 år som er part i en sak også underrettes. I underretningen skal 

det gis informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, nærmere om fremgangsmåten 

ved klage og om retten til innsyn etter lovens §§ 18 og 19 jf. § 27 tredje ledd. I tillegg skal 

underretningen, når forholdene gir grunn til det, inneholde informasjon om adgangen til å søke 

fritt rettsråd, veiledningsplikten og adgangen til å få tilkjent sakskostnader. 

I tillegg til rett på underrettelse, så har parter i de fleste tilfeller rett på begrunnelse samtidig 

med underrettelsen. I begrunnelsen skal det vises til regler vedtaket bygger på. Hvis det er 

nødvendig for at parten skal forstå reglene, skal begrunnelsen også gjengi innholdet i reglene 

eller den problemstilling vedtaket bygger på jf. §25 første ledd. 

                                                 

96 Statens kommunikasjonspolitikk (2009) s. 8. 



47  

Videre sier § 25 andre ledd at de faktiske forhold som vedtaket bygger på skal nevnes. Når det 

gjelder krav til hvor grundig de faktiske forholdende skal redegjøres for, sier forarbeidene at 

andre ledd ikke pålegger forvaltningsorganene en plikt til å gi en fullstendig og detaljert 

redegjørelse for alle sider av saksforholdet. Videre sier forarbeidene at hvor utførlig det må 

orienteres om de faktiske forhold, vil bero på de konkrete forhold i hver enkelt sak. Minstemålet 

må være at fremstillingen er så fullstendig at den viser at lovens vilkår for å treffe vedtak er 

oppfylt. 97 

Krav til begrunnelse gir innvandrere som er i kontakt med barnevernet mulighet til å tilegne 

seg kunnskap om hvilke regler som ligger til grunn for avgjørelsen i deres vedtak. Sammen 

med veiledningsplikten skal berørte parter bli tilfredsstillende opplyst om hvilket rettslig 

grunnlag deres vedtak er fattet på. Problemet kan oppstå hvis forvaltningen ikke tar disse 

rettighetene alvorlig eller at innvandrerne ikke er innforstått med denne typen rettigheter. Vet 

et slik tilfellet vil ikke innvandrere som er i kontakt med barnevernet få innsikt i hva vedtaket 

deres bygger på, noe som igjen begrenser rettsikkerheten. 

Krav til bruk av tolk 

Som omtalt i avsnitt 1.1.1 er feil bruk av tolketjenester noe som kan bidra til svekket 

informasjonsflyt mellom barnevernet og innvandrere. Fjelnseth har i tidsskriftet Kritisk juss98 

formidlet flere situasjoner hvor tolk og part ikke snakker det samme språket, og informasjon 

som blir formidlet blir deretter feil. Videre vil jeg redegjøre for om det finnes rettslige krav som 

regulerer bruk av tolk i samtalesituasjoner og ved oversettelse av dokumenter. 

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet gav i 2003 en tolkningsuttalelse 

vedrørende spørsmålet om veiledningsplikten jf. forvaltningsloven § 11 og informasjonsplikten 

jf. forvaltningsloven § 17 gir rett til bruk av tolk for personer som ikke har tilstrekkelige 

norskkunnskaper.99 Her sies det at utgangspunktet i norsk forvaltningsrett er at 

administrasjonsspråket er norsk. På visse rettslige områder har allikevel lovgiver direkte fastsatt 

                                                 

97 Ot.prp. nr. 75 (1993-1994) s. 40. 
98 Fjelnseth (2017) s. 56. 
99 Justis- og beredskapsdepartementet (2003). 
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en plikt til å kommunisere på et språk som mottaker forstår. Denne plikten forekommer 

gjennom pasientrettighetsloven § 3-2 og utlendingsloven § 34.100 Disse to bestemmelse 

regulerer henholdsvis en pasients rett til tolk for å få informasjon som er nødvendig for å få 

innsikt i sin helsetilstand og en innvandrers rett til tolk ved saker som gjelder bortvisning, 

utvisning og tilbakekall av gitt tillatelse. 

Vedrørende veiledningsplikten, jf. forvaltningsloven § 11 sier Lovavdelingen i uttalelsen at 

gode grunner taler for at forvaltningen plikter å benytte tolk og oversettelsestjenester i saker 

hvor hensynet til rettsikkerhet og likebehandling står like sentralt som ved utlednings- og 

helsetjenester. Det må altså i barnevernssaker foretas en streng vurdering om sakens viktighet 

og karakter kan begrunne bruk av tolk eller oversettelse. I barnevernssaker er det rimelig å anta 

at hensynet til rettsikkerhet og likebehandling medfører en rett på bruk av tolk for innvandrere. 

Forvaltningsloven § 17 omhandler forvaltningens utredning- og informasjonsplikt. I uttalelsen 

til Lovavdelingen sier de at det i visse saker vil forvaltningsloven § 17, i tillegg til det 

ulovfestede kravet om forsvarlig saksbehandling, kunne medføre at det foreligger en plikt for 

forvaltningen til å sørge for tolk eller oversettelse. De sier videre at et relativt klart eksempel 

på dette vil være saker der forvaltningen selv igangsetter en prosess som leder til vedtak av 

inngripende karakter, som for eksempel vedtak etter barnevernsloven.101 

I forhold til begge de aktuelle bestemmelsene blir det presisert at hvis det er ansatte ved 

forvaltningsorganet som behersker det aktuelle fremmedspråket, vil det normalt være 

unødvendig å tilkalle tolk.102 En slik situasjon kan være hemmende for god kommunikasjon i 

barnevernet, på grunn av potensielt manglende tillit til barnevernet fra innvandrerens side. Det 

vil også kunne svekke rettsikkerheten til innvandrere. Det kan oppstå en situasjon hvor 

innvandreren er i tvil om i hvilken grad informasjonen blir formidlet korrekt tilbake til den 

barnevernsansatte. Slike tilfeller vil representere «støy» i den rettslige 

kommunikasjonsmodellen. 

                                                 

100 Justis- og beredskapsdepartementet (2003). 
101 Justis- og beredskapsdepartementet (2003). 
102 Justis- og beredskapsdepartementet (2003). 
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Videre inneholder forvaltningsloven en bestemmelse som regulerer bruk av barn som tolk i 

offentlige forvaltning. Denne bestemmelsen ble innført som endringslov så sent som i 2016. 

Forvaltningsorganer skal ikke bruke barn til tolkning eller annen formidling av informasjon 

mellom forvaltningen og personer som ikke har tilstrekkelige språkferdigheter til å 

kommunisere direkte med forvaltningen jf. forvaltningsloven §11 e. Det vil da si at barn heller 

ikke kan brukes til å oversette deler av samtaler eller på noen som helst måte brukes til å 

formidle barnevernets informasjon til deres foresatte. Ifølge forarbeidende ble forbudet innført 

av ulike tolkefaglige grunner. Disse er blant annet at tolking er et fag som det krever 

tolkefaglige kvalifikasjoner for å utøve, noe barn ikke har. Slik bruk av tolk imøtekommer 

heller ikke kravene i veiledningsplikten fordi informasjonen kan bli misforstått av begge parter 

og dermed risikere at saken ikke blir tilfredsstillende opplyst.103 Barn har verken de juridiske 

eller språklige ferdighetene som kreves for å tolke informasjon som kommer fra barnevernet. 

Bruk av barn som tolk vil i modellen fungere som støy. 

FN sin barnekonvensjon er integrert i norsk lovverk og skal gå foran annen lovgivning hvis 

bestemmelsene er i strid med barnekonvensjonens bestemmelser.104 Barnekonvensjonens 

artikkel 36 sier at partene skal beskytte barnet mot alle former for utnytting som på noen måte 

kan være til skade for barnet. Når et barn blir satt til å tolke, eller formidle informasjon fra 

barnevernet til et familiemedlem, kan barnet bli utsatt for en vanskelig rollekonflikt og en 

forventning om å ivareta interessene til voksne familiemedlemmer. Dette er verken ønskelig 

eller i samsvar med grunnprinsippet om barnets beste jf. barnekonvensjonen § 3. 

 

 

Krav ved innsamling av personopplysninger 

Som omtalt i avsnitt 2.2 danner personopplysninger beslutningsgrunnlaget for de fleste 

enkeltvedtak som blir fattet av barnevernet. Slike personopplysninger kan være inntekt, adresse, 

                                                 

103 Prop. 65 L (2015-2016) s. 6. 
104 Menneskerettsloven §§ 2 og 3. 
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nasjonalitet, religion etc. I den videre presentasjonen vil jeg redegjøre for EUs 

personvernsforordning sine artikler som regulerer hvordan barnevernet må informere parter om 

innsamling av personopplysninger. Det er verdt å nevne at selv om det finnes særlige 

bestemmelser om veiledning i forordningen, så foreligger det fremdeles en plikt til å veilede 

om forordningen jf. forvaltningsloven § 11 andre ledd. 

Etter personvernsforordningens artikkel 6 er det fem gyldige behandlingsgrunnlag for 

innsamling av personopplysninger. Ett av disse er at den registrerte har gitt samtykke til 

behandlingen for ett eller flere spesifikke formål.105 Hva som menes med samtykke blir regulert 

av artikkel 4 (11). Denne artikkel sier at i forordningen er samtykke fra den registrerte enhver 

frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den registrerte der vedkommende ved 

en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplysninger 

som gjelder vedkommende. 

Vilkårene for hvordan samtykke skal presenteres blir regulert av artikkel 7. Artikkel 7 (2) sier 

at dersom den registrertes samtykke gis ved en skriftlig erklæring, skal anmodningen om 

samtykke fremlegges på en forståelig og lett tilgjengelig form og på et klart og enkelt språk. 

