
 

 

  

Intern retningslinje 
En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse 
av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En IR godkjennes 
og revideres av UNEs direktør etter forberedelse av avdeling for generelle juridiske saker (GJS). 

   

Saksnr. (360º) : 15/00563 

Dato : 23.03.2020 

Versjon : 04 

Ansvarlig : Direktøren 

Saksbehandler : TKO 

Nummer : IR-05 

   

   

Melde- og opplysningsplikt til barnevernet 
Formål 
Sikre at UNEs ansatte melder fra til barnevernstjenesten i medhold av barnevernloven (bvl) § 
6-4 første ledd og utlendingsforskriften § 17-6 der de har grunn til å tro at et barn blir eller vil 
bli utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Samtidig skal retningslinjene sikre at UNEs ansatte gir 
opplysninger til de organer som forvalter barnevernsloven når vi får pålegg om dette, jf. bvl. § 
6-4 annet ledd flg. 
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1 Innledning   
Melde- og opplysningsplikten er en lovfestet plikt, som du som ansatt i offentlig 
virksomhet har, til å melde fra om eller gi opplysninger som ellers er underlagt 
taushetsplikt. Den som sitter med opplysningene kan ikke velge om opplysningene skal 
formidles til barneverntjenesten eller ikke. 

Plikten består av to komponenter:  

1. Meldeplikten- Plikt til å melde fra om opplysninger av eget tiltak 

Meldeplikten inntrer dersom UNEs ansatte ved behandlingen av en utlendingssak mottar 
opplysninger om at et barn blir eller vil bli utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Den ansatte må 
da melde fra om bekymringen rundt barnets omsorgssituasjon til den kommunale 
barnevernstjenesten. Dette skjer ved at det sendes en bekymringsmelding, jf. 
barnevernloven § 6-4 første ledd og utlendingsforskriften § 17-6, se pkt. 3. De to 
bestemmelsene er så å si likelydende. 

2. Opplysningsplikten- Plikt til å gi opplysninger i barnevernssaker etter pålegg 

Opplysningsplikten etter pålegg foreligger der et organ som er ansvarlig for gjennomføring 
av barnevernloven (f.eks. barneverntjenesten, fylkesmannen, fylkesnemnda eller retten) gir 
UNE pålegg om å utlevere bestemte opplysninger i forbindelse med behandlingen av en 
barnevernssak, jf. barnevernloven § 6-4 annet ledd, se pkt 4. 

2 Generelt om meldeplikten og opplysningsplikten 
Barnevernstjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett 
tid, jf. bvl § 1-1. Barnevernet har rett og plikt til å undersøke barnets omsorgssituasjon når 
det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter 
barnevernloven, jf. bvl § 4-3. Det skal legges vekt på å finne tiltak som er til det beste for 
det enkelte barn, jf. bvl § 4-1. Der det f.eks. foreligger risiko for kjønnslemlestelse kan 
barneverntjenesten beslutte at barnet skal bringes til sykehus eller lignende for medisinsk 
undersøkelse, jf. bvl § 4-3 femte ledd.  

For at barnevernstjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver, er de avhengig av 
opplysninger fra andre som gjennom sitt arbeid får kjennskap til opplysninger om barn 
som er i alvorlige omsorgs- og livssituasjoner. Barnevernloven gjelder for alle barn 
uavhengig av barnets nasjonalitet eller oppholdsstatus i Norge.  

3 Meldeplikten 
Meldeplikten er hjemlet i barnevernloven § 6-4 første ledd, med nesten likelydende 
bestemmelse i utlendingsforskriften § 17-6.  

 Utlendingsforskriften § 17-6 
«Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan skal uten hinder av 
taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold i følgende tilfeller 
som vedrører barn, jf. barnevernloven § 6-4 første ledd: 

a) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige 
mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt, 
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b) når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller 
skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt 
funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for 
behandling eller opplæring, 

c) når et barn viser alvorlige atferdsvansker i form av alvorlig eller gjentatt kriminalitet, 
misbruk av rusmidler eller en annen form for utpreget normløs atferd, 

d) når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.» 

