
 
Oppsummering av undersøkelsen: 
Undersøkelsen konkluderes med en skriftlig 
oppsummering. Her finnes de spørsmål som 
barneverntjenesten har hatt i undersøkelsen, hvilken 
informasjon som har kommet frem, hva 
barneverntjenesten har gjort og barneverntjenestens 
vurdering og konklusjon. Oppsummering og eventuelle 
vedtak sendes skriftlig til partene i saken.  
 
Partsrettigheter i en barnevernssak og innsyn i sakens 
dokumenter 
De som er part i saken, har rett til innsyn i sakens 
dokumenter jf. Forvaltningsloven. I en barnevernssak er 
det først og fremst barnets foreldre og barnet selv som er 
parter. Barneverntjenesten vil informere nærmere i den 
enkelte sak. Foreldrene har også rett til opplysninger om 
barnet jf. Lov om barneverntjenester.  
 
Advokatbistand: 
En part i en barnevernssak har rett til å la seg bistå av en 
advokat eller fullmektig. Utgifter til advokat dekkes av 
parten, med unntak av saker som fremmes til 
fylkesnemnd for barnevern og sosiale saker etter Lov om 
barneverntjenester, kap. 7. Det gir rett til fri rettshjelp.  
 
 
 
 
 
 
For lovtekster se: www.lovdata.no 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aurskog-Høland barneverntjeneste legger stor vekt 
på tverrfaglig samarbeid med andre tjenester og 
faggrupper, samt familiens private nettverk. Vi 
ønsker å ha et åpent barnevern som behandler alle 
mennesker med respekt.  
 
Vi ønsker å se barnet eller ungdommen ut fra et 
systemisk perspektiv. Det innebærer at vi har et 
helhetlig syn på den enkelte og dets situasjon, og at 
vi tenker at utviklingen skjer i gjensidig interaksjon 
med familie, skole, barnehage og øvrige nettverk.  
 
 
 
Kontaktinformasjon 
Adresse: 
Rådhusveien 3 
1940 Bjørkelangen 
 
Telefon sentralbord: 63 85 25 00  
Vakt telefon barnevernet: 90 12 48 62 
 
Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.00 – 15.30 
 
 
www.aurskog-holand.kommune@no 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Aurskog-Høland kommune 
Barneverntjeneste 

 
Beskrivelse av saksgangen i en 

barnevernundersøkelse 
 

Våre verdier: 
Åpenhet, Tillit og Samhandling 

 
 

 

 
 
 

Barneverntjenestens overordnede mål er å sikre at 
barn som bor i vår kommune skal ha trygge 

oppvekstsvilkår. 
 

Tjenesten arbeider med barn fra 0-25 år og deres 
familie.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/
http://www.aurskog-holand.kommune@no


 
 

Bekymringsmelding: 
Når barneverntjenesten mottar en melding fra 
eksempelvis barnehage, skole, politi, annen offentlig 
ansatt, nabo, et familiemedlem eller en anonym melder, 
vurderes det innen en uke om meldingen skal følges opp 
jf. Lov om barneverntjenester § 4-2, med undersøkelse 
jf. Lov om barneverntjenester § 4-3.  
 
Første samtale: 
Når en undersøkelse er iverksatt innkaller 
barneverntjenesten en eller begge foreldrene til en 
samtale for å informere om meldingen og høre hvordan 
foreldrene vurderer innholdet i denne. I denne samtalen 
planlegges det hvordan den videre undersøkelsen skal 
gjennomføres.  
 
Undersøkelsen: 
En undersøkelse jf. Lov om barneverntjenester § 4-3 
skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. 
I særlige tilfeller kan fristen være seks måneder, jf. Lov 
om barneverntjenester § 6-9.  
 
En undersøkelse kan gjennomføres på to måter, enten 
ved en ordinær undersøkelse eller ved et 
oppstartsmøte.  
 
Ordinær undersøkelse: 
Barneverntjenesten vil i samarbeid med foreldrene, så 
langt det er mulig, bli enige om hvem som skal 
kontaktes for å opplyse om situasjonen. 
Barneverntjenesten vil som oftest foreta hjemmebesøk 
og snakke med barnet eller ungdommen. Deretter 
gjennomgår barneverntjenesten informasjonen og 
vurderer eventuelle tiltak med en eller begge 
foreldrene.  

 
 
 

 
 
Oppstartsmøte: 
Barneverntjenesten inviterer, med foreldrenes og 
barnet eller ungdommens samtykke deres private og 
offentlige nettverk til et oppstartsmøte.  
 
I første del av et slikt møte vil barneverntjenesten 
innhente informasjon fra alle partene i møtet om 
deres kjennskap til barnet og situasjonen. Møtet 
fokuserer på å finne frem til felles løsninger som kan 
hjelpe barnet eller ungdommen og familien videre.  
 
Deretter vil barneverntjenesten ha et «møte-i-møte» 
hvor de vil drøfte åpent om undersøkelsen skal 
henlegges, om barneverntjenesten trenger mer 
informasjon, eller om det skal foreslås hjelpetiltak og 
i så fall hvilke tiltak som kan være aktuelle. I et 
oppstartsmøte vil alle få samme informasjon som 
barneverntjenesten. Dette kan gi god mulighet for 
videre samarbeid og en felles forståelse av 
situasjonen.  
 
Familier som har deltatt i oppstartsmøter opplever at 
de selv er delaktige i egen sak og føler at de har 
bedre kontroll. En annen gevinst ved slike møter er 
at nettverket rundt familien, både det offentlige og 
private, får informasjon om situasjonen og blir gitt 
mulighet til å være delaktig i utformingen av 
eventuell videre hjelp.  
 
Oppstartsmøte vil bli ledet av en møteleder som er 
ansatt i barneverntjenesten. Det vil bli skrevet et 
referat som er en konklusjon fra møtet. Barnevernet 
anbefaler denne møteformen.  
 
 
 
 
 

 
 
En undersøkelse kan konkluderes på ulike måter: 
 
Henleggelse uten tiltak: 
Hvis barneverntjenesten ikke finner grunnlag for 
hjelpetiltak, henlegges saken. Barneverntjenesten 
kan også i samråd med foreldrene henvise 
barnet/ungdommen eller familien til andre 
hjelpeinstanser.  
 
Hjelpetiltak: 
I samarbeid med foreldrene avtales individuelle tiltak 
som innebærer hjelp og støtte til 
barnet/ungdommen og familien. Disse tiltakene er 
frivillige.  
 
Henleggelse med bekymring: 
Noen ganger er barneverntjenesten bekymret for 
barnet eller ungdommen og vurderer at det finnes 
grunnlag for hjelpetiltak, uten at foreldrene 
samtykker til dette. Barneverntjenesten skal da åpne 
ny undersøkelse etter 6 måneder og undersøke 
barnets situasjon på nytt.  
 
Omsorgsovertakelse/tvangstiltak: 
Ved alvorlig omsorgssvikt hos barn eller ungdom 
og/eller alvorlig atferds avvik hos ungdom over 12 år 
kan barnevernet forslå tvangstiltak; 
omsorgsovertakelse eller atferdstiltak. Fylkesnemnda 
fatter beslutning i slike saker. Vedtak kan fremmes 
videre i rettssystemet.  
 
 