Videre vil jeg trekke frem de viktigste områdende hvor behandlingsansvarlige må informere 

partene om deres rettigheter ved innsamling av deres personopplysninger. I min redegjørelse 

ønsker jeg å fokusere på hvilken informasjon som må gis og hvordan informasjonen skal 

presenteres. Hvordan informasjonen presenteres handler egentlig om hvilken kanal barnevernet 

formidler informasjon til sine brukere gjennom. 

Det er artikkel 12 (kanal) som regulerer hvordan informasjonen skal presenteres, mens artikkel 

13, 14 og 15 (budskap) regulerer hvordan og hvilken type informasjon som skal gis i ulike 

situasjoner. Videre gir artikkel 12 føringer på hvordan andre bestemmelser i forordningen skal 

tolkes. Disse artiklene ønsker jeg kort å presentere avslutningsvis i dette avsnittet. 

Etter artikkel 12 skal den behandlingsansvarlige treffe egnede tiltak for hvordan informasjonen 

skal formidles til den registrerte jf. artikkel 13,14 og 15. Videre sier artikkel 12 at denne 

                                                 

105 Personvernsforordningen artikkel 6 (1) (a). 



51  

informasjonen skal gis på en kortfattet, åpen, forståelig og lett tilgjengelig måte. Det skal brukes 

et klart og enkelt språk, især når det gjelder opplysninger som spesifikt er rettet mot barn. En 

slik presisering er i samsvar med statens kommunikasjonspolitikk. Informasjonen skal gis 

skriftlig eller på en annen måte, herunder elektronisk dersom det er hensiktsmessig. 

Bestemmelsen åpner også for at informasjonen kan gis muntlig, men dette forutsetter at 

identiteten til den registrerte kan bevises på en annen måte enn hvis informasjonen gis skriftlig. 

Ved innsamling av personopplysninger fra innvandrere skal altså barnevernet gi nødvendig 

informasjon om innsamlingen på en måte som innvandrere forstår. 

Artikkel 13 omhandler hvilken informasjon som skal gis ved innsamling av personopplysninger 

fra den registrerte. Denne artikkel er delt opp i fire punkter. Artikkel 13 (1) redegjør for 

informasjonen som behandlingsansvarlige må gi ved innsamling. Den nevnte informasjonen er 

blant annet identiteten og kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige, formålene med 

behandlingen og eventuelle mottakere eller kategorier av mottakere av personopplysningene. 

Artikkel 13 (2) redegjør for informasjon som den behandlingsansvarlige må gi den registrerte 

hvis det er nødvendig for å sikre en rettferdig og gjennomsiktig behandling. Denne 

informasjonen er blant annet tidsrommet personopplysningene vil bli lagret, retten til å anmode 

om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger, retten til å klage til en 

tilsynsmyndighet og forekomsten av automatiserte avgjørelser. 

Videre sier artikkel 13 (3) at dersom det opprinnelige formålet med behandlingen endres, skal 

den behandlingsansvarlige før nevnte viderebehandling gi den registrerte informasjonen om 

andre formål og annen nødvendig informasjon som nevnt i punkt 2. Artikkel 13 (4) er en 

unntaksbestemmelse som sier at punkt 1,2 og 3 ikke få anvendelse dersom den registrerte 

allerede har informasjonen. 

Artikkel 14 inneholder de samme vilkårene som artikkel 13, men får anvendelse hvis det enda 

ikke er samlet inn personopplysninger fra den registrerte. Unntaksbestemmelsen er mer 

omfattende i artikkel 14 enn i artikkel 13. Artikkel 14 (5) gir fire ulike punkter hvor artikkelens 

innsynsbestemmelser ikke får virkning. Det mest relevante punktet i oppgavens sammenheng 

er artikkel 14 (5) (b) som sier at innsynsbestemmelsene ikke får virkning om det viser seg 

umulig å gi nevnte informasjon eller det vil innebære en uforholdsmessig stor innsats. Slik type 
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unntaksbestemmelse forekommer også i forvaltningsloven ved blant annet § 11 første ledd om 

veiledningsplikten. 

Artikkel 15 (1) sier at den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse 

på om personopplysninger om vedkommende behandles, og dersom det er tilfellet, innsyn i 

personopplysningene og informasjon som er listet opp fra bokstav a til h. Denne informasjonen 

er alt fra formålet med behandlingen, de berørte kategoriene av personopplysninger, hvor lenge 

personopplysningene vil bli lagret og hvor personopplysningene stammer fra. Avslutningsvis 

stiller artikkel 15 (3) krav om at den behandlingsansvarlige skal gjøre tilgjengelig en kopi av 

personopplysningene som behandles. 

EUs personvernforordning kan gi den registrerte trygge rammer for å bli informert om hvilke 

rettigheter som foreligger ved innsamling av personopplysninger om dem. I forhold til 

barnevernets oppgaver, så skaper forordningen rammevilkår for hvordan barnevernet kan 

behandle personopplysninger. Samtidig gir det mulighet for partene i en barnevernssak til å 

være mer delaktige i prosessen, ved at den behandlingsansvarlige (her barnevernet) må 

informere den registrerte om mulig behandling av personopplysninger og partens rettigheter. 

Artikkel 12 (1) regulerer hvordan informasjonen skal presenteres. At informasjonen blant annet 

skal presenteres kortfattet, forståelig og ved bruk av et enkelt språk, gir innvandrere bedre 

forutsetninger for å forstå informasjonen. 

3.3.3 Krav til kanal 

Med kanal mener jeg verktøyet som barnevernet anvender for kommunikasjon av 

rettsinformasjon til innvandrere. Kanalene jeg vil bruke videre i oppgaven er digitale, muntlige 

eller skriftlige. Eksempler på disse er henholdsvis vedtaksbrev gjennom digital postkasse, 

samtalesituasjon og fysisk informasjonsskriv i posten. Det kunne vært spennende å undersøke 

hvor mange kanaler for kommunikasjon som faktisk eksisterer. I hvilken grad har offentlige 

organer oppfylt potensialet som finnes ved ulike kommunikasjonsmetoder? I den sammenheng 

er for eksempel Skype en interessant variant. Her blir både muntlige og digitale 

kommunikasjonsmåter brukt i samarbeid. En slik kombinasjon av kommunikasjonskanaler kan 

bidra til en mer effektiv kommunikasjonsprosess ved riktig bruk. 
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Videre vil jeg presentere rettslige og ikke- rettslige krav som regulerer hvilken kanal 

barnevernet skal formidle rettsinformasjon gjennom. Som en introduksjon til dette avsnittet 

ønsker jeg å presentere ett av sitatene fra statens kommunikasjonspolitikk; 

”Det må tas hensyn til at personer har ulike behov og forutsetninger for å kunne 

motta statlig informasjon, med bakgrunn i språk, kultur, funksjonsevne, 

manglende kompetanse eller tilgang til digitale kanaler. Staten må derfor utforme 

sin informasjon slik at den er lett å forså for mottakerne i de ulike målgruppene, 

og bruke de kanaler og virkemidler som er mest effektive for å nå disse- selv om 

det krever en særskilt innsats”106 

Forvaltningsloven §11 d regulerer hvilken kanal som veiledning etter fvl. § 11 skal komme 

gjennom. Bestemmelsen sier at i den utstrekning en forsvarlig utførelse av tjenesten tillater det, 

så skal en part som har saklig grunn for det, gis adgang til å tale muntlig med en tjenestemann 

som behandler saken. Videre sier bestemmelsens andre ledd at hvis det ved muntlige 

forhandlinger, konferanser eller telefonsamtaler av en part er gitt nye opplysninger eller 

anførsler av betydning for avgjørelsen i en sak, skal de såvidt mulig nedtegnes eller 

protokolleres. 

Som nevnt i avsnitt 3.2.1 har partene krav på underretning jf. fvl. § 27 når vedtak treffes. Alle 

enkeltvedtak skal underrettes partene så snart som mulig etter at vedtaket er fattet jf. § 27. 

Denne underrettelsene skal gis skriftlig, men hvis det er særlig byrdefullt eller at saken haster 

så kan underrettelsen gis muntlig. 

Forvaltningsforskriften § 2 åpner opp for at det er opp til forvaltningsorganet å avgjøre om 

veiledningen skal skje muntlig eller skriftlig. I en slik situasjon skal det legges vekt på ønsket 

og behovet til den som blir veiledet. I en situasjon hvor en innvandrer trenger veiledning om 

gjeldende regelverk eller liknende, er det rimelig å anta at både ønsket og behovet for muntlig 

veiledning er tilstede. 

I barnevernssaker hvor parten er innvandrer vil muntlig veiledning kunne medføre utfordringer. 

Dette gjelder spesielt i situasjoner hvor det forekommer umiddelbar dialog, som for eksempel 

                                                 

106 Statens kommunikasjonspolitikk (2009) s. 11. 
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ved oppmøte på barnevernskontor. I slike tilfeller har verken innvandreren eller den 

barnevernsansatte hatt tid til å forberede seg. Når det blir gitt tid til å forberede seg vil begge 

parter ha mulighet til å gjennomføre tiltak som vil kunne begrense disse utfordringene. 

Muntlig veiledning kan også føre til at faktorer som blir representert som «støy» i modellen 

realiseres. Disse faktorene kan være språkferdigheter fra begge parter, analfabetisme, mangel 

på tillitt til barnevernet eller feil bruk av tolk. Hvis slike støyfaktorer blir gjeldende kan det gi 

konsekvenser for innvandrerens rettsikkerhet og tillit til barnevernet. 