 Når foreligger det meldeplikt? 
Meldeplikten til barnevernet inntrer i alvorlige tilfeller. Der det i en sak foreligger 
opplysninger som gir grunn til å tro at barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger 
andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal UNE varsle barnevernet. Hvis man har meldt fra 
til barneverntjenesten om et barn og det senere kommer ny informasjon som utløser 
meldeplikt, er vedkommende forpliktet til å melde fra om den nye informasjonen også. 
 

• «grunn til å tro» 
Kravet ”grunn til å tro” innebærer at det må foreligge en begrunnet bekymring for at barnet 
utsettes for alvorlig omsorgssvikt, dvs. at barnet kan ta vesentlig skade av å bli værende i 
den eksisterende omsorgssituasjonen. Det må foreligge mer enn en vag mistanke, men det 
gjelder ikke noe krav om sikker kunnskap. Det stilles ikke krav om at en positivt vet eller 
kan dokumentere at ev. mishandling er planlagt eller fremstår som mest sannsynlig. 
Hvorvidt det foreligger en begrunnet bekymring vil bero på en konkret og skjønnsmessig 
vurdering av en rekke forhold. 
 
Er man i tvil om bekymringen skal meldes til barneverntjenesten, bør saken drøftes med en i 
avdeling for generelle juridiske saker (GJS). Det kan også drøftes anonymt med 
barneverntjenesten. 
 

• «blir eller vil bli»- også fremtidig omsorgssvikt gir meldeplikt 
Meldeplikten omfatter også bekymring for barnets fremtidige omsorgssituasjon, jf. 
ordlyden « blir eller vil bli». Barnet må altså ikke på tidspunktet man melder befinne seg i 
en slik situasjon.  Men barnevernloven gjelder ikke for ufødte barn, jf. bvl § 1-3. Det 
foreligger dermed ingen opplysningsplikt til barneverntjenesten om bekymring rundt et 
ufødt barn. Når det ikke foreligger en hjemmel for å gi opplysningene, kan disse bare gis 
dersom den gravide selv samtykker til at opplysningene gis til barneverntjenesten. 
 

• Eksempler på forhold som kan gi grunn til bekymring 
Kjønnslemlestelse og menneskehandel er eksempler på slik mishandling/alvorlig 
omsorgssvikt. Ved vurderingen av hvorvidt et barn risikerer kjønnslemlestelse, kan bl.a. 
følgende forhold være av betydning: 
 

• Foreldrenes holdning til kjønnslemlestelse 
• Om barnet har søsken som er kjønnslemlestet 
• Om moren/andre kvinnelige slektninger er kjønnslemlestet 
• Opplysninger om forestående utenlandsreise/hjemreise 

 
Det vises til Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse gitt av 
Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Fare for utnyttelse av barn til menneskehandel er nevnt særskilt i utf § 17-6 første ledd 

http://unett/saksbehandling/Fag/Veilder.%20Regelverk,%20roller%20og%20ansvar%20knyttet%20til%20kj%C3%B8nnslemlestelse.pdf
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bokstav d. Det vises til faglig veileder FV-05 Identifisering og oppfølging av ofre for 
menneskehandel og rundskriv 01/2016 «Barnevernets håndtering av saker der mindreårige 
kan være utsatt for menneskehandel» gitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir). Bufdir har dessuten etablert en egen veiledningsfunksjon. Dersom du er bekymret 
for at en mindreårig kan være utsatt for menneskehandel, ta gjerne kontakt med Bufdir på 
vakttelefon 466 15 000 (mellom klokken 8.00 og 15.45) eller e-post 
menneskehandel@bufdir.no.  

 Hvem gjelder meldeplikten for?     
Meldeplikten er pålagt den enkelte ansatte, og ikke UNE som sådan. Presiseringen i 
lovteksten av at plikten omfatter «enhver» reflekterer at meldeplikten er et selvstendig 
personlig ansvar som påligger den enkelte, som den ansatte ikke kan velge bort om 
vilkårene er tilstede. 
 
