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Når du er leder i en kommune har du 
fått delegert personal- , fag- og økono-
miansvar.

For å forvalte disse oppgavene må du 
ha god kunnskap om lover og regler 
som regulerer disse områdene. Du skal 
i tillegg sikre at alle dine mellomledere 
og ansatte har kunnskap om dette.

Vi vil her her gi deg en oversikt over vik-
tige temaer både på personalområdet 
og fagområdet  du som leder må kunne.

Organisering og bemanning
Som leder har du et ansvar for å etablere 
og organisere tjenesten slik at kommunens 
innbyggere og brukere av tjenesten får et 
forsvarlig tjenestetilbud.

Da må du ha nok personell som er tilstrek-
kelig kvalifisert i forhold til de oppgaver 
tjenesten skal utføre. Det er din plikt å 
beskrive konsekvenser hvis ressursene 
ikke er i samsvar med oppgavene.

Ved tilsetting er det viktig å kunne reglene 
på områder som fortrinnsrett, utlysning, 
kvalifikasjonsprinsippet, prøvetid, politi-
attest, innplassering og opplæring. Flere 
av sektorene har også detaljerte bestem-
melser i forhold til hvem som er kvalifisert 
eller ikke.

Arbeidstid
De ulike sektorene i kommunen vil ha ulike 
regler knyttet til arbeidstid. Arbeidstid og 

fritid er viktig for den ansatte uavhengig 
av hvor de jobber.

Du må vite

• Hva er arbeidstid og fritid.
• Reglene for overtid og arbeid utover 

avtalt arbeidstid. 

I helsesektoren er det viktig at du har 
grundig kunnskap om prosesser og regler 
rundt arbeidsplanlegging og reglene om 
arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Du må vite 
hva som er hovedreglene og når man kan 
avvike fra disse. Du må også kunne hoved-
tariffavtalen.

I skolesektoren er arbeidstiden for un-
dervisningspersonalet delt i arbeidstid på 
skolen og arbeidstid utenfor skolen.

Det er egne særavtaler både for under-
visningspersonalet i skolen og for ansatte 
i barnehagene, SFO og assistentene i 
skolen. Den samme særavtalen har også 
bestemmelser om blant annet tid til plan-
legging for det pedagogiske personalet i 
barnehagen.

Du må vite hva du som arbeidsgiver har 
styringsrett over. Og du må vite hva du 
ikke ensidig kan bestemme og når du må 
ha avtale med den ansatte/tillitsvalgte.

Personalområdet
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Lønn og godtgjøringer
Det er viktig at du kan reglene om lønn 
og lønnsplassering for din sektor. Inngår 
dere en avtale med en ansatt, så er denne 
avtalen bindende for partene og kan ikke 
ensidig endres. Dette gjelder også hvis 
man i avtalen skriver for høy lønn.

Lønn er viktig for de ansatte. Ansiennitets-
beregning og tilleggslønn er derfor viktige 
faktorer som du må ha kunnskap om for at 
lønnen skal bli riktig.

Du må kjenne til hva du skal gjøre hvis det 
utbetales feil lønn, og du må kunne re-
glene om trekk i lønn og feriepenger.

Reglene om overtidsbetaling, ubekvem 
arbeidstid, forskjøvet arbeidstid, delt 
dagsverk og godtgjøring for passivt arbeid 
er områder dere må kunne.

Arbeidsmiljø
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsmil-
jølovens bestemmelser og bestemmelser 
gitt i de mange forskrifter til arbeidsmil-
jøloven følges i virksomheten.

Det er med andre ord arbeidsgiver, altså 
du som leder, som har ansvar for at ar-
beidsmiljøet er fullt ut forsvarlig. 

Her er noen viktige punkter knyttet til 
arbeidsmiljø

• Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet 
og de ansattes medvirkningsplikt

• Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt
• AMU, verneombud, 

bedriftshelsetjenesteordning
• Kunnskap om og fokus på AKAN-arbeid
• Kunnskap om retten til varsling og vern 

mot gjengjeldelse
• Internkontroll
• Kunne vilkår for kontrolltiltak og innsyn
• Kunne vilkårene for arbeidstakernes 

rett til kompetanseutvikling
• 
Ferie
Du som arbeidsgiver har en plikt til å sørge 
for at ferien til dine ansatte blir avviklet. 
Det er krav om samspill og dialog mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker om ferieav-
viklingen. Ansatte har med få unntak både 
en rett og en plikt til å ta ferie.

Du må kjenne til reglene for hvordan og 
når både lov- og avtalefestet ferie skal 
avvikles. Hva bestemmer du som arbeids-
giver, og hva har dine ansatte rett på? 