I tillegg til muntlig kommunikasjon med innvandrere er kommunikasjon gjennom digitale 

kanaler relevant for oppgaven. I denne oppgaven kategoriserer jeg formidling gjennom digitale 

kanaler som rettsinformasjon på offentlige nettsteder, post gjennom digital postkasse og andre 

digitale verktøy for kommunikasjon. 

Forvaltningsloven § 15 a sier at et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon 

når det henvender seg til andre. Videre sier andre ledd at alle som henvender seg til et 

forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon dersom forvaltningsorganet har lagt 

til rette for dette, og det skjer på den anviste måten. 

Videre blir også bruk av elektronisk kommunikasjon regulert av e-Forvaltningsforskriften §§ 3 

og 8. e- Forvaltningsforskriften § 3 sier at alle som henvender seg til et forvaltningsorgan kan 

benytte elektronisk kommunikasjon. Vilkårene for at elektronisk kommunikasjon er akseptert 

er at forvaltningsorganet har lagt til rette for det, det skjer på den anviste måten og ved bruk av 

den riktige elektroniske adressen. Dette innebærer i prinsippet at enhver, om ønskelig, kan 

kontakte et hvilket som helst forvaltningsorgan via elektronisk kommunikasjon. 

e-Forvaltningsforskriften § 8 sier at et forvaltningsorgan kan benytte seg av elektronisk 

kommunikasjon når det henvender seg til andre. I følge forskriftens § 8 andre ledd gjelder dette 

også underretting om enkeltvedtak, og innholdet i enkeltvedtaket skal gjøres tilgjengelig via 

egnet informasjonssystem. Digital kommunikasjon med borgere er i overenstemmelse med 

digitaliseringsrundskrivet107 som sier at kommunikasjonen normalt skal skje gjennom digitale 

                                                 

107 Sammenstilling av anbefalinger og pålegg om digitalisering i offentlig sektor. 
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nettbaserte tjenester. 108 Disse rettslige kravene medfører at barnevernet kan kontakte 

innvandrere, og innvandrere kan kontakte barnevernet gjennom digitale kanaler. 

Ett av de strategiske grepene i BUFDIRs kommunikasjonsstrategi er at det skal være solid og 

oppdatert kunnskap i digitale kanaler. Gjennom de digitale kanalene skal det formidles tall, 

statistikk, kunnskap og analyser. Videre skal BUFDIR utvikle og forvalte digitale tjenester og 

sikre tjenesteyterne enkel tilgang til ny kunnskap, faglige råd, veiledninger, anbefalinger og 

retningslinjer.109 

En måte å kommunisere digitalt med borgere på er gjennom elektroniske postkasser. For 

borgerne vil dette blant annet si at man skal kunne motta informasjon fra forvaltningen og gi 

svar via digitale plattformer. I Norge har borgerne valget mellom to digitale postkasser, nemlig 

Digipost og Eboks. Hvis man har registrert en e-post adresse hos offentlige myndigheter vil 

man få digital post. Borgere har allikevel valget om å reservere seg fra digital kommunikasjon 

gjennom kontakt- og reservasjonsregisteret. 

Kravene for å opprette en digital postkasse er at man må inneha norsk fødselsnummer eller D-

nummer, og ha elektronisk ID fra Bank ID.110 Personer som er bosatt i Norge får fødselsnummer 

og utledninger som skal oppholde seg i Norge under seks måneder får D-nummer.111 

Per 24.04.2018 er det rundt 1.8 millioner borgere som benytter seg av digital postkasse. Dette 

er mindre enn halvparten av den voksne befolkningen. Hvor mange prosent av innvandrere i 

Norge som har anskaffet seg digital postkasse er ikke oppgitt, men det er rimelig å anta at 

prosentandelen ikke er nevneverdig høy. Dette kan være grunnet teknologisk kompetanse og 

interessen for kommunikasjon med offentlige organer. Videre kan det også ha med tilgangen 

til digitale verktøy. Digitale verktøy er kostbare, noe som kan medføre at ikke alle 

innvandrerfamilier har råd til å gå til anskaffelse av nødvendig utstyr. Vi tar det gjerne som en 

                                                 

108 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2017). 
109 BUFDIRs kommunikasjonsstrategi (2016) s. 8. 
110 Direktoratet for forvaltning og IKT (2016). 
111 Skatteetaten. 
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selvfølge at alle har dette, men i skole- og barnehage ser blant annet at familier med 

innvandrerbakgrunn kan mangle dette.   

Anvendelse av ny teknologi ved kommunikasjon med borgere er i samsvar med statens 

kommunikasjonpolitikk hvor bruk av ny teknologi er et av prinsippene. Her står det at offentlige 

organer skal ”utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi og nye kanaler effektivt og 

formålstjenlig”.112 Det samme gjelder BUFDIR sin kommunikasjonsstrategi som inneholder 

strategier og overordnede mål for barnevernets kommunikasjon. Her sies det at nettsidene deres 

skal være hovedkilde for all informasjon fra direktoratet.113 Ved anvendelse av nye teknologi 

og nye kanaler for kommunikasjon er det viktig at informasjonen som blir formidlet ”når ut til 

alle”. Når nye teknologier innføres er det naturlig at ikke alle klarer å følge tempoet. Dette kan 

være på grunn av alder, interesse eller kunnskap. Det er også rimelig å anta at mye av 

informasjonen som blir formidlet gjennom digitale kanaler er på norsk, noe som igjen skaper 

en barriere for bruk hos innvandrere. 

I den rettslige kommunikasjonsmodellen som ble introdusert i avsnitt 3.3.1 vises det med to-

veis pil at det skal være mulig med tilbakemelding begge veier i kommunikasjonsprosessen. 

Ved kommunikasjon gjennom digitale kanaler kan det være vanskelig for barnevernet å vite 

om rettsinformasjonen som formidles faktisk er forstått. Dette ønsker jeg å eksemplifisere ved 

hjelp av en artikkel publisert på NRK.no (Bolme) 2018. Her sies det at kun ett av fire digitale 

brev fra offentlige organer åpnes.114 Når digitale brev ikke åpnes vil informasjonen ikke mottas 

og forstås. I slike tilfeller vil ikke barnevernet få tilbakemelding på om informasjonen er forstått 

eller ikke, og vil dermed anta at innvandreren har forstått informasjonen. 

  

                                                 

112 Fornying- og administrasjonsdepartementet (2009) s.8. 
113 Barne- ungdoms og familiedirektoratet (2016) s. 6. 
114 Bolme (2018). 
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4 Barnevernets formidling av rettsinformasjon 

4.1 Innledning 

Frem til nå i oppgaven har jeg redegjort for det rettslige grunnlaget barnevernet må forholde 

seg til i deres daglige arbeid, barnevernets oppbygning, ulike kommunikasjonsmodeller og det 

rettslige grunnlaget for hvordan slik kommunikasjon skal forekomme. 

Videre i oppgaven vil undersøkelsene som jeg har gjennomført for å svare på 

forskningsspørsmål 2 og 3 bli presentert. Disse undersøkelsene er gjennomført for å kunne 

vurdere hvordan barnevernets formidling av rettsinformasjon faktisk forekommer og i hvilken 

grad de rettslige kravene i kapittel 3 er blitt fulgt. Presentasjonen av undersøkelsen består av to 

deler. Disse delene er basert på to kanaler for formidling som ble introdusert i modellen for 

rettslig kommunikasjon. 

Den første delen er en undersøkelse av hvordan barnevernet formidler rettsinformasjon 

gjennom digitale kanaler. Her vil jeg først redegjøre for funnene som ble gjort i intervjuet før 

jeg analyserer noen utvalgte digitale kanaler for formidling av rettsinformasjon. Den andre 

delen er en undersøkelse av hvordan informantene opplevde den muntlige formidlingen av 

rettsinformasjon til innvandrere. 

Etter hver del vil jeg analysere og drøfte funnene i undersøkelsen. Det vil altså være en drøfting 

av digitale formidling og en drøfting av muntlig formidling. Dette vil jeg gjøre ved å drøfte 

funnene som er gjort i undersøkelsene opp mot de rettslige kravene for barnevernets formidling 

av rettsinformasjon til innvandrere.  

4.2 Mine erfaringer fra undersøkelsene 

I den følgende teksten kommer mine erfaringer med intervjuene. Denne redegjørelsen er 

gjeldende for avsnittet om muntlige kanaler i 4.2 og digitale kanaler i 4.3 

Jeg gjennomførte to intervjuer med tre informanter. Det ene intervjuet var altså et fellesintervju 

av to informanter. Begge disse informantene var saksbehandlere i barnevernet og jobbet på 

samme barnevernskontor. Dette barnevernskontoret befant seg utenfor Oslo. Den ene av disse 
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informantene var ikke- etnisk norsk, og hadde særlig fokus på saker hvor partene var 

innvandrere. 

I det andre intervjuet var det en informant som arbeidet som barnevernskonsulent. Denne 

informanten jobbet på et barnevernskontor som har sitt ansvarsområde innenfor Oslo. 

Målsetningen med intervjuene var å undersøke hvordan ansatte i barnevernet oppfatter 

situasjonen med dagens kommunikasjon, hvilke særlige utfordringer de ser ved 

kommunikasjon av rettsinformasjon med innvandrere, hvilke faktorer de mener gjør 

kommunikasjonen utfordrende, hvilke kanaler de anvender for kommunikasjon, hvilke 

instrukser de følger for slikt arbeid og hvordan de oppfatter mulighetene for forbedring. 

Samtlige av informantene spurte om det var mulig å få oppgaven tilsendt for videre å undersøke 

hvordan formidlingen kunne bli bedre. Informantene ønsket også å ta tematikken videre for 

diskusjon med resten av avdelingen, og stor enighet blant informantene om at tematikken burde 

bli mer diskutert. 

