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Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til
barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige
Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i
opplysningsplikten til barnevernet, samt forslag til en ny bestemmelse i helse- og
omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide
rusmiddelavhengige.
Opplysningsplikten til barnevernet
I høringsnotatet foreslås det endringer både i barnevernloven § 6-4 og i tilsvarende
bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet i andre lover. Dette omfatter
barnehageloven § 22, opplæringslova § 15-3, friskolelova § 7-4, sosialtjenesteloven § 45,
helsepersonelloven § 33, familievernkontorloven § 10 og krisesenterloven § 6.
Hovedformålet med forslagene er å klargjøre og forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt
slik at de skal bli lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten. Departementet
foreslår blant annet et tydeligere skille mellom opplysningsplikt av eget tiltak ("meldeplikt")
og opplysningsplikt ved pålegg.
Når det gjelder meldeplikten, foreslår departementet blant annet å ta ut dagens henvisninger
til ulike tiltaksbestemmelser i barnevernloven. For å gjøre bestemmelsene mer anvendelige
foreslår departementet samtidig å uforme bestemmelsene slik at de inneholder mer
informasjon om hvilke situasjoner som utløser plikten til å melde fra til barneverntjenesten.
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Det foreslås også å presisere i barnevernloven at meldeplikten er et ansvar som påligger den
enkelte.
Når det gjelder opplysningsplikt ved pålegg, foreslår departementet at adgangen til å gi pålegg
skal knyttes til de tiltaksbestemmelsene i barnevernloven som skal gi grunnlag for å innhente
opplysninger ved pålegg. Departementet foreslår også en presisering av at domstolen på lik
linje med fylkesnemnda og andre barnevernmyndigheter skal kunne gi pålegg om innhenting
av opplysninger i sin behandling av barnevernssaker.
Ny plikt til å gi melding til barneverntjenesten ved tilbakeholdelse av gravide
rusmiddelavhengige
Høringsnotatet inneholder også forslag til en ny plikt i helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3
for kommunen til å gi melding til barneverntjenesten når det er fattet og iverksatt et vedtak
om tilbakeholdelse av en gravid rusmiddelavhengig kvinne. Det foreslås samtidig en ny
bestemmelse i barnevernloven § 1-5 som presiserer at barneverntjenesten kan gi råd og
veiledning, tilby frivillige hjelpetiltak og vurdere behovet for å iverksette tiltak etter fødsel
når de mottar en slik melding.
Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse
Høringsfristen er 6. desember 2016.
Høringsnotatet er også å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt
på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "send inn høringssvar"
(grønn knapp) lenger ned på siden.
Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om
saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.
Med hilsen

Kjetil Moen (e.f.)
ekspedisjonssjef
Mette Solum
avdelingsdirektør
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