Dette innebærer at vurderingen av om vilkårene for meldeplikt er oppfylt og melding skal 
sendes til barneverntjenesten: 

• Ikke kan overlates til andre ansatte i UNE 
• Ikke kan overlates til andre tjenester  
• Ikke kan overprøves av leder/ NL. Er leder/ NL uenig, må man selv vurdere sin plikt 

 
Men man kan rådføre seg med GJS samt ringe barneverntjenesten og diskutere saken 
anonymt. 
 
Dersom leder/NL ikke er enig i at forholdet bør meldes videre eller unnlater å 
videreformidle opplysningene, må saksbehandler selv vurdere sin plikt til å sende 
bekymringsmelding..   
 
Meldeplikten faller ikke bort selv om vedkommende selv forsøker å avhjelpe situasjonen. 
Den faller i utgangspunktet heller ikke bort selv om andre instanser tidligere har meldt. 

4 Opplysningsplikt etter pålegg 
I medhold av bvl § 6-4 annet ledd foreligger det opplysningsplikt der UNEs ansatte mottar 
pålegg om å gi bestemte opplysninger i en barnevernssak. 
 

 Når foreligger opplysningsplikten?     
Det er det organet som gir pålegget og ikke den enkelte saksbehandler i UNE, som skal vurdere 
om vilkårene for opplysningsplikten er oppfylt. 
 
Kompetansen til å gi et slikt pålegg er gitt de «organene som er ansvarlig for 
gjennomføringen av barnevernloven». Slike organer omfatter bl.a. barneverntjenesten, 
fylkesmannen eller fylkesnemnda. Domstolene kan pålegge UNE å gi opplysninger ved 
rettslig prøving av fylkesnemndas vedtak, jf. bvl § 6-4 tredje ledd. 
 
Pålegg kan gis når dette er «nødvendig» i forbindelse med «vurdering», «forberedelse» eller 
«behandling» av saker etter barnevernloven om tiltak opplistet i bvl § 6-4 annet ledd 
bokstav a-j. Samt ved rettslig overprøving av fylkesnemndas vedtak, jf. § 6-4 tredje ledd. 
Stort sett alle situasjoner der barneverntjenesten er inne gir grunnlag for å gi pålegg. Men 
der barneverntjenesten kun vurderer frivillige hjelpetiltak kan UNE ikke pålegges å gi 
opplysninger.   
 

https://www.une.no/kildesamling/Faglege-rettleiingar/fv-05/
https://www.une.no/kildesamling/Faglege-rettleiingar/fv-05/
https://bufdir.no/en/Bibliotek/Bufdirs_publikasjoner/Dokumentside/?docId=BUF00003563
https://bufdir.no/en/Bibliotek/Bufdirs_publikasjoner/Dokumentside/?docId=BUF00003563
mailto:menneskehandel@bufdir.no
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 Hvilke opplysninger skal UNE gi?     
Det er barneverntjenesten eller annet organ som gir pålegget som definerer hvilke 
opplysninger som er relevante for saken. 
 
Konkretisering, begrunnelse og hjemmel 
Til en viss grad må barneverntjenesten konkretisere hvilke opplysninger de har behov for, 
begrunne hvorfor og vise til hjemmel. Men barnevernets taushetsplikt gjelder også overfor 
UNE, og de kan kun gi opplysninger som er nødvendig for å sikre at UNE gir all relevant 
informasjon. Selv om barneverntjenesten må vise til hvilken bestemmelse som er 
bakgrunnen for pålegget, må de ikke konkludere med at vilkårene for å anvende den 
enkelte bestemmelse er oppfylt. Det er dette innhentingen av opplysningen skal bidra til å 
avdekke. 
 