Jeg opplevde intervjuene som givende for helheten til oppgaven. Informantene var interesserte 

i oppgavens tema, selv om jeg til tider merket at informantenes kunnskap om tematikken var 

begrenset. En konsekvens av dette var at informantene til tider virket usikre på hva spørsmålene 

egentlig handlet om. Dermed ble det muligens for mye flyt mellom hvilke temaer som ble 

snakket om. Dette hadde både negative og positive konsekvenser. De negative konsekvensene 

var at jeg ikke fikk gått i dybden på de temaene vi snakket om før informanten var over på et 

annet tema. Når vi var kommet over på et annet tema hadde jeg egentlig flere spørsmål om den 

opprinnelige tematikken. Dette medførte at jeg synes det var vanskelig å komme tilbake til det 

opprinnelige temaet. På den andre siden var det positivt at informanten fikk snakke om 

situasjoner og utfordringer som de synes var aktuelle. Dette førte til at jeg fikk nye impulser og 

tanker rundt oppgavens forskningsspørsmål. 

Hvis jeg skulle startet arbeidet med oppgaven på nytt ville jeg startet tidligere med å få bekreftet 

informanter til intervjuene. Underveis i arbeidet hadde jeg kontakt med flere som sa seg villige 

til å stille til intervju. Det viste seg at når tiden var kommet, hadde flere av de potensielle 

informantene ikke lengre tid til å gjennomføre intervjuene. Dette medførte at det kun ble 

gjennomført to intervjuer av til sammen tre informanter. En av informantene var av utenlandsk 
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bakgrunn og jobbet spesifikt med innvandrere. Uttalelser fra denne personen ga etter min 

mening intervjuene en helt ny dimensjon. 

Før intervjuene hadde jeg utarbeidet en intervjuguide som skulle fungere som en mal gjennom 

intervjuene. I prosessen med å lage intervjuguiden hadde jeg sortert spørsmålene i en rekkefølge 

som jeg mente ville gi intervjuet en god flyt og informanten en god oversikt over hvilke temaer 

vi hele tiden snakket om. Underveis i intervjuene klarte jeg ikke å holde meg til rekkefølgen i 

intervjuguiden, noe som medførte at det ble en del frem og tilbake mellom temaer. 

Jeg gjorde lydopptak av begge intervjuene. Ingen av informantene ønsket å lese gjennom 

referatet eller høre lydopptaket, men de ønsket alle å lese oppgaven etter endt arbeid. Da jeg 

hørte gjennom opptakene, merket jeg at jeg til tider avbrøt informantene. Dette førte til at 

informanten avbrøt det resonnementet vedkommende holdt på med. Ved en senere anledning 

ville jeg latt informanten snakket ferdig, før jeg eventuelt stilte mine oppfølgingsspørsmål. 

Dette ville gitt informantene friere tøyler til å snakke om temaer de mente var aktuelle, og følt 

at de mestret intervjuet på en bedre måte. 

Videre hendte det at jeg gikk ut av den typiske intervjuerrollen. Med dette mener jeg at jeg til 

tider informerte informantene om relevant regelverk, mulige kanaler for kommunikasjon og 

annen informasjon som informantene selv ikke hadde. En slik utvikling er ikke ønskelig da det 

kan være med å påvirke svarene til informantene. 

For å gi funnene sterkere validitet hadde det vært ønskelig å gjennomføre flere intervjuer. Det 

kunne vært interessant å rette fokus mer mot bydeler i Oslo som har stor innvandrerbefolkning. 

Jeg har forsøkt å få til intervjuavtaler med bydeler som er kjent for dette, men det viste seg at 

intervju i sammenheng med masteroppgaver ikke var noe som ble prioritert. 

Jeg ønsker også å informere om at jeg har gjort flere forsøk på å få til et intervju med 

barnevernsmyndigheter på det politiske nivå. Dette viste seg å være vanskelig, og jeg fikk 

utelukkende tilbakemelding om at dette var noe de ikke hadde resurser eller kapasitet til. Det 

ville vært interessant å spørre ansvarlige personer i disse organene om hvordan de opplever 

forholdet mellom barnevernet og innvandrere, og i hvilken grad de prioriterer formidling av 

rettsinformasjon til innvandrere. Det er etter min oppfatning synd at sentrale 
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barnevernsmyndigheter ikke ville bruke tid på dette, da det er noe som de forhåpentligvis kunne 

dratt nytte av. 

4.3 Barnevernets muntlige formidling av rettsinformasjon 

I dette avsnittet vil jeg presentere funnene som har blitt gjort om barnevernets muntlige 

formidling av rettsinformasjon til innvandrere. Undersøkelsesopplegget er det samme som for 

avsnittet om digitale kanaler. 

To av informantene svarte at de hadde grei kompetanse på barnevernsloven, men at de følte at 

den juridiske kompetansen ikke var tilstrekkelig for å veilede innvandrere i gjeldende regelverk. 

Ved tilfeller hvor de merket at den juridiske kompetansen ikke var tilstrekkelig så ringte til de 

advokaten for å få hjelp til å forstå det aktuelle regelverket. En av informantene svarte at han 

hadde god nok juridisk kompetanse til å veilede klienter i gjeldende rett. Deres 

barnevernskontor hadde årlige samlinger med juridisk kontor hvor de gikk gjennom 

forvaltningsretten og barnevernslovgivning. Ingen av informantene hadde verken kunnskap til 

eller brukt statlige veiledninger og føringer for god kommunikasjon.115 

Språk er en faktor som kan oppfattes som støy i den rettslige kommunikasjonsmodellen om 

informasjon formidles på et språk som mottaker ikke forstår. Alle informantene sa at de 

opplevde språk som den største begrensningen når det kom til å få budskapet formidlet på en 

god måte. Videre sa alle informantene at manglende språkferdigheter kunne medføre at 

informasjonen som ble formidlet ikke nådde frem til innvandreren. I den sammenheng mente 

informantene at riktig bruk av tolk var sentralt for å begrense den potensielle støyen. 

Alle informantene svarte at det utelukkende ble brukt tolk hvis dette var ønskelig. Tolkene som 

ble brukt var ifølge informantene godt opplært i reglene om taushetsplikt og andre 

forvaltningsrettslige spørsmål. Den ene informanten fortalte at ved førstegangsmøte ble 

innvandreren informert om de samme forvaltningsrettslige områdene som taushetsplikt, 

                                                 

115 Statens kommunikasjonspolitikk, barnevernets kommunikasjonsstrategi og BUFDIRs 

kommunikasjonsstrategi. 
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klagerett og saksbehandlingstid. Informanten bekreftet også at de ikke hadde noen 

kontrollrutiner på om denne informasjonen faktisk var forstått. 

I avsnitt 1.1.1 om bakgrunn og aktualitet presenterte jeg historier hvor det hadde blitt brukt tolk 

som snakket galt språk. På spørsmål om feil tolkebruk sa to av informantene at de ikke hadde 

opplevd at tolken snakket feil språk, men gal dialekt. Informantene mente at dette ikke hadde 

gjort store utslag på om kommunikasjonen var god eller ikke. Videre sa informantene at de i 

hvert tilfelle spurte foreldrene eller personen som meldte bekymring om hvilket språk 

innvandrerne snakker. I tillegg til dette spurte informantene innvandrerne om ved første samtale 

om den innleide tolken snakket korrekt språk og dialekt. Også i situasjoner hvor informantene 

hadde opplevd at kjemien mellom innvandrer og tolk hadde vært god, fokuserte de på at den 

samme tolken skulle bli brukt i videre samtaler med den aktuelle innvandreren. 

Videre så sa to av informantene at det kunne vært nødvendig med tolkeoversettelse av referater 

og liknende, slik at innvandrerne kunne få informasjonen på sitt morsmål. Informantene hadde 

opplevd at de leste opp referat og liknende på norsk til innvandrere hvor det hadde vært helt 

tydelig at innvandrerne ikke hadde forstått budskapet. I slike situasjoner opplevde informantene 

at det var begrenset hva de kunne gjøre, og bruk av tolk til oversettelse kunne vært nødvendig. 

Mangel på tolk i slike situasjoner begrunnet informantene med at det var «overveldende» mye 

de skulle ivareta. 

Tilbakemelding er en prosess i den rettslige kommunikasjonsmodellen som tidligere har blitt 

introdusert. På spørsmål om det blir brukt noen metoder for å bekrefte at innvandreren faktisk 

har forstått informasjonen som blir formidlet, svarte informant 3 at det ikke var noe spesielt 

fokus på dette. Videre sa informanten at han i tilfeller hvor innvandreren ikke snakket flytende 

norsk så hadde vedkommende fokusert på å snakke tydelig og presist. Dette innebar blant annet 

at informanten snakket saktere og begrunnet ting på en helt annen måte. Til dette spurte jeg om 

dette kunne medføre at rettsinformasjon kunne bli altfor begrenset, uten de nødvendige 

nyansene. Informanten svarte at utfordringen heller var å gjøre det enkelt nok, for å 

imøtekomme den rettslige forståelsen til de aktuelle innvandrerne. Informanten mente at alle 

på det aktuelle barnevernskontoret gjorde det samme, men at det ikke ble gjort tiltak for å 

dobbeltsjekke at informasjonen faktisk var forstått. 
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4.3.1 Drøfting av funnene satt opp mot de rettslige kravene for barnevernets 

formidling av rettsinformasjon 

Barnevernets muntlige formidling av rettsinformasjon skjer hovedsakelig gjennom 

veiledningstimer og annen form for dialog. Sentralt i den muntlige formidlingen er det rettslige 

kravet om veiledningsplikten som kommer av forvaltningsloven § 11.116 For at veiledningen 

skal gi gode resultater er det avgjørende at barnevernsansatte har nødvendig juridisk 

kompetanse. Gjennom intervjuene sa en av informantene at; 

”jeg føler jeg har grei kompetanse på de bestemmelsene i barnevernsloven som 

jeg bruker. Altså fra kapittel 4 og utover. I tillegg kjenner jeg til sentrale 

bestemmelser i forvaltningsloven. På andre typer lovverk har jeg ikke inngående 

kunnskap. Ved tilfeller hvor den juridiske kompetansen ikke strekker til, så ringer 

jeg advokaten vi har tilgjengelig” 

Det juridiske landskapet er komplekst. I mange tilfeller er det nødvendig å ta i bruk flere 

rettskilder for å komme til endelig resultat. Begrenset juridisk kunnskap hos barnevernsansatte 

kan medføre mangelfull veiledning om innvandreres rettigheter og plikter, som igjen kan 

innskrenke innvandreres rettsikkerhet.  