Blant annet er det egne bestemmelser 
knyttet til 60-års ferien.

Som leder må
du ha god kunnskap 
om lover og regler
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Sykdom
Arbeidsplassen er den viktigste arenaen 
for oppfølging av sykemeldte. Arbeidstaker 
og du som arbeidsgiver forventes å samar-
beide for å finne løsninger på den enkelte 
arbeidsplass.

Du som arbeidsgiver plikter å utarbeide 
oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker. 
Du plikter også å innkalle til og delta på 
dialogmøter.

Derfor må du kjenne reglene for oppfølg-
ing av sykemeldte, forebygging og tilret-
telegging.

Arbeidstaker har også en medvirknings- 
og opplysningsplikt.

Under dette området er det viktig at du 
må kunne

• Regler for egenmelding, sykt barn/
barnepasser og sykemelding

• Reglene om lønn under sykdom
• Mulighetene for refusjon fra Nav
• Tilkallingsvikarens og deltidsansattes 

rettigheter ved sykdom
• Reglene om sykdom under ferie
• Reglene ved pleiepenger og 

opplæringspenger ved barns sykdom

Permisjoner
Permisjon innebærer at arbeidstaker 
midlertidig fristilles fra hele eller deler 
av arbeidsplikten etter arbeidsavtalen på 

grunn av arbeidstakers forhold.

Rett til fri ved ulike situasjoner er nedfelt 
i arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen og 
hovedavtalen. Avtaleverket bygger til dels 
på bestemmelser i lovverket og gir ofte 
utvidede rettigheter.

Det er viktig at du som leder vet forskjel-
len på rett til fri og rett til fri med lønn.

Retten til betaling er regulert i folketryg-
dloven, arbeidsmiljøloven, hovedtariffa-
vtalen og hovedavtalen. Her må du som 
leder ha oversikt over de ulike bestem-
melsene.

Du må ha oversikt over rett til permisjon 
ved sykdom, foreldrepermisjon og utdan-
ningspermisjon, permisjon for tillitsvalgte 
og offentlige verv osv.

Den enkelte kommune kan også ha sitt 
eget permisjonsreglement hvor de har 
bedre betingelser enn lov- og avtaleverk. 
Dette må dere også vite om.

Endring og opphør av arbeidsforhold
En arbeidsavtale gir rettigheter og plik-
ter til både arbeidstaker og arbeidsgiver. 
Forutsigbarhet i arbeidsforholdet er viktig 
for begge parter, og derfor inneholder 
regelverket klare begrensninger for når og 
hvordan et arbeidsforhold kan endre eller 
avsluttes.

For deg som arbeidsgiver stilles det 
strenge krav både når det gjelder grun-
nlaget for avslutning av arbeidsforhold og 
prosessen rundt dette.

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er 
som hovedregel ufravikelige.

Det vil si at det ikke kan inngås individu-
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elle avtaler mellom arbeidsgiver og ar-
beidstaker som gir arbeidstaker dårligere 
betingelser enn hva loven gir. Dette gjelder 
selv om arbeidstaker selv skulle ønske å 
inngå slik avtale.

Arbeidslivet er i stadig endring. Samfunnet 
forandrer seg, teknologien utvikles, økon-
omiske rammevilkår endres og det stilles 
krav til effektivisering i offentlig sektor. 
Arbeidsgiver vil derfor kunne få behov for 
å foreta enkelte endringer i de ansattes 
arbeidsforhold. Behovet for endringer kan 
for eksempel knytte seg til arbeidsop-
pgaver, arbeidstid, arbeidssted eller økon-
omiske vilkår.

Når arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, 
er de fleste endringer tillatt.

Arbeidsgiver og arbeidstaker vil ofte 
komme til enighet om endringer i arbeids-
forholdet, og slike frivillige endringer er 
ikke problematisk. Endringene må selvsagt 

ligge innenfor lov- og avtaleverk, og det er 
en forutsetning at det dreier seg om reell 
frivillighet fra arbeidstakers side.

Det er først i de tilfeller der arbeidsgiver 
og arbeidstaker ikke kommer til enighet, 
at spørsmålet om endringer i arbeidsfor-
holdet settes på spissen.

Da blir spørsmålet hvilke endringer kan 
arbeidsgiver pålegge arbeidstaker? Da må 
du som leder vite

• Hva som er arbeidsgivers styringsrett 
vs endringsoppsigelse knyttet til 
arbeidsoppgaver, arbeidstid eller 
arbeidssted

• Hvilke regler gjelder som ved 
oppsigelse

• Hvordan saksbehandalingsreglene er
• Reglene om opphør av arbeidsforhold 

i prøvetiden, på grunn av alder eller i 
midlertidige arbeidsforhold.