Krav til relevans 
Det er også et krav til relevans før opplysningene utleveres, jf. «nødvendig». 
Barneverntjenesten vet ikke alltid hvilke opplysninger UNE sitter med, og vi må derfor også 
selv vurdere hvilke opplysninger som kan være relevante i den konkrete saken. Både den 
som gir pålegget og UNE må bidra til at innhentingen ikke omfatter unødvendige eller 
overflødige personopplysninger.  
 
For å gjøre barnevernsmyndighetene i stand til å konkretisere hva de trenger, kan 
saksbehandler i UNE bidra gjennom å angi generelt hvilke opplysninger og dokumenter som 
foreligger i saken, for eksempel et asylintervju, en helseattest, en politianmeldelse etc., som 
vedkommende antar har betydning for barnevernet å kjenne til. Det innebærer at vi ikke kan 
gi ut «alle» sakene en person har i UNE eller «alle dokumentene» i en spesifikk sak. 
 
Oppsummering av relevante opplysninger 
Utleveringsplikten gjelder opplysninger, og ikke dokumenter. Dette gir adgang til  
å gjengi opplysninger fra dokumenter, gjerne som en oppsummering. UNE må sikre at 
utdragene og oppsummeringene som gis har en form og et uttrykk som gjengir 
informasjonen korrekt og ikke blir en fortolket utgave av saken. Noen ganger kan det 
derfor være mer riktig å gi ut hele dokumentet dersom det gir en mer korrekt beskrivelse av 
den informasjonen som barneverntjenesten har bedt om.  
 
Innhenting av nye opplysninger 
Utleveringsplikten knytter seg bare til opplysninger som UNE har. Barnevernstjenesten kan 
ikke pålegge UNE å innhente nye opplysninger. 

 Prioritet 
Når opplysningsplikten inntrer, skal opplysningene så raskt som mulig oversendes til 
barnevernet. 

 Klage over pålegg      
UNE må som den klare hovedregel rette seg etter pålegg om utlevering, med unntak av de 
tilfellene der det er åpenbart at utleveringspålegget ikke bygger på en korrekt lovforståelse.  

Dersom UNE mener at barneverntjenesten ikke har behov for opplysningene,  er det anledning 
til å kreve en skriftlig begrunnelse. 

Det kan klages over spørsmålet om det foreligger en opplysningsplikt og/eller om 
opplysningene er relevante jf. forvaltningsloven § 14. Klagen skal sendes til det organet som 
fremmet pålegget. Utlevering av opplysninger som ikke er nødvendige for 
barnevernstjenestens saksbehandling vil innebære et brudd på den lovbestemte 
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taushetsplikten. Skulle barnevernsmyndighetene finne det påtrengende nødvendig med 
opplysningene for å gjennomføre sine oppgaver, må han eller hun som har klaget, likevel gi 
opplysningene før klagesaken er avgjort. 

5 Melde- og opplysningsplikt vs. taushetsplikt.    
Meldeplikten etter barnevernloven går foran taushetsplikten etter andre lover, jf. 
utlendingsforskriften § 17-6. Det samme gjelder opplysningsplikten etter pålegg. Det er 
ikke nødvendig at foreldrene har samtykket til at informasjon gis til barnevernet. Lovgiver 
har her foretatt en avveining mellom foreldrenes rett til personvern og rett til omsorg for 
egne barn, og barnets rett til personvern og vern mot alvorlige former for omsorgssvikt. 

Selv om barneverntjenesten gjennom sine undersøkelser finner at barnets situasjon er 
mindre alvorlig enn antatt, har ikke den som ga opplysningene brutt sin taushetsplikt, så 
lenge det på det tidspunktet opplysningene ble gitt var grunn til å tro at barnet ble eller 
ville bli mishandlet eller at det forelå andre former for alvorlig omsorgssvikt. Eller det 
forelå et pålegg fra barneverntjenesten om å utgi opplysninger. Den som ga opplysningene 
har da bare gjort det som er pålagt etter barnevernloven § 6-4 første ledd og 
utlendingsforskriften § 17-6.  