En av informantene sa at; 

”hos oss så har vi årlige samlinger med juridisk avdeling hvor vi blir oppdatert på 

endringer i barnevernsloven og generell forvaltningsrett. I tillegg er dette en arena 

hvor vi kan ta opp spørsmål vi har angående jussen” 

Dette sitatet viser at noen barnevernskontor har et bevisst forhold til at hvis barnevernet skal 

lykkes i sitt kommunikasjonsarbeid er det avgjørende at de ansatte har tilstrekkelig juridisk 

kompetanse. På den andre siden så kom det frem gjennom intervjuene at ingen av informantene 

hadde hørt om eller brukt statlige veiledninger for god kommunikasjon. Dette kan tyde på 

manglende bevissthet på hvordan og hvilke faktorer som gjør kommunikasjonen med borgere 

                                                 

116 Se avsnitt 3.3.1 for mer informasjon. 
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god. Dette gjelder ikke minst for kommunikasjon rettet mot borgere med innvandrerbakgrunn, 

som jo er mer utfordrende. 

De fleste saksbehandlerne i barnevernet er ikke utdannet jurister, så det er ikke rimelig å 

forvente at den juridiske kompetansen skal være utdypende. Men det er sentralt at 

barnevernsansatte kjenner til barnevernsloven, spesiell forvaltningsrett og forvaltningsloven. 

Manglende etterlevelse av veiledningsplikten vil resultere i «støy» gjennom den rettslige 

kommunikasjonsmodellen. Dette kan medføre at kommunikasjonsprosessen stopper opp, og 

innvandrere ikke får den informasjonen de har krav på. Manglende eller feil informasjon fra 

barnevernet om innvandreres rettigheter kan gi flere negative konsekvenser. Det kan blant annet 

føre til svekket rettsikkerhet, vedtak fattet på feil grunnlag og økt mistillit til barnevernet.  

Gjennom kapittel 1 om bakgrunn og aktualitet presenterte jeg noen historier hvor gal bruk av 

tolk hadde medført store brister i kommunikasjonsprosessen. Ord og utrykk hadde i disse 

historiene blitt oversatt regelrett feil. Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har 

som omtalt i avsnitt 3.3.1 uttalt at veiledningsplikten jf. forvaltningsloven § 11 gir gode grunner 

for at forvaltningen plikter å benytte tolk i saker hvor hensynet til rettsikkerhet og 

likebehandling står sentralt. En situasjon hvor en innvandrer ikke forstår informasjonen som 

blir formidlet må kunne kategoriseres som en slik situasjon. 

Gjennom intervjuene svarte alle informantene at det utelukkende ble brukt tolk hvis dette var 

ønskelig fra innvandrerens side. Slik praktisering av tolkbruk er i samsvar med 

veiledningsplikten. 

På den andre siden så kom det også frem gjennom intervjuene at når det gjaldt oversettelse av 

referater og liknende, var ikke alltid bruk av tolk imøtekommet. En av informantene sa; 

”Jeg har opplevd at når vi leser opp referater for innvandrere som de skal 

godkjenne, har det noen ganger vært tydelig at innvandreren ikke forstod 

innholdet. Det er ikke så mye vi får gjort med det, men vi burde leid inn tolk. Det 

er bare så «overveldende» mye å ta hensyn til” 

Gal bruk av tolk blir i den rettslige kommunikasjonsmodellen representert som «støy». En slik 

svikt i rutinene kan medføre at innvandrerens rettsikkerhet vil bli kraftig svekket gjennom 

misvisende informasjon til barnevernet. I verste fall kan det medføre at barnevernet fatter er 
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vedtak basert på feil informasjon. Dette vil igjen øke innvandreres mistilliten til barnevernet. 

Undersøkelsen gjennomført av Ipsos for Bufdir viste at 3 av 10 med innvandrerbakgrunn hadde 

lav tillitt til barnevernet. For at denne statistikken ikke skal bli dårligere er det viktig at det blir 

brukt kvalifisert tolk som snakker samme språk og dialekt som innvandreren. 

4.4 Barnevernets digitale formidling av rettsinformasjon 

I dette avsnittet vil jeg først presentere funnene som har blitt gjort gjennom intervjuene om 

barnevernets digitale formidling av rettsinformasjon til innvandrere. Videre vil jeg presentere 

hvordan den digitale formidlingen faktisk forekommer gjennom nettsteder. Grunnen til at jeg 

har valgt å presentere hvordan formidlingen skjer gjennom nettsteder, og ikke andre digitale 

kanaler for formidling er på grunn av kapasitet og tilgang på informasjon. Deretter vil jeg drøfte 

funnene opp mot det rettslige grunnlaget for barnevernets kommunikasjon med innvandrere. 

Gjennom intervjuene ønsket jeg blant annet å finne ut i hvilken grad informantene henviste til 

digitale kanaler for informasjon om relevante rettskilder og hvilke digitale kanaler som ble 

brukt. Digitale kanaler er en av to kanaler i denne oppgaven for formidling av rettsinformasjon. 

Med digitale kanaler anser jeg alt av måter å kommunisere med befolkningen på ved hjelp av 

digitale verktøy. De vanligste måtene for barnevernet å formidle rettsinformasjon til 

innvandrere er gjennom nettsteder og informasjon i digitale postkasser. I den videre 

presentasjonen vil hovedfokuset være på disse to metodene for digital kommunikasjon. 

I intervjuet fortalte alle tre informantene at de i svært liten grad anbefalte nettsteder til sine 

klienter som søkte informasjon om relevante rettskilder. Jeg spurte deretter om de viste om 

nettsteder som inneholdt rettslig informasjon, og på dette spørsmålet svarte to av informantene 

at de ikke hadde kjennskap til slike nettsteder. Den ene informanten svarte at det hadde oppstått 

situasjoner hvor informanten viste til og selv brukte regjeringen.no. 

Ingen av informantene henviste altså til digitale kanaler aktivt til innvandrere. På spørsmål om 

informantene henviste innvandrere til nettsider for juridisk informasjon, svarte alle tre 

informantene at det aldri hadde skjedd. Videre spurte jeg om de hadde hørt om BUFDIR sine 
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nettsider som inneholder en rettsdatabase117 Denne rettsdatabasen inneholder relevante 

rettskilder, informasjonsbrosjyrer og liknende. Alle informantene svarte til dette at de ikke var 

kjent med denne rettsdatabasen og de mente at det var noe de burde blitt informert om av 

sentrale myndigheter. 

Som omtalt i avsnitt 3.2 finnes det flere statlige føringer og anbefalinger som barnevernet skal 

ta til etterretning.118 I den sammenheng spurte jeg informantene om de hadde hørt om slike 

statlige føringer og om det var noe de aktivt brukte ved formidling av rettsinformasjon til 

innvandrere. Alle informantene svarte at de verken hadde hørt om eller brukt noen av de 

relevante statlige føringene. To av informantene påpekte ved dette spørsmålet at de var nøye på 

å gi innvandrerne informasjon om hvilke rettigheter og plikter de hadde i møte med barnevernet. 

Dette punktet er gjeldende for formidling gjennom digitale og muntlige kanaler119. 

På spørsmål om dokumenter som ble formidlet gjennom digitale kanaler ble sendt ut på et språk 

som mottaker forstod, svarte alle informantene at samtlige vedtaksbrev og liknende ble 

utelukkende sendt ut på norsk. Videre fortalte den ene av informantene at i noen tilfeller kunne 

de vært behjelpelige med å oversette slike dokumenter, men det var ikke noe de ville ta initiativ 

til. I løpet av informantens seks år ved det aktuelle barnevernskontoret hadde vedkommende 

aldri mottatt en forespørsel om oversettelse av dokumenter. 

De to andre informantene svarte på det samme spørsmålet at de heller ikke aktivt tok initiativ 

til oversettelse av dokumenter som ble formidlet gjennom digitale kanaler. Men ved forespørsel 

fra innvandrer om oversettelse av slike dokumenter ville informantene satt opp en time for hvor 

de kunne forklare dokumentene. I slike situasjonen ville det ifølge informantene være tolk 

tilstede. 