Ledere i kommunene har spesifikke fagområder de er ansvarlige for og de reguleres 
av ulike regelverk. 

Nedenfor kan du velge å lese mer om ditt fagområde innenfor helse, undervisning, 
barnehage eller barnevern.

Helse og omsorg Skole Barnehage Barnevern
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Helse og omsorg
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I helse- og omsorgssektoren er det 
helselovgivningen som er førende. 
Kommunens plikt til å gi nødvendig 
helse- og omsorgshjelp er regulert i 
helse- og omsorgstjenesteloven, hel-
sepersonellets (de som gir helse- og 
omsorgstjenester) plikter er regulert i 
helsepersonelloven og tjenestemotta-
kernes rettigheter er hjemlet i pasient- 
og brukerrettighetsloven. I tillegg er det 
mange flere lover og forskrifter som er 
aktuelle.

Dagens helselovgivning bygger på flere 
grunnleggende prinsipper. Det er viktig 
å kjenne til disse for å få full forståelse 
av det helserettslige området, slik at 
kommunen oppfyller sine plikter og inn-
byggerne får oppfylt sine rettigheter.

Selvbestemmelsesrett
Et viktig grunnprinsipp i helseretten er au-
tonomiprinsippet. Alle mennesker har rett 
til å bestemme over sitt eget liv. Det at en 
person trenger en eller annen form for 
helsehjelp medfører ingen endring i dette. 
Person med behov for helsehjelp har sin 
fulle personlige frihet og selvbestem-
melsesrett i behold. Man skal selv kunne 
ta beslutninger som angår egen helse. 
Retten omfatter eksempelvis muligheten 
til å akseptere eller nekte et tilbudt behan-
dlingsopplegg fra helsetjenesten.

Helselovgivningen inneholder en rekke 
bestemmelser som er utslag av prinsippet 
om selvbestemmelsesrett. Pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-1 åpner slik: 
“Helsehjelp kan bare gis med pasientens 
samtykke, med mindre…”, og bestemmels-
en fastslår dermed at selvbestemmelse er 
hovedprinsippet i norsk rett.

Det er gitt noen unntaksbestemmelser i 
lovverket som fraviker fra hovedregelen 
om samtykke, for eksempel ved øyeblik-
kelig hjelp, tvang overfor mennesker som 
mangler samtykkekompetanse og mot-
setter seg hjelpen, tvang og makt overfor 
mennesker med utviklingshemming og 
flere.

Rett til medvirkning og informasjon
For at innholdet i selvbestemmelsesretten 
skal være reelt, er det en forutsetning at 
tjenestemottaker har fått nødvendig infor-
masjon. Uten tilstrekkelig kunnskap om for 
eksempel konsekvenser ved å nekte helse-
hjelp, risiko, bivirkninger og alternative 
behandlingsopplegg, vil ikke personer som 
trenger helsehjelp ha det rette grunnlaget 
for å ta en avgjørelse.

Pasienter og brukere har rett til å 
medvirke i utførelsen av helse- og om-
sorgshjelp. Nødvendig informasjon er 
en forutsetning for oppfyllelse av med-
virkningsretten. 

Forsvarlige tjenester
Et av de viktigste grunnprinsippene i 
helseretten er den enkelte borgers rett til 
å motta forsvarlige helse- og omsorgst-
jenester. Dette innebærer en tilsvarende 

Helse og omsorg
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plikt for helse- og omsorgsarbeidere og 
helse- og omsorgsinstitusjoner til å opptre 
forsvarlig. Hva som nærmere menes 
med forsvarlig tjenestetilbud avgjøres 
skjønnsmessig av leger og andre helse- og 
omsorgsarbeidere ut fra deres faglige og 
etiske vurderinger. Forsvarlighetskravet 
er ikke statisk, men endrer seg i takt med 
samfunnets utvikling. Grunnprinsippet om 
forsvarlighet har en sentral plass i norsk 
helserett og er ivaretatt gjennom lovkrav 
til både helse- og omsorgspersonell og til 
selve tjenesten.

Forsvarlighetskravet har en dobbel funks-
jon. Det er en rettesnor for tjenesten og 
viser til normer som beskriver hvordan 
tjenestene bør være. Disse normene utg-
jør kjernen i forsvarlighetskravet og kan 
betegnes som god praksis. Samtidig dan-
ner normene utgangspunkt for å fastlegge 
hvor grensen mot det uforsvarlige går. Det 
vil si de konkrete vurderingene av hvor 
store avvik fra god praksis som kan ak-
septeres før avviket medfører at tjenesten 
blir uforsvarlig.

