
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8036 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@bld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgt. 59 
 
www.bld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 793 

Avdeling 
Barnevernavdelingen 

Saksbehandler 
Bjarne Oppedal 
22 24 25 63 

Svar på henvendelse om cannabisrøykende foreldres rettigheter i Norge 
- Mht. omsorgsovertakelser av barnevernet  

 

Vi viser til e-post av 12. oktober og 1. november 2017 til statsråd Solveig Horne og Barne- og 

likestillingsdepartementet. Den delen av henvendelsen som angår grunnlaget for å iverksette 

barnevernstiltak (hjelpe- eller omsorgstiltak) vil bli besvart av Barnevernsavdelingen. Vi 

gjentar at saken for øvrig i sin helhet er oversendt Helse- og omsorgsdepartementet som 

riktig instans.  

 

Barneverntjenestens hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som 

kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp til rett tid. I en konkret 

undersøkelsessak skal barnevernet vurdere barnets totale omsorgssituasjon. Det er 

hensynet til barnets beste som er avgjørende ved valg av tiltak etter barnevernloven, se 

bvl. § 4-1.  

 

Departementet er verken klageinstans eller har avgjørelsesmyndighet i barnevernsaker. I 

følge § 2-1 er det kommunen som skal treffe vedtak i enkeltsaker og iverksette og følge opp 

tiltak.  

 

Det er fylkesmannen som fører tilsyn med at den kommunale barneverntjenesten utfører sine 

lovpålagte oppgaver. Hvorvidt det er grunn til å undersøke barneverntjenestens håndtering 

av konkrete saker, må derfor tas opp med fylkesmannen. 

 

Det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker og ikke barneverntjenesten som avgjør 

om det skal treffes vedtak om omsorgsovertakelse. Fylkesnemnda er et domstolslignende 

forvaltningsorgan som har en uavhengig stilling overfor departementet og fylkesmannen i 

Alliansen for en rettighetsorientert ruspolitikk 

v/ Stian Simonsen 
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17/4382-3 

Dato 

3. november 2017 

 

 



 

 

Side 2 
 

faglige spørsmål. Fylkesnemnda har avgjørelsesmyndighet i saker om tvang etter 

barnevernloven, og nemndas vedtak kan bare overprøves av domstolen.  

 

Som tilleggsinformasjon gjør vi oppmerksom på at det også er mulig å klage til 

Sivilombudsmannen over barnevernets håndtering av enkeltsaker. Sivilombudsmannen har 

som oppgave å kontrollere offentlige myndigheter. Informasjon om hvordan en kan kontakte 

ombudet er tilgjengelig på nettsiden: www.sivilombudsmannen.no 

 

Med hilsen 

 

 

Kai Agnar Finsnes (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Bjarne Oppedal 

rådgiver 

 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

http://www.sivilombudsmannen.no/

	Sdm_AMNavn
	Sdm_Att
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr

