
 
 

 

HANDLINGSVEILEDER FOR VURDERING AV OPPMERKSOMHET/BEKYMRING TIL 
BARNEVERNTJENESTEN FRA OFFENTLIG MELDER  

 

 
Spørsmål 

 

 
Fase 

 
Kommentar 

  1   

Har du en 
oppmerksomhet 
eller en alvorlig 
bekymring? 

Ja  Drøfting Før det sendes melding bør det være en 
drøfting mellom instansen som har 
oppmerksomhet/bekymringen og 
barneverntjenesten. 

  2   

Stafettlogg? Nei  Stafettlogg vurderes  
 

Den som har oppmerksomheten bør ha en 
undringssamtale med foreldre/ungdommen, 
og be om samtykke til å opprette stafettlogg. 

Ja  Videreføre stafettloggen 
med iverksetting av nye 
tiltak og/eller involvering 
av flere instanser. 

Hva er gjort så langt? Bør instansen forsøke 
flere/andre tiltak? Involvere andre 
instanser? 

  3   

Har foreldrene 
samtykket til at 
melding sendes? 

Ja  Melding sendes etter 
samtykke 

Dersom foreldrene ønsker hjelp fra 
barneverntjenesten og dette vil være til 
barnets beste skal melding sendes. 

 Nei  Se fase 4 eller fase 2 Det må vurderes om det er grunnlag for å 
sende melding, eller om stafettlogg bør 
opprettes/videreføres.  

  4   

Alvorlig bekymring? Ja  Melding sendes på 
grunnlag av alvorlig 
bekymring 

Fyll ut meldingsskjema som ligger på 
kommunens nettside. Ved muntlig melding, 
skal skjema ettersendes. 
 
Bekymringen kan være forankret i konkrete 
tegn eller signaler hos barnet eller 
pårørende som indikerer at barnet kan være 
utsatt for eller lever i en alvorlig situasjon. 
Opplysningsplikten inntrer når det er «grunn 
til å tro» at det foreligger en situasjon som 
nevnt i barnevernloven § 6-4 annet ledd. Det 
kreves ikke faktisk viten om at det foreligger 
en alvorlig situasjon for barnet, men det må 
være noe mer enn en vag mistanke. 
 
Ved mistanke om vold eller seksuelle 
overgrep skal ikke foreldre varsles før 
melding sendes.  

Nei  Se tidligere faser  
 

  5   



 
 

Tilbakemelding til 
melder? 

  Meldingen gjennomgås 
og vurderes innen 1 uke. 

Melder underrettes om utfallet av 
vurderingen innen 3 uker. 

  6   

Tidsfrist 
undersøkelse? 
 
 
 
Hva skal gjøres? 

  Undersøkelse En undersøkelse skal gjennomføres snarest 
og senest innen tre måneder. I særlige 
tilfeller kan fristen utvides til seks måneder.  
 
Barneverntjenesten skal kartlegge barnets 
omsorgssituasjon med utgangspunkt i 
bekymringsmeldingen, samt avklare om det 
er grunnlag for å iverksette tiltak i henhold til 
barnevernloven.  
Barneverntjenesten skal vurdere å ta med 
melder i et undersøkelsesmøte etter 
samtykke fra foreldre 
Barneverntjenesten overtar ikke 
stafettpinnen i denne fasen.  

  7   

Konklusjon 
undersøkelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilbakemelding til 
melder? 

  Mulige utfall av 
undersøkelsen: 
 

 Vedtak om 
hjelpetiltak 
 

 Midlertidig 
vedtak i 
akuttsituasjon 

 

 Forslag om tiltak 
til fylkesnemnda  
 

 Henleggelse 
 

 Henleggelse med 
bekymring 

Etter at undersøkelsen er gjennomført skal 
barneverntjenesten gi informasjon om dette 
til offentlig melder innen tre uker. Det skal 
videre gis opplysninger om hvorvidt saken er 
henlagt eller om den følges opp videre. 
 
Tilbakemelding om iverksatte tiltak kan gis 
når barneverntjenesten anser det nødvendig 
at offentlig melder får kjennskap til tiltakene 
av hensyn til sin videre oppfølging av barnet. 
Dette vil også være gjeldende dersom 
foreldrene/ungdommen samtykker til at 
opplysningene gis. 
 
Dersom barneverntjenesten henlegger en 
undersøkelse fordi foreldrene ikke 
samtykker til anbefalte hjelpetiltak, kan 
barneverntjenesten henlegge saken med 
bekymring. I en slik situasjon trenger ikke 
barneverntjenesten å vente på en ny 
bekymringsmelding, men kan på eget 
initiativ gjenoppta saken etter 6 mnd. etter 
at den forrige undersøkelsen ble henlagt. 

  8   

Stafettlogg?   Barneverntjenesten 
vurderer om det skal 
opprettes stafettlogg, 
eller blir aktør i allerede 
opprettet stafettlogg, 
forutsatt samtykke fra 
foreldre/ungdommen. 

Gjelder ikke dersom undersøkelsen er 
henlagt eller barneverntjenesten ikke har 
iverksatt tiltak. 

 