Mellom god praksis, og forsvarlighetsk-
ravets nedre grense, vil det være rom for 
at kommunen kan utøve skjønn. Det følger 

imidlertid av forsvarlighetskravet at tje-
nestene må holde tilfredsstillende kvalitet, 
ytes i tide og i tilstrekkelig omfang.

Andre sentrale elementer i helseretten
Videre er det mange områder du og dine 
ansatte må kunne for å overholde lovgiv-
ningen.

Vi lister opp noen av de her:

• Rett til helse- og omsorgshjelp i 
kommunen

• Taushetsplikt
• Opplysningsrett/opplysningsplikt
• Dokumentasjonsplikt
• Samarbeidsplikt
• Saksbehandling
• Pårørendes rettigheter
• Samtykke og tvang
• Øyeblikkelig hjelp
• Legemiddelhåndtering
• Internkontroll og krav til kvalitet

Kompetanse på lovverket 
skaper trygget og hever 
kvaliteten i tjenestene
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Skole
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Å drive skole er et viktig samfunnsopp-
drag, og samfunnet har klare meninger 
om hvordan skolen bør drives. Virksom-
heten i skolen er regulert i opplærings-
loven, forskrift til opplæringsloven og 
læreplanverket.

Etter opplæringsloven har elevene ikke 
bare rett, men også plikt til å gå på sko-
len. Det betyr at elevene i utgangspunk-
tet er prisgitt at den skolen de tilhører, 
blir drevet slik at de får oppfylt sine 
rettigheter. Det er skoleeier og ledelsen 
ved den enkelte skole som deler dette 
ansvaret. 

Skolemiljø
For at elevene skal være i stand til å ta 
imot den lærdommen de skal, må de ha et 
trygt og godt skolemiljø. Elevene har rett 
til en skolehverdag fri for mobbing og an-
dre krenkelser. Elevundersøkelsen viser at 
altfor mange barn og unge likevel opplever 
både mobbing, utestenging og krenkelser. 
Arbeidet for et godt skolemiljø er priorit-
ert høyt av myndighetene og kravene som 
stilles skoleeier og skoleledere er strenge.

Alle som arbeider i skolen skal følge med, 
varsle og gripe inn overfor mobbing og 
krenkelser. Skolene skal undersøke all 
mistanke om mobbing og sette inn til-
tak når en elev ikke har et trygt og godt 
skolemiljø. I forslaget til nytt kap 9a er da-
gens ordning med enkeltvedtak erstattet 

med plikt til å utarbeide en aktivitetsplan 
og plikt for skolen til å dokumentere at 
aktivitetsplikten blir fulgt opp. Dette forut-
setter at ledelsen ved den enkelte skole i 
tillegg til å ha god kjennskap til hvordan 
man best finner relevante og gode tiltak 
også har god regelverket rundt kapittel 9a.

Tidlig innsats og tilpasset opplæring
Opplæringen skal tilpasses evnene og 
forutsetningene til den enkelte elev. Hver 
enkelt elev skal ha mulighet til å nå de 
målene som er realistiske for seg. Er det 
elever som strever, skal innsatsen for å 
hjelpe dem settes inn tidlig. Dette stiller 
store krav til det pedagogiske arbeidet ved 
hver enkelt skole. Rektor har ansvaret for 
det pedagogiske arbeidet ved sin skole.

I tillegg til å være fortrolig med det peda-
gogiske arbeidet ved skolen, må rektor ha 
god kunnskap om reglene for spesialun-
dervisning. 

Retten til spesialundervisning gjelder for

• Elever som overhodet ikke har utbytte 
av et ordinært undervisningsopplegg

• Elever som har noe utbytte, men som 
ikke er tilfredsstillende 

Retten til spesialundervisning er ikke kny-
ttet til spesifiserte diagnoser. Det er elev-
ens individuelle behov for tilrettelegging 
av opplæringen som er avgjørende og ikke 
diagnosen. Elever uten diagnose kan også 
ha særskilte opplæringsbehov og rett til 

Skole
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spesialundervisning, samtidig som det ikke 
alltid er slik at elever med en gitt diagnose 
har behov for spesialundervisning.

Det er også viktig å være klar over at 
det er ikke bare elever med lærevansker 
og  konsentrasjonsvansker som har rett til 
spesialundervisning. Retten til spesialun-
dervisning gjelder også for elever som av 
andre årsaker ikke får et tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen. For eksempel vil 
elever som på grunn av sykdom ikke kan 
delta i opplæringen på skolen ha rett til 
spesialundervisning i form av opplæring i 
hjemmet.