Tilbakemelding er en av fasene i den rettslige kommunikasjonsmodellen som tidligere har blitt 

presentert. Informantene ble derfor spurt om det blir gitt tilbakemelding fra innvandrere på om 

informasjonen som blir formidlet gjennom digitale kanaler faktisk er forstått av dem. Her svarte 

                                                 

117 Dette vil bli analysert senere i avsnittet. 
118 I denne oppgaven har jeg fokusert på statens kommunikasjonspolitikk, BUFDIRs 

kommunikasjonsstrategi og barnevernets kommunikasjonsstrategi. 
119 Se avsnitt 4.3. 
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den ene informanten at han hadde hørt om situasjoner hvor det hadde skjedd misforståelser i 

kommunikasjonen. Med misforståelser mente vedkommende her at innvandreren ikke hadde 

forstått informasjonen som ble formidlet. Informanten sa videre at han selv ikke hadde opplevd 

at informasjon formidlet gjennom digitale kanaler ikke var forstått. 

En informant svarte på det samme spørsmålet at det utelukkende var etniske nordmenn som 

gav tilbakemelding på informasjon formidlet gjennom digitale kanaler. Vedrørende at 

tilbakemelding fra innvandrere var fraværende sa informanten at han bare antok at 

informasjonen var blitt forstått. Manglende tilbakemelding på informasjon som er formidlet 

gjennom digitale kanaler kan tyde på at mange innvandrere enten bare godtar det som blir 

formidlet eller ikke forstår informasjonen. 

Vedrørende bruk av tolk ved digital formidling av rettsinformasjon ble informantene spurt om 

det ble tilbudt tolk for oversettelse av digitale dokumenter. To av informantene svarte her at i 

slike tilfeller ville innvandreren bli tilbudt en ny veiledningstime hvor tolken kunne være 

tilstede og oversette dokumentet. Det hendte også at det var nødvendig med telefontolk om det 

var hastetilfelle. 

4.4.1 Drøfting av funnene vurdert opp mot de rettslige kravene for 

barnevernets kommunikasjon 

Barnevernet sin digitale formidling av rettsinformasjon skjer hovedsakelig gjennom nettsteder 

og digital postkasse. Den videre drøftingen vil ha disse to kanalene for formidling av 

rettsinformasjon som utgangspunkt. 

Bufdir sin kommunikasjonsstrategi sier at nettsidene deres skal være hovedkilde for all 

informasjon fra direktoratet.120 Nettsidene121 til Bufdir inneholder en solid rettsdatabase som 

kan fungere som en kilde til rettsinformasjon for innvandrere. Men for at disse nettsidene skal 

fungere som en god kilde for rettsinformasjon er det flere endringer som må finne sted. 

Informantene hadde aldri hørt om eller anvendt Bufdir sin rettsdatabase. For at formidling av 

                                                 

120 Barne- ungdoms og familiedirektoratet, kommunikasjonsstrategi (2016) s. 4. 
121 Barne- ungdoms og familiedirektoratet (2018). 
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rettsinformasjon gjennom nettsider skal være vellykket er det en forutsetning at 

barnevernsansatte vet at slike nettsteder finnes. Deretter må innvandrere få informasjon om 

dette tilbudet. 

En av faktorene som må være tilstede for at digital formidling av rettsinformasjon gjennom 

nettsteder skal fungere er at informasjonsmateriell blir oversatt til flere aktuelle språk. Gjennom 

Bufdir.no er noe veiledningsmateriell, filmer og informasjonsbrosjyrer oversatt til flere språk. 

Jeg skulle gjerne sett at enda mer informasjon var oversatt. Det er for eksempel ingen 

informasjon om hvilke forvaltningsrettslige rettigheter innvandreren har i møtet med 

barnevernet. Med dette mener jeg enkel informasjon om for eksempel veiledningsplikten, rett 

til muntlig samtale med barnevernsansatte, rett til tolk og rett til begrunnelse. Denne typen 

informasjon ville gitt innvandrere bedre forutsetninger ved kontakt med barnevernet og ville 

medført at det ble satt spørsmålstegn ved feil etterlevelse av loven. 

Et av målene i statens kommunikasjonspolitikk er at staten skal bruke et klart språk som skal 

kunne forstås av alle aktuelle målgrupper.122 Bruk av utrykket ”klart språk” antar jeg betyr at 

statlige organer skal bruke ord og uttrykk som er forståelig for alle. Dette innebærer at bruk av 

tunge juridiske utrykk i formidlingen av rettsinformasjon til innvandrere burde begrenses. 

Videre sier kommunikasjonspolitikken at den enkelte virksomhet, her barnevernet, skal; 

”vurdere om det er tilstrekkelig å oversette til engelsk eller om det i tillegg er 

behov for å oversette til et annet fremmedspråk.”123 

På Bufdir.no er det altså ikke mulighet for oversettelse av lover og andre sentrale rettskilder. 

Dette vil bli representert som «støy» gjennom den rettslige kommunikasjonsmodellen og 

begrense god formidling av rettsinformasjon til innvandrere. I intervjuene sa en av 

informantene at; 

”oversettelse av lovtekst på barnevernets digitale plattformer er blitt diskutert. Når 

og hvordan er fortsatt ikke bestemt” 

                                                 

122 Statens kommunikasjonspolitikk (2009) s. 15. 
123 Statens kommunikasjonspolitikk (2009) s. 16. 
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Oversettelse av lovtekst kunne gitt innvandrere en mulighet til å anskaffe seg rettslige 

informasjon på et språk de faktisk forstår og begrenset «støy» gjennom den rettslige 

kommunikasjonsmodellen. Slik situasjonen er for øyeblikket mener jeg at mulighetene for 

oversettelse av lovtekst som formidles gjennom digitale kanaler er begrenset. Som vist gjennom 

redegjørelsen av funnene er det kun Lovdata.no som tilbyr engelsk oversettelse av et utvalg 

lover. Dette utvalget inkluderer ikke barnevernsloven. Det kan også diskuteres om manglende 

oversettelse av lovtekst på nettsteder strider mot ett sentralt prinsipp i statens 

kommunikasjonspolitikk. Dette prinsippet sier at digitale kanaler skal være hovedkilden for all 

statlig informasjon. Ved manglende oversettelse av lovtekst vil det ekskludere en gruppes 

tilgang på informasjon, nemlig innvandreres.   

En annen faktor som blir representert som støy gjennom den rettslige 

kommunikasjonsmodellen er at det i liten grad er mulighet for innvandrere å gi tilbakemelding 

på om rettslig informasjon er forstått. Gjennom intervjuene fortalte en av informantene at; 

”Vi blir bare nødt å anta at informasjonen som er gitt til innvandrere er forstått. 

Jeg kan ikke huske at noen har kommet til oss med spørsmål vedrørende 

informasjon som er sendt ut digitalt, men har hørt historier hvor informasjon har 

blitt misforstått” 

En annen informant fortalte at; 

”Jeg tar ikke aktivt initiativ til oversettelse av dokumenter. Men hvis det ble 

forespurt ville jeg i slike tilfeller avtalt en time og kontaktet tolk” 

Det er rimelig å anta at innvandrere ikke alltid forstår det juridiske aspektet ved vedtaksbrev og 

liknende. Det første sitatet kan gi et bilde på at aktiv hjelp fra barnevernet er fraværende. Man 

kan se dette fra to sider. Barnevernet har ingen rettslig plikt til å aktivt oppsøke innvandreren å 

undersøke om informasjonen faktisk er forstått. Dette kunne muligens også vært vanskelig 

grunnet barnevernets kapasitet. På den andre siden så skal forvaltningsorganer etter 

forvaltningsloven § 11 andre ledd av eget tiltak vurdere om partene i en sak har behov for 

veiledning. Av eget tiltak er i denne sammenheng av stor betydning. Spørsmålet blir om man 

kan forvente at barnevernet skal gå utenfor sine vanlige arbeidsinstrukser og aktivt oppsøke 

innvandrere for å undersøke om informasjonen faktisk er forstått. Forvaltningsloven § 11 første 

ledd sier at det ikke skal være rom for å unngå den alminnelige veiledningsplikten grunnet 
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begrenset kapasitet. Det å aktivt oppsøke innvandrere å tilby hjelp til forståelse kan sies å falle 

utenfor den alminnelige veiledningsplikten. Samtidig kunne det bidratt til at innvandreres 

begrensede tillitt til barnevernet, som ble vist gjennom undersøkelsen gjennom av Ipsos på 

vegne av Bufdir, ville økt. 

Det andre sitatet viser at det etter all sannsynlighet er variasjon i om innvandrere gir 

tilbakemelding på om informasjonen som er formidlet gjennom digitale kanaler er forstått. 

Måten det aktuelle barnevernskontoret løste slike situasjoner på kan sies å være et 

prakteksempel på hvordan «støy» kan begrenses. Denne måten burde blitt implementert som 

en overordnet føring på hvordan slike saker skal løses. 

I statens kommunikasjonspolitikk124 er et av prinsippene at statlige organer skal benytte seg av 

nye teknologier for kommunikasjon. For at innvandrere skal ha bedre forutsetninger for å forstå 

informasjonen som formidles er det avgjørende at nye teknologier benyttes. Nye teknologier 

kan medføre kommunikasjonsmetoder som er mer imøtekommende for innvandrere med 

utfordringer på språk og juridisk forståelse. Men samtidig er det viktig å ta i betraktning at ikke 

alle har like forutsetninger for å tilpasse seg utviklingen som skjer på området. Derfor er det 

viktig at det finnes alternativer for de innvandrerne som ikke har tilpasset seg nye teknologier. 

At informasjonen skal nå ut til alle er et annet prinsipp i statens kommunikasjonspolitikk som 

i denne sammenhengen aldri må glemmes. 

Når barnevernet formidler rettsinformasjon digitalt ser jeg tre faktorer som avgjør om 

kommunikasjonen blir vellykket. Den første er at barnevernet formidler informasjonen 

gjennom en kanal som er formålstjenlig. Den andre er at rettsinformasjonen formidles på en 

måte som innvandreren forstår. Rettsinformasjonen må altså ha et budskap som er forståelig og 

et språk som innvandreren er kjent med. 