6 Rutiner ved utlevering av opplysninger 

 Beslutningen  
Den enkelte UNE-medarbeider avgjør hvorvidt det foreligger meldeplikt i medhold av  
utf § 17-6, jf. § bvl § 6-4 første ledd, jf. pkt. 3.3 

Han/hun sørger for at vurderingen som foretas nedtegnes skriftlig og legges på den 
generelle saken sammen med bekymringsmeldingen/brevet, jf. pkt. 6.2. 

Dersom det foreligger tvil om det foreligger meldeplikt eller opplysningsplikt, kan 
saksbehandler og/eller nemndleder kontakte GJS for å få råd. Man kan også ringe 
barneverntjenesten og diskutere saken anonymt. 
 
Dersom det er uenighet internt om vilkårene for meldeplikt foreligger, bør de involverte 
samt GJS orienteres når bekymringsmeldingen sendes.    
 

 Utarbeidelse, undertegning, registrering og oversendelse 
Den som har avgjort at UNE har en meldeplikt eller opplysningsplikt etter pålegg - skal 
sørge for at informasjonen så raskt som mulig blir utlevert til barnevernstjenesten i den 
kommunen barnet bor.  Han/hun undertegner brevet og registrer det.  
 
Etterfølgende kontakt 
Han/hun har dessuten ansvaret for eventuell etterfølgende kontakt med 
barnevernstjenesten vedrørende bekymringsmeldingen eller pålegget om å utlevere 
opplysninger, for eksempel om barnevernstjenesten har spørsmål i tilknytning til de 
opplysningene som er utlevert.  

 Innhold bekymringsmelding 
Det skal utarbeides et brev med utgangspunkt i de opplysningene UNE har mottatt.  
 
En bekymringsmelding bør i alle fall inneholde opplysninger om: 
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- navn og adresse på barnet og foreldrene 
- barnets/foreldrenes oppholdsstatus 
- en nærmere beskrivelse av opplysningene som danner grunnlaget   
  for bekymringsmeldingen 
- en begrunnelse for hvorfor det foreligger en begrunnet bekymring for  
  alvorlig omsorgssvikt 

 Informasjon til foreldrene 
UNE skal som hovedregel informere foreldrene om at det vil bli sendt bekymringsmelding til 
barneverntjenesten fra UNE. 

I enkelte situasjoner bør likevel UNE overlate til barneverntjenesten eller politi å vurdere når 
og på hvilken måte foreldrene skal bli informert. Den som har avgjort at UNE har meldeplikt 
må vurdere dette konkret i hvert enkelt tilfelle på bakgrunn av de opplysningene bekymringen 
gjelder. 

Som utgangspunkt bør man vurdere å unnlate å gi informasjon til foreldre om at melding er 
sendt i følgende tilfeller: 

• Der det kan forhindre barnverntjenesten i å gi barnet tilstrekkelig beskyttelse, f.eks. 
ved bekymring for tvangsekteskap og man er redd barnet vil bli sendt ut av landet. 

• Der det kan medføre fare for noens liv eller helse, f.eks. kjønnslemlestelse 
• Der det kan svekke sentrale bevis, f.eks. vold mot barna eller ved seksuelt misbruk 

 Nærmere om registrering i DUF og 360 
Ved registrering av bekymringsmelding eller utlevering av opplysninger etter pålegg, må 
taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 ivaretas, jf. offentlighetsloven § 13. 

Bekymringsmelding skal sendes fra barnets og/ eller foreldrenes sak i DUF 
Meldingen registreres i den saken der vi ble kjent med opplysningene. Dersom barnet ikke 
har en egen sak i DUF (for eksempel hvis barnet er norsk borger og vært det fra fødsel), 
men vi har fått kjennskap til bekymringen i behandlingen av sak til en av foreldrene eller 
en annen person, skal melding registreres der. 