Spesialundervisning kan ikke settes i verk 
uten samtykke fra foreldrene/eleven (+15 
år) og et enkeltvedtak om spesialunder-
visning. Før det fattes vedtak må det også 
foreligge en sakkyndig vurdering av elev-
ens behov. 

Personvern
Skolen er avhengig av mange forskjellige 
opplysninger for å kunne oppfylle elevenes 
rettigheter etter opplæringsloven. Mange 
av disse opplysningene er regnet som 

svært sensitive slik som opplysninger om 
lærevansker, diagnoser og forhold i elev-
ens hjem. Noen opplysninger har skolen 
aktivt bedt om, for eksempel i en sak om 
spesialundervisning, mens andre opplys-
ninger har foreldre og elever kommet med 
i fortrolige samtaler fordi de mener at det 
er viktig at skolen kjenner til dem.

• Ofte har foreldre og elever ikke noe 
reelt valg, og skal eleven få oppfylt sine 
rettigheter, må skolen få opplysningene

 
En god del av de opplysningene skolen har 
er av en slik art at de er underlagt taush-
etsplikt. Det å ha taushetsplikt innebærer 
at man har plikt til å hindre at andre får 
adgang eller kjennskap til opplysningene. 
Det vil si at man har

• Et forbud mot å aktivt videreformidle 
opplysningene til uvedkommende

• Et påbud om å ellers behandle 
opplysningene på en betryggende 
måte slik at ikke uvedkommende får 
tilgang til dem

Lover og regler
er ikke valgfag
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For at forvaltningen skal kunne utføre 
sine oppgaver, har lovverket noen viktige 
unntak fra reglene om taushetsplikt. Det 
viktigste unntaket fra reglene om taushet-
splikt gjelder bestemmelsen om at plikten 
til å bevare taushet ikke gjelder overfor 
dem som opplysningene direkte omfatter. 

Taushetsplikten er videre ikke til hinder 
for at opplysningene brukes for å op-
pnå det formål de er gitt eller innhentet 
for. Opplysningene kan derfor brukes i 
forbindelse med saksforberedelse, avg-
jørelse, gjennomføring av avgjørelsen, 
oppfølging og kontroll.

Den som har rett til taushet kan samtykke 
til at taushetsbelagte opplysninger kan 
videreformidles. I skolesammenheng er 
samtykke til å videreformidle opplysninger 
nødvendig blant annet

• Før samarbeid om enkeltelever 
i tverrfaglige grupper hvor flere 
instanser deltar

• Før en sak oversendes PPT for 
sakkyndig uttalelse

• Ved overgang fra barnehage til skole
• Ved overgang mellom grunnskole til 

videregående skole
• Når en elev flytter til en skole i en 

annen kommune/fylkeskommune eller 
privat skole

• Før videreformidling til medelever og 
deres foreldre 

Samtykket skal være informert og frivil-
lig. Det betyr at den som skal gi samtyk-
ket, må informeres om hvem som skal få 
opplysningene og  hvorfor skolen ønsker å 
videreformidle dem.

Andre regler skoleeier og skoleledere 
bør kjenne til
Det er mange regler som regulerer sko-
lens virksomhet. Skoleledere og skoleeiere 
bør også ha kjennskap til reglene om

• Barn og unges rett til å bli hørt
• Foreldresamarbeid
• Fravær
• Fritak fra opplæringsplikten
• Rett til videregående opplæring
• Skade- erstatning og forsikring
• Vurdering og vitnemål
• Medisinering av elever
• Samarbeid med barnevernet
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Barnehage
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For de fleste familier er barnehageplas-
sen avgjørende for at foreldrene skal 
kunne delta i arbeidslivet. Men barneha-
gen er først og fremst til for barna. Bar-
nehagen skal være et pedagogisk tilbud 
som ivaretar barnas behov for omsorg 
og lek, og samtidig fremmer læring og 
danning som grunnlag for allsidig utvik-
ling. 

Barnehagens virksomhet reguleres av 
barnehageloven og rammeplan for bar-
nehagens innhold og oppgaver.

Barn
Retten til barnehageplass er en rettighet 
for alle barn i aldersgruppen 1 år til skole-
pliktig alder. Kommunen skal sikre at barn 
med nedsatt funksjonsevne får et egnet 
tilrettelagt barnehagetilbud. For at barn 
som trenger det får et godt tilrettelagt 
tilbud, må styrere og avdelingsledere i 
barnehagene kjenne til bestemmelsene.

