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Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til 

barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 
 
Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til 
barnevernet. Høringsnotatet inneholder også forslag til en ny bestemmelse i helse- og 
omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide 
rusmiddelavhengige. 
 
For å kunne beskytte barn mot ulike former for omsorgssvikt og overgrep, samt for å kunne hjelpe 
barn med alvorlige atferdsvansker, er barneverntjenesten helt avhengig av at det meldes fra til den 
kommunale barneverntjenesten. Departementet skriver at det fra flere hold har blitt gitt uttrykk for et 
ønske om lovbestemmelser som kan gjøre det enklere å forholde seg til opplysningsplikten. 
Hovedformålet med forslagene i høringsnotatet er ifølge departementet å klargjøre og forenkle 
bestemmelsene om opplysningsplikt slik at de som er omfattet av plikten i størst mulig grad kan være 
trygge på hvilket ansvar plikten innebærer. Departementet ser også behov for å tydeliggjøre 
forskjellen mellom opplysningsplikt av eget initiativ (meldeplikt) og opplysningsplikt ved pålegg.  
 
Meldeplikt (6.2.1) 
I forslaget gis det mer utfyllende beskrivelser av situasjoner som utløser meldeplikten, i motsetning til 
i dag, der det primært vises til aktuelle paragrafer i barnevernloven. Dette skal gjøre det enklere for 
den enkelte å forstå når de skal melde fra om bekymring. Det foreslås også presisert i barnevernloven 
at meldeplikten er et personlig ansvar for den enkelte ansatte og yrkesutøver. 
 
Opplysningsplikt ved pålegg (6.2.2) 
Departementet foreslår at adgangen til å gi pålegg skal knyttes til de tiltaksbestemmelsene i 
barnevernloven som departementet mener bør gi grunnlag for å innhente opplysninger ved pålegg. 
Departementet foreslår blant annet at barnevernet i visse tilfeller skal kunne innhente opplysninger 
ved pålegg i saker om pålagte hjelpetiltak. Denne delen av forslaget vil innebære en utvidelse av 
gjeldende rett. Departementet foreslår også å presisere i lovbestemmelsene at domstolen på lik linje 
med fylkesnemnda og andre barnevernmyndigheter skal kunne gi pålegg om innhenting av 
opplysninger i sin behandling av barnevernssaker. 
 
I høringsnotatet er det beskrevet tre ulike måter å regulere opplysningsplikten på. Departementet ber 
spesielt om høringsinstansenes syn på disse. 
 
Ny plikt for kommuner til å gi melding ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige (kapittel 
7) 
 
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. 
Formålet er å gi bedre beskyttelse til barn som er utsatt for mors rusmisbruk under svangerskapet. 
                                                        
Les mer på Helsedirektoratets sider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing----endringer-i-
opplysningsplikten-til-barnevernet-og-ny-opplysningsplikt-til-barnevernet-ved-tilbakeholdelse-av-
gravide-rusmiddelavhengige/id2514934/  
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
14. november. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Sara Underland Mjelva 
Helsepolitisk rådgiver 