I tillegg til dette er det avgjørende, i tilfeller hvor innvandreren ikke har kunnskap om 

informasjonen som formidles, med veiledning fra barnevernet og i den sammenheng god 

etterlevelse av veiledningsplikten125. Manglende etterlevelse av veiledningsplikten og andre 

                                                 

124 Statens kommunikasjonspolitikk (2009) s. 11. 
125 Forvaltningsloven § 11. 
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forvaltningsrettslige plikter vil føre til at informasjonsflyten blir begrenset, og budskapet kan 

misforstås. Hvis budskapet misforstås av innvandreren vil vedkommende sin rettsikkerhet bli 

svekket.   

4.5 Presentasjon av nettsteder som formidler rettsinformasjon 

På grunnlag av manglende kunnskap hos informantene om hvilke digitale kanaler som blir 

anvendt for formidling av rettsinformasjon, vil jeg i min analyse av digitale kanaler ta 

utgangspunkt i de to nettstedene som ble omtalt i intervjuene. I intervjuene fortalte 

informantene at de hadde hørt om bufdir.no og regjeringen.no, og at disse nettstedene innehold 

rettsinformasjon. For å gi undersøkelsen et større grunnlag har jeg i tillegg gjennomført søk på 

google.no med søkeord det er rimelig å anta innvandrere som ønsker rettslig informasjon vil 

benytte. Disse er «barnevernsloven», «barnevern», «barnevernet» og «lov om barnevern». 

Funnene er presentert i skjemaet under. 

Måten jeg vil gjennomføre analysen på er ved å presentere relevant rettslig innhold, vurdere i 

hvilken grad det juridiske innholdet er tilpasset innvandrere gjennom oversettelse mm. I tillegg 

til dette vil jeg vurdere om det finnes forklarende informasjon om hvordan det rettslige 

innholdet skal forstås. 

Tabellen under viser hvilke nettsteder som var øverste treff på google.no på de aktuelle søkene. 

Jeg vil på dette grunnlag gjennomføre en analyse av hvordan rettsinformasjon formidles 

gjennom nettstedene lovdata.no, regjeringen.no, bufdir.no, ung.no og barneombudet. 

Hovedfokuset vil være på regjeringen.no og bufdir.no siden dette var nettstedene informantene 

hadde kjennskap til. Det vil ikke bli redegjort for ung.no, da dette nettstedet inneholder artikler 

om barnevernet og ikke relevant rettslig informasjon. 

Søk Nettsted Nettsted 

Barnevernsloven Lovdata.no Regjeringen.no 

Barnevern Bufdir.no Ung.no 

Barnevernet Bufdir.no Barneombudet.no 

Lov om barnevern Lovdata.no Regjeringen.no 
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Bufdir.no 

Bufdir.no er Barne- ungdoms og familiedirektoratet sin nettside. Dette nettstedet inneholder en 

rettsdatabase og ulike informasjonsskriv og generell informasjon. Hvis en innvandrer som 

ønsker rettslig informasjon benytter seg av bufdir.no har vedkommende flere valg. Et av disse 

valgene er fanen «barnevern». Når personen velger barnevern vil vedkommende få et 

tilsvarende skjermbilde som det under. Her er det 7 valgmuligheter, hvor Rettigheter, lover og 

forskrifter er et av disse. 

 
Skjermdump 1 valgmulighetene på bufdir.no 

Når innvandreren som forstår norsk deretter trykker seg inn på rettigheter, lover og forskrifter 

finnes det to nye valgmuligheter. Disse er enten rettigheter for barn og unge i barnevernet eller 

lover og regler.126 

                                                 

126 Barne- ungdoms og familiedirektoratet (ukjent årstall). 
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Skjermdump 2 valgmulighetene ved fanen rettigheter, lover og forskrifter 

Hvis innvandrere som forstår norsk deretter velger linken til lover og regler vil personen få 

tilgang til en rettsdatabase som inneholder omfattende rettslige informasjon som er gjeldende 

for barnevernet. Denne databasen er hentet fra rettsdata.no,127 og gir dermed alle mulighetene 

som rettsdata.no tilbyr. Disse mulighetene er blant annet tolkningskommentarer fra jurister, søk 

på rettskilder og lenker til relevant lovgivning som lovforarbeider og forskrifter. 

 
Skjermdump 3 deler av rettsdatabasen hos bufdir.no 

Språk og muligheter for oversettelse av nettsteder kan være avgjørende for at støy gjennom den 

rettslige kommunikasjonsmodellen i størst grad skal være fraværende. Hvis innvandreren 

benytter funksjonen øverst i høyre hjørnet hvor det står «English» blir vedkommende sendt 

tilbake til en engelsk variant av forsiden til Bufdir. Denne nettsiden er annerledes utformet enn 

                                                 

127 tilsvarende lovdata.no, men er eid av Gyldendal forlag. Rettsdatabasen inneholder 

kommentarer til de ulike juridiske kildene som er skrevet av om lag 300 jurister. 
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den norske varianten, og inneholder ikke en rettsdatabase. På nettsiden finnes det generell 

informasjon om barnevernets oppgaver og hvordan barnevernet kan hjelpe. 

Det foreligger også et avsnitt på den engelske varianten hvor det blir formidlet hva som skjer 

om barnevernet mottar en bekymringsmelding. Det blir blant annet informert om at «the child 

services are obliged by law to study any such call and to assess whether or not there is due cause 

to investigate the matter futher»128 Denne informasjonen er helt generell og inneholder ikke 

noen henvisninger til gjeldende bestemmelser eller annen juridisk litteratur, noe det er rimelig 

å anta kunne virket informativt for innvandrere som søker informasjon om gjeldende regelverk. 

Videre er det på den samme nettsiden henvist til Bufdir sin nettside om Haag konvensjonen129, 

hvor det fremkommer hvilken betydning konvensjonen har for norsk rett og hovedpunkter i 

konvensjonen. Deretter informerer nettsiden om FNs barnekonvensjon130 sine hovedpunkter. 

Disse hovedpunktene ser ut til å være kopiert fra FN sin nettside hvor det blir redegjort for de 

mest sentrale bestemmelsene i konvensjonen.131 

 
Skjermbilde 4 Bufdirs engelske nettside om FNs barnekonvensjon 

Det foreligger ingen direkte oversettelse av barnevernsloven eller andre relevante lovverk på 

Bufdir sin engelske nettside. Men helt nederst på den engelske versjonen av nettsiden til Bufdir 

finnes det en link som heter «information in other languages». Denne linken fører videre til en 

                                                 

128 Barne-ungdoms og familiedirektoratet. 
129 Konvensjonen regulerer hvilken stat som kan treffe beskyttelsestiltak for barn. 
130 Den første menneskerettskonvensjonen som gir barn en spesiell juridisk status. 
131 FN (2018). 
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database som inneholder ulike brosjyrer utgitt av Bufdir på ulike språk. I databasen finnes det 

kun to informasjonsbrosjyrer som er oversatt til arabisk, polsk, engelsk, somalisk, vietnamesisk 

og 15 andre språk. Disse brosjyrene er «til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt» og «til 

barnets beste».132 

 
Skjermbilde 5 Brosjyredatabasen til Bufdir 

Brosjyren «til deg som er fratatt omsorgen for barnet ditt» inneholder informasjon om 

familievernet.133 Det foreligger ingen direkte rettsinformasjon i brosjyren utenom generell 

informasjon om taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt. Det er ingen henvisninger til 

gjeldende lovbestemmelser eller liknende som kunne bidratt til at innvandrere kunne undersøkt 

deres rettigheter og plikter på et dypere nivå. 

Brosjyren om «barnets beste» inneholder et avsnitt om foreldre og foresattes rettigheter. Her 

blir det formidlet informasjon om hvem som kan anses som en part i en sak og hvilke rettigheter 

de har. De nevnte rettighetene er forvaltningsrettslige rettigheter som rett til innsyn, rett til klage 

og rett til å anmode om at vedtak oppheves. Heller ikke her er det henvist til gjeldende 

                                                 

132 Barne- ungdoms og familiedirektoratet (ukjent årstall). 
133 Gir veiledning og råd til familier som opplever vansker og konflikter i familien. 
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lovbestemmelser. Videre blir det oppgitt barns rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Her er 

det de rettighetene som ble oppgitt på den engelske versjonen av Bufdir sin nettside. 

Avslutningsvis i brosjyren blir det presentert ulike måter å kontakte barnevernet på, enten via 

telefon eller å avtale møte for råd og veiledningssamtaler. Det blir også opplyst om at hvis det 

foreligger behov for tolk, så kan det ordnes. 

Den nevnte linken fører brukeren kun til de to omtale brosjyrene. Hvis innvandrere ønsker mer 

informasjon og flere brosjyrer blir vedkommende nødt å gå tilbake til den norske varianten av 

nettstedet. Fra forsiden er det lenket til en fane som heter «kunnskap og statistikk». 

 
Skjermdump 2 Bufdir.no rettigheter, lover og forskrifter 

Denne lenken fører innvandreren til en side som gir nye valgmuligheter. En av disse 

valgmulighetene er «Bufdirs egne publikasjoner». 

 
Skjermdump 3 Bufdir kunnskap 
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Hvis brukeren deretter trykker på «barnevernet» og «rettigheter» finnes det en brosjyre som 

heter dine rettigheter. Denne brosjyren er oversatt til engelsk, dari134 og somalisk og inneholder 

de rettighetene som barn som bor på institusjon har. Som eksempel på rettslig informasjon som 

kommer av brosjyren ønsker jeg å trekke frem et eksempel på hvordan brosjyren formidler 

informasjon om rettighetene barn på institusjon har til å få innsyn i opplysninger om seg selv. 