Det er barnets individuelle behov for tilret-
telegging som er avgjørende for hva slags 
tilrettelegging kommunen skal gi. Målet er 
at barn med nedsatt funksjonsevne skal få 
et barnehagetilbud som er likeverdig med 
det tilbudet andre barn får.

Hovedregelen er at kommunen må tilret-
telegge barnehagetilbudet i den barneha-
gen hvor foreldrene ønsker at barnet skal 
gå i, eller den barnehagen hvor barnet 
allerede går.

Kommunen kan velge å tilby tilrettelagt 
plass i en annen barnehage dersom tilret-
teleggingen i barnehagen foreldrene øn-
sker innebærer en uforholdsmessig byrde 
for kommunen. I denne vurderingen skal 
det legges vekt på effekten tiltaket vil ha, 
nødvendige kostnader og virksomhetens 
ressurser. 

I forarbeidene til bestemmelsen blir det 
understreket at det bare er en snever 
adgang for kommunen til å avvise krav om 
tilrettelegging.  Departementet påpeker at 
bestemmelsen ikke begrenser barn med 
nedsatt funksjonsevne sin rett til barne-
hageplass, men bare retten til tilretteleg-
ging i en bestemt barnehage.

• Retten til et tilrettelagt 
barnehagetilbud, gjelder uavhengig av 
kommunens økonomi. 

Foreldresamarbeid
Aktivitetene i barnehagen skal skje i nær 
forståelse med hjemmet. Dette innebærer 
at barnehagen må ha et nært samarbeid 
med barnets hjem, slik at barnehagen 
drives på en måte som er i samsvar med 
foreldrenes ønsker om omsorg og op-
pdragelse av barnet.

Bestemmelsen skal imidlertid ikke forstås 
slik at enkelte foreldre kan detaljstyre 
barnehagen.

Ved valg av aktiviteter, rutiner og pedago-
gisk innhold med mer må barnehagen ta 

Barnehage
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flere hensyn. Barnehagen skal blant annet 
ta hensyn til det enkelte barn, hele barne-
gruppen, foreldre, ansattes arbeidsmiljø, 
sikkerhet og økonomi. Ved uenighet må 
barnehagen velge en linje som er i tråd 
med det foreldre i sin alminnelighet kan 
slutte seg til. Fra en juridisk synsvinkel 
kan man si at foreldrene ved å akseptere 
en barnehageplass også har akseptert at 
barne hagen gir omsorg og oppdragelse 
etter de retningslinjer som fremkommer 
i barnehagens vedtekter, barnehageloven, 
rammeplanen og slik det ellers er vanlig i 
barnehager.

På den annen side må barnehagen i visse 
tilfelle be foreldrene om særskilt samtyk-
ke. Dette gjelder blant annet i forbindelse 
med publisering av bilder på nett og trans-
port i privatbiler. I andre tilfelle kan forel-
drene velge at barnet ikke skal delta i visse 
aktiviteter, slik som for eksempel julegud-
stjenester.

Når foreldrene ikke bor sammen
En god del av de henvendelsene vi mot-
tar til vår rådgivningstjeneste gjelder 
spørsmål rundt hvem av foreldrene som 
kan bestemme hva når foreldrene ikke bor 
sammen. 

Den av foreldrene som er sammen med 
barnet, kan uavhengig av hvorvidt ved-
kommende har juridisk foreldreansvar 
eller ikke, ta avgjørelser som følger av det 
å være sammen med barnet. Som ek-
sempler på dette nevner forarbeidene til 
barneloven avgjørelser som

• Mat og påkledning
• Leggetider
• Venner
• Tilsyn og stell 
• Følge opp i barnehagen

I det daglige må barnehagen med andre 
ord samarbeide med begge foreldre.

I noen tilfeller kan det foreligge rettsavg-
jørelser eller avtaler som gir den ene rett 
til å bestemme mindre enn det som er 
vanlig. Ønsker foreldrene at barnehagen 
skal ta hensyn til dette må foreldrene 
informere barnehagen. Er det uenighet 
mellom foreldrene om hva som er avtalt 
eller nedfelt i en rettskjennelse,

• Må den av foreldrene som hevder at 
den andre har mindre rettigheter enn 
det som følger av loven, dokumentere 
dette overfor barnehagen 

Andre områder
Det er flere regler som regulerer barne-
hagens virksomhet. Barnehageeier og 
barnehageledere bør også ha kjennskap til 
reglene om

• Spesialpedagogisk hjelp
• Samarbeid med skolen
• Samarbeid med barnevernet
• Personvern
• Skade og erstatning
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Barnevernet i Norge er gitt myndighet 
til å kunne foreta inngripende tiltak i 
barn og voksnes liv. Legalitetsprinsippet 
innebærer at offentlige myndigheter 
ikke kan gripe inn overfor borgerne uten 
å ha hjemmel i lov. Derfor er barnevern-
retten sentral i alt barnevernarbeid. 