Unntak fra dette gjelder der UNE vurderer at foreldrene ikke skal ha informasjon om at 
bekymringsmeldingen er sendt på grunn av fare for barnets omsorgssituasjon, 
bevisforspillelse etc. (se punkt 6.4). I en slik situasjon skal meldingen i første omgang kun 
registreres i 360, slik at foreldre ikke får innsyn. Barneverntjenesten bør ved tvil kontaktes 
for nærmere informasjon om når foreldrene kan få innsyn i bekymringsmeldingen og 
brevet kan registreres i DUF. 

Pålegg om å gi opplysninger skal registreres i barnets og/ eller foreldrenes sak i DUF. 
Det samme gjelder UNEs svarbrev ut. Unntak fra dette gjelder der det framgår i 
barneverntjenestens pålegg at foreldrene ikke skal ha innsyn i at pålegg er sendt. Brevet 
skal da kun registreres i 360. Hovedregelen for barneverntjenesten er imidlertid at foreldre 
skal informeres om at pålegg sendes. Framgår det ikke, må dette avklares med 
barneverntjenesten. 

I tillegg skal bekymringsmeldingen som er sendt ut/brevet med opplysninger registreres 
som en egen sak for barnet i 360 slik: 
       Bekymringsmelding @ fornavn etternavn f dd.mm.åååå eller  
       PåleggBarnevernet @ fornavn etternavn f dd.mm.åååå 
Søsken kan registreres på samme sak.  
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VIKTIG: 
Rutinene om registrering av opplysninger til/ fra barneverntjenesten i 360 gjelder bare der 
UNE melder bekymring eller utgir opplysninger etter bvl. §§ 6-4 første og annet ledd. 
Mottar UNE en bekymringsmelding utenfra, på en klager eller klagerens barn, skal den på 
vanlig måte registreres på aktuell person i DUF. 

Tilbakemeldinger fra barneverntjenesten på bekymringsmeldinger vi har sendt ut i DUF, 
skal registreres inn i DUF. Se punkt 7. 

7 Tilbakemelding fra barneverntjenesten 
Når en UNE-ansatt har sendt bekymringsmelding til barneverntjenesten, har 
barneverntjenesten en plikt til å gi tilbakemelding til den som har gitt meldingen, jf. 
barnevernloven § 6-7a.  

8 UNEs adgang til å innhente opplysninger fra barneverntjenesten 
Ved UNEs saksbehandling vil det i enkelte tilfeller være behov for å innhente opplysninger fra 
barnevernet for å belyse barnets situasjon. I mange tilfeller vil opplysningene være relevante 
for barnets omsorgssituasjon. UNE kan i nærmere bestemte utlendingssaker og uten hinder av 
taushetsplikten, pålegge barneverntjenesten å gi nødvendige opplysninger, se utlf. § 17-7 d (2) 
jf. utl. § 84 . Se nærmere om dette i notatet «Barnerett, barnevernsrett og utlendingsrett» 

 

I sakstyper UNE behandler som ikke er listet opp i utlf. § 17-7 d (2), kan UNE anmode 
barneverntjenesten om å få opplysninger, der barneverntjenesten vurderer det er nødvendig 
for at barneverntjenesten skal kunne ivareta hensynet til barnets beste eller for å redde liv og 
helse, jf. bvl. § 6-7 (3). Det er den enkelte barnevernstjeneste eller institusjon som i hvert 
enkelt tilfelle selv skal vurdere og ta standpunkt til om formidling av opplysninger er 
nødvendig. Det kan være behov for redegjørelse fra UNE for hvorfor/ hvordan utlendingssaken 
vil kunne ha betydning for barnets situasjon og hvordan barnets situasjon kan ha betydning for 
saken. Se punkt 6.1.7 i Rundskriv fra Barne- og likestillingsdepartementet. Barnevernet og 
taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten, Q-24/2005.  

 

 

Ingunn-Sofie Aursnes (sign) 
direktør 

http://360prod/GetFile.aspx?fileId=457583&redirect=true
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/243383-q-24_rundskriv_taushetsplikt.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/rus/2005/0002/ddd/pdfv/243383-q-24_rundskriv_taushetsplikt.pdf
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