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Tolkningsuttalelse – statsforvalterens tilsynsansvar på barnevernsområdet beskyttet tilsyn etter barneloven § 43 a
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet viser e-post av 8. desember 2020, der Statsforvalteren
i Innlandet reiser spørsmål om deres tilsynsansvar etter barnevernloven også omfatter
barnevernstjenestens gjennomføring av samvær med beskyttet tilsyn etter barneloven § 43 a.
Vi beklager lang saksbehandlingstid.
Statsforvalterens vurdering av saken
Etter Statsforvalterens vurdering faller ordningen «samvær med beskyttet tilsyn» etter barneloven §
43 a utenfor deres tilsynsansvar. Det vises til at statsforvalteren har ansvar for tilsyn med
barnevernstjenestens oppgaver etter barnevernloven og ikke etter barneloven, jf. barnevernloven §
2-3 fjerde ledd, jf.§ 2-3 b.
Det rettslige grunnlaget
Det følger av kommuneloven § 30-2 at statsforvalteren kan føre tilsyn med lovligheten av
kommunens eller fylkeskommunens oppfyllelse av plikter som er pålagt i eller i medhold av lov.
Statsforvalteren kan bare føre slikt tilsyn der det i lov er gitt hjemmel for å føre tilsyn.
Statsforvalterens hjemmel for tilsyn finner vi i barnevernloven § 2-3 fjerde ledd, jf. § 2-3b. Tilsynet
er etter ordlyden klart avgrenset til kommunens oppgaver etter barnevernloven.
Etter barneloven § 43a kan retten pålegge den kommunale barnevernstjenesten eller
departementet å oppnevne en person som skal føre tilsyn under samvær. Bestemmelsen lyder:
Dersom tilsyn blir sett som vilkår for samværet, kan retten i særlege høve og der omsynet til
barnet sine behov talar for det, påleggje kommunal barnevernsteneste eller departementet å
oppnemne ein person som skal føre tilsyn under samvær. Retten kan gje pålegg om beskytta
tilsyn eller støtta tilsyn.

www.bufdir.no

Organisasjonsnr:
986 128 433

Saksbehandler:
Christin Dietrichson

Postboks 2233
3103 Tønsberg

postmottak@bufdir.no

Telefon: 466 15 000

Det følger av § 5 i forskrift om samvær med tilsyn etter barneloven at det er
barnevernstjenesten i den kommunen der barnet bor fast som har ansvar for å oppnevne
tilsynsperson i de tilfellene retten i pålegg har fastsett samvær med beskyttet tilsyn etter
barnelova § 43a første ledd, jf. § 43a tredje ledd første punktum.
Etter samme forskrift § 7 har Barne-, ungdoms- og familieetaten ved regionkontoret ansvar
for å oppnevne tilsynsperson i de tilfellene retten i pålegg har fastsett samvær med støttet
tilsyn etter barnelova § 43a første ledd, jf. § 43a tredje ledd andre punktum.
Direktoratet tidligere bedt Barne- og familiedepartementet om en uttalelse om
statsforvalterens tilsynsansvar med ordningen «samvær med støttet tilsyn» etter barneloven §
43a. Departementet uttaler følgende i brev av 7. juni 2019:
«Det er ikke uttalt noe i forarbeidene eller regulert i forskrift at noe organ har et
særskilt tilsynsansvar med ordningen»
Selv om departementet kun uttaler seg om statsforvalterenes tilsyn med ordningen «samvær med
støttet tilsyn», må det samme legges til grunn for vår vurdering her.
Direktoratets vurdering
Direktoratet mener i likhet med Statsforvalteren at barnevernstjenestens oppgaver etter barneloven § 43a
første ledd § 43 tredje ledd første punktum, «samvær med beskyttet tilsyn» faller utenfor
Statsforvalterens tilsynsansvar.
Etter kommuneloven § 30-2 kan statsforvalteren kun føre tilsyn med kommunens oppgaver, hvis
statsforvalteren i lov er gitt hjemmel for dette.

Statsforvalterens hjemmel for å føre tilsyn med barnevernstjenesten følger av barnevernloven 2-3
fjerde ledd, jf. § 2-3 b. Etter bestemmelsene er statsforvalterens tilsynsansvar klart avgrenset til
barnevernstjenestens oppgaver etter barnevernloven. Barnevernstjenesten oppgaver i tilknytning til
ordningen «samvær med beskyttet tilsyn», er hjemlet i barneloven., og faller dermed utenfor
statsforvalterens tilsynsansvar etter barnevernloven.
Statsforvalteren har heller ikke tilsynsansvar med ordningen etter annen lovgivning, se
departementets brev.
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