 
Skjermdump 4 Informasjonsbrosjyre 

I denne databasen over informasjonsmateriell som barnevernet har produsert, finnes det også 

flere videoer som formidler rettigheter innvandrere har i møte med barnevernet. Blant annet 

filmen «hva nå- informasjon om asylprosessen for enslige mindreårige asylsøkere». Denne 

filmen er tekstet på 11 forskjellige språk, blant annet fransk og arabisk. 

Det er kritikkverdig at fanen som jeg tidligere omtalte, nemlig «information in other 

languagues» ikke inneholder alt informasjonsmateriell som barnevernet har produsert. Som 

nevnt inneholder denne fanen bare to brosjyrer som er oversatt. For å få tilgang til alt 

informasjonsmateriell må innvandrere bruke den norske versjonen og velge fanen «Bufdirs 

egne publikasjoner». Denne fanen er ikke oversatt til noen andre språk, noe som kan begrense 

innvandrernes tilgang til denne informasjonen. 

Regjeringen.no 

Videre ble regjeringen.no introdusert gjennom intervjuene som en nettside informantene visste 

inneholdt rettslige informasjon. På regjeringen.no foreligger kort informasjon om 

                                                 

134 Dari er det lokale navnet på variasjoner av persisk som blir snakket i Afghanistan 

(https://no.wikipedia.org/wiki/Dari) (2018). 
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barnevernlovens formål, link til lovdata.no sin side om barnevernsloven og linker til tilhørende 

forskrifter og tolkningsuttalelser. 

 
Skjermdump 5 Regjeringen.no 

Videre så finnes det muligheter for oversettelse av loven til engelsk og samisk ved å trykke på 

en fane som dukker opp øverst i høyre hjørnet. Ved valg av engelsk oversettelse blir hele 

lovteksten presentert med innholdsfortegnelse, og informasjon om når loven sist ble endret. På 

den engelske varianten er det også mulighet til å laste ned lovteksten på engelsk som PDF135 

fil. 

                                                 

135 Filtype som ikke gir mulighet for redigering. 
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Skjermdump 6 regjeringen.no. Muligheter for oversettelse av lovtekst 

I tillegg til dette gir regjeringen.no sin engelske variant mulighet for søk på alt av tilgjengelige 

rettskilder. Her er det et utvalg av rettskilder som er oversatt til engelsk. Barnevernsloven og 

barnelova er blant dette utvalget. Rettskildene inkluderer lovforarbeider, forskrifter, 

retningslinjer, rundskriv og tolkningsuttalelser. Her henviser også regjeringen.no til lovdata.no 

for en komplett oversikt over rettskilder. Lovdata.no vil bli presentert under skjermbildet. 

 
Skjermdump 7 Regjeringen.no acts and regulations 
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Lovdata.no 

Lovdata.no har ifølge deres egne nettside en sentral rolle i forvaltningen av det rettslige 

informasjonssystemet. Gjennom Lovdata var Norge i 2001 det første europeiske landet som 

kunne gjøre elektronisk kunngjøring av regelverk til offisiell kunngjøring.136 

På lovdata.no og Lovdata Pro er det mulig å få selve nettsiden oversatt til engelsk, og et utvalg 

av lover som er oversatt til engelsk av ansvarlige departementer og liknende. Av lovene som 

jeg redegjorde for i kapittel 2 er det kun forvaltningsloven og likestillings- og 

diskrimineringsloven som er oversatt til engelsk på lovdata.no. Barnevernsloven er altså ikke 

en av de oversatte lovene, og tilbys kun på norsk. Det gis kun informasjon om relevante 

forskrifter og ikke noe tilleggsinformasjon som relevante forarbeider, juridisk litteratur og 

domsavgjørelser. 

 
Skjermdump 8 Lovdata.no eksempel fra Lovdata Pro 

Hvis man er registrert bruker hos Lovdata har innvandreren flere muligheter. Dette kalles 

lovdata PRO137 og er en tjeneste som tilbys enten gjennom betaling eller gjennom status som 

jus student eller liknende. Som vist gjennom skjermdump 8 har PRO brukere mulighet til å få 

blant annet historiske versjoner av loven, forarbeider, relevant juridisk litteratur og 

domsavgjørelser. Dette er en tjeneste som hovedparten av innvandrere ikke har tilgang til, noe 

som begrenser deres mulighet gjennom akkurat denne digitale kanalen for kommunikasjon av 

rettsinformasjon. 

  

                                                 

136 Lovdata.no (2018). 
137 Medlemstjeneste som gir flere muligheter ved bruk av Lovdata.no. 
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5 Avslutning  

I denne masteroppgaven har jeg først presentert det rettslige grunnlaget for barnevernets 

kommunikasjon av rettsinformasjon til innvandrere. Videre har jeg presentert og drøftet funn 

som er gjort gjennom intervju av barnevernsansatte. I tillegg har jeg analysert barnevernets 

digitale formidling av rettsinformasjon. Disse undersøkelsene kan bidra til en bedre forståelse 

av det rettslige grunnlaget. Undersøkelsene er også ment for å gi en oversikt over hvilke faktorer 

som kan begrense kommunikasjonen, og hvilke tiltak som kan gjøre kommunikasjonen bedre. 

Det rettslige grunnlaget som regulerer barnevernets kommunikasjon med innvandrer er 

komplekst. I tillegg til dette er barnevernslovgivningen som barnevernet skal kommunisere ut 

til innvandrere et regelverk som kan være vanskelig å få oversikt over. Dette medfører en 

utfordrende oppgave for barnevernsansatte i møtet med innvandrere som ikke har de 

nødvendige forutsetningen for å forstå regelverket. Dette kan begrunnes med manglende 

språkferdigheter, begrenset juridisk forståelse fra begge parter, manglende oversettelse av 

lovtekst og begrenset kommunikasjon.  

Informantene i intervjuene sa at de anså mange av de samme faktorene som begrensende for 

kommunikasjon med innvandrere. De opplevde at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om 

aktuelt lovverk, noe som gjorde det utfordrende å formidle informasjonen videre. Når 

mottakeren av informasjonen igjen ikke snakker samme språk, vil det by på utfordringer for 

barnevernet.  

I den sammenheng kommer riktig bruk av tolk inn i bildet. Riktig bruk av tolk er sentralt for å 

opprettholde innvandrernes rettsikkerhet i møtet med barnevernet. Det kom frem av den 

rettslige redegjørelsen i kapittel 3 at hensynet til rettsikkerhet taler for at tolk skal brukes i 

barnevernets samtaler med innvandrere. Selv om det finnes rettsgrunnlag som gir innvandrere 

rett til tolk, så må bruken av tolk være korrekt. Med dette mener jeg at tolken må prate samme 

språk og dialekt som sakens part, gjengi riktige opplysninger, være upartisk og nøyaktig i sitt 

arbeid. Manglende etterlevelse av disse faktorene kan bidra til svekket rettsikkerhet for 

innvandrere i møte med barnevernet.  

Som omtalt i drøftingen er oversettelse av lover begrenset. For øyeblikket er det muligheter for 

oversettelse av et utvalg lover til engelsk gjennom lovdata.no, men det burde rettes fokus mot 
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oversettelse til enda flere språk. Her kunne det blitt tatt utgangspunkt i måten Bufdir har oversatt 

ulikt informasjonsmateriell og brosjyrer. Dette ville medført at innvandrernes rettsikkerhet ble 

betraktelig styrket og «støy» gjennom den rettslige kommunikasjonsmodellen ville blitt 

begrenset. 

Det er heldigvis flere som har fotstått at det er behov for endringer i hvordan barnevernet 

kommuniserer med innvandrere. Per mai 2018 er en ny digital løsning for barnevernets parter 

i utredningsfasen. Denne løsningen kalles for DigiBarnevern. Dette er ment som en digital 

portal hvor parter i barnevernssaker skal kunne logge seg inn å få innsikt i og påvirke sin egen 

sak. I tillegg til dette skal løsningen inneholde tekniske standarder meldingsutveksling som 

muliggjør kommunikasjon og informasjonsutveksling.138 Gjennom arbeidet med min 

masteroppgave har jeg oppdaget et behov for en slik løsning. DigiBarnevern gir barnevernet 

helt nye muligheter når det kommer til formidling av rettsinformasjon gjennom digitale kanaler. 

Videre i arbeidet med denne løsningen burde det rettes fokus mot muligheter for oversettelse 

av lovtekst og annen juridisk informasjon til aktuelle språk. Det burde også rettes fokus mot 

løsninger som gir innvandrere enkel og forståelig rettslig informasjon om deres rettigheter og 

plikter steg for steg i saksutviklingen. Denne informasjonen burde presenteres på partens 

hovedspråk.  

For at innvandrere skal ha gode forutsetninger for å forstå rettsinformasjon som formidles av 

barnevernet må det iverksettes tiltak. Det må etter min mening rettes mer fokus mot juridisk 

kursing av ansatte, flere oversatte rettskilder til aktuelle språk, bedre informasjonsmateriell på 

aktuelle språk og større fokus på riktig bruk av tolk. I tillegg til dette bør barnevernet i enda 

høyere grad aktivt formidle informasjon om kanaler hvor innvandrere kan utforske gjeldende 

rettskilder. Hvis innvandrere får korrekt og presis informasjon om barnevernets arbeid, mulige 

hjelpetiltak og deres egne rettigheter er det stor sannsynlighet for at frykten for barnevernet vil 

reduseres.    

  

                                                 

138 KS (2016). 
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