Barnevernrett
Barnevernloven og forvaltningsloven med 
tilhørende forskrifter og rundskriv, er noen 
av de viktigste rettskildene i barnevernet. 
Internasjonale konvensjoner, som Den eu-
ropeiske menneskerettighetskonvensjonen 
(EMK) og FNs barnekonvensjon, er tatt inn 
i norsk lovgivning og har forrang ved mot-
strid med andre norske lover. Avgjørelser 
i Høyesterett er viktige som premisslever-
andør for riktig praksis på barnevernfeltet. 

At barnevernets arbeid er i tråd med lov- 
og regelverk er nødvendig for å oppfylle 
legalitetsprinsippet. Å handle i samsvar 
med barnevernretten er også nødvendig 
for å sikre forsvarlighetskravet. 

Forsvarlighet
Barnevernlovens § 1-4 sier at tjenester 
og tiltak etter loven skal være forsvarlige. 
Forsvarlighetskravet innebærer at barnev-
erntjenesten må oppfylle lovens formål 
om det enkelte barnets beste, og ivareta 
viktige grunnprinsipper som legalitetsprin-
sippet, mildeste inngreps prinsipp, kon-
tinuitet i omsorgen og barn og foreldres 
medvirkning. 

Arbeidet i en barneverntjeneste må være 
innenfor det som defineres som god 
barnevernfaglig praksis for å kunne sies 
å være forsvarlig. God barnevernfaglig 
praksis bygger på fagkunnskap fra utdan-
nings- og forskningsinstitusjonene, den 
er i tråd med faglige retningslinjer fra 
barnevernets fagdirektorat, Bufdir, og den 
er innenfor det domstolene definerer for å 
være i samsvar med loven.

Forsvarlighetskravet innebærer at tje-
nestene og tiltakene barnevernet yter må 
holde tilfredsstillende kvalitet, de må ytes i 
tide og i et tilstrekkelig omfang. Det still-
er krav til at tjenesten har en tilstrekkelig 
bemanning, med god og til en hver tid 
oppdatert fagkunnskap.  

Forsvarlighetskravet er dynamisk. Hva 
som er god barnevernfaglig praksis en-
drer seg over tid. Barneverntjenesten må 
derfor være endringsvillig, åpen for ny 
kunnskap og kunne bruke erfaringer fra 
blant annet barn og foreldre.

Internkontroll
Barneverntjenesten skal ha en internkon-
troll som sikrer at tjenesten utfører op-
pgavene i samsvar med krav fastsatt i lov 
eller i medhold av lov. Internkontrollen skal 
beskrive hvordan tjenestens aktiviteter 
organiseres, planlegges, utføres, evalueres 
og korrigeres for å oppfylle lovkravene. 

Internkontrollen skal sørge for at arbeid-
stakerne er kjent med tjenestens mål, 

Barnevern
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med sine respektive oppgaver og hvem 
i tjenesten som har ansvar for hva. Den 
skal sikre at arbeidstakerne til en hver tid 
er oppdatert på lov- og regelverk og på 
hva som er god barnevernfaglig praksis. 
Det stilles krav til at tjenesten i sin praksis 
gjør seg bruk av erfaringer fra andre, ikke 
minst fra barn og foreldre. Internkontrol-
len skal avdekke og rette opp brudd på 
lov og forskrift for å bidra til kontinuerlig 
forbedringer i tjenesten. 

En alltid oppdatert og levende internkon-
troll er viktig for å sikre at barnevernt-
jenesten leverer forsvarlige tjenester og 
tiltak.

God forvaltningsskikk
Med barnevernets rett til å foreta inn-
gripende tiltak i menneskers liv, følger 
det et særskilt krav til forsvarlig saksbe-
handling og god forvaltningsskikk. Saks-
behandlingen i en barnevernsak må følge 
juridiske og etiske standarder for utøvelse 
av offentlig myndighet. 

Viktige prinsipper for saksbehandlingen i 
en barnevernsak er at den:

• holder seg innenfor det aktuelle lov- og 
regelverket

• er i tråd med det formål som er gitt i 
loven (barnets beste) 

• er upartisk
• er forutsigbar  
• gir partene innsyn og mulighet til å ta 

til motmæle (kontradiksjon)
• opplyser og utreder saken tilstrekkelig 

slik at det fattes riktig vedtak 
• er forholdsmessige slik at tiltakene står 

i forhold til det man ønsker å oppnå 
(mildeste inngreps prinsipp)

• er dokumentert og etterprøvbar 
 
Dokumentasjonen i en barnevernsak må 
skille tydelig mellom hva som er fak-
ta og hva som er vurderinger. I mange 
barnevernsaker dokumenteres det mye 
fakta. I mindre grad dokumenteres de 
barnevernfaglige vurderingene som ligger 
til grunn for tiltakene som iverksettes. 
Saksbehandlingen må også sørge for at 
partens synspunkter dokumenteres og 
blir gjenstand for barneverntjenstens 
vurderinger.

De barnevernfaglige vurderingene er nært 
knyttet til utøvelsen av skjønn. Saks- be-
handlingen må kunne redegjøre for hva 
som ligger til grunn for utøvelsen av 
skjønnet i den enkelte sak. Hvilke faktum 
som er lagt til grunn, og hvilke hensyn 

Oppdatert internkontroll 
sikrer forsvarlige
tjenester og tiltak
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og vurderinger som er vektlagt i skjønn-
sutøvelsen, må framkomme i barnevernt-
jenestens vedtak.

Barnets synspunkter
Barn og unges rett til å medvirke i egen 
sak er et godt eksempel på hvordan fors-
varlighets- kravet endrer seg over tid. Fra 
å være usynlige som aktører i egen sak 
for bare noen år tilbake, vil det nå være 
en saksbehandlingsfeil og betegnes som 
uforsvarlig praksis om barnet ikke er 
informert og hørt. Barn som er syv år, og 
yngre barn når deres modenhet tilsier det, 
skal informeres og høres. Det skal doku-
menteres hvordan barnet har fått utøvd 
sin medvirkningsrett og hvilke synspunkter 
barnet eventuelt har. Hva barnet mener 
og har gitt uttrykk for, skal være en del 
av  vurderingsgrunnlaget når vedtak og 
beslutninger fattes.

Barns stemme er ikke bare viktig i den 
enkelte saken. Barn og unges stemme er 
nå også blitt en del av den generelle sam-
funnsdebatten om barnevernet i Norge. 
Landsforeningen for barnevernsbarn og 
Barnevernsproffene i Forandringsfabrik-
ken bidrar til viktige innspill i utformingen 
av det framtidige barnevernet i Norge. 
Gjennom prosjektet “Mitt Liv” har mange 
barneverntjenester fått inspirasjon og 
idèer fra de unge barnevernsproffene til å 
gjøre endringer og forbedringer av egen 
praksis.

Barnets beste
Sammen med det biologiske prinsipp 
og mildeste inngreps prinsipp, skal 
alt  barnevernarbeid være i tråd med 
det overordnede prinsippet om “barnets 
beste”.

Departementet sier følgende om dette 
(Prop.106 L 2012-2013):

“Prinsippet om barnets beste er det grun-
nleggende prinsippet i alt barnevernfaglig 
arbeid. Prinsippet innebærer at barnev-
ernet skal foreta en helhetlig og skjønns-
messig vurdering av hva som vil være til 
barnets beste i det enkelte og konkrete 
tilfellet.” 

Prinsippet innebærer at barnets grunnleg-
gende behov for beskyttelse og omsorg 
skal vektlegges framfor foreldrenes ret-
tigheter. Hva som vurderes som barnets 
beste endres over tid. Også vektleggingen 
av barnets beste i lovgivningen utvikler 
seg. Fra å være et grunnleggende hensyn i 
dagens lovgivning, mener lovutvalget som 
har kommet med forslag til ny barnevern-
lov, at barnets beste nå skal bli et avg-
jørende hensyn.

De tre hovedprinsippene i barnevernet 
skal være retningsgivende for barnev-
erntjenestens arbeid. Barnevernet skal ta 
utgangspunkt i at barn skal vokse opp i 
egen familie. Dersom det er behov for til-
tak, skal disse ikke være mer inngripende 
enn det situasjonen tilsier. Er det imidlertid 
nødvendig med mer inngripende tiltak for 
å sikre barnets behov for beskyttelse og 
omsorg, skal barnets interesser går foran 
foreldrenes. 

At barneverntjenesten

• arbeider i tråd med prinsippet om 
barnets beste

• leverer forsvarlige tjenester og tiltak 
• har en oppdatert og levende 

internkontroll
• har god forvaltningsskikk  

er forhold en barnevernleder, sammen 
med arbeidstakerne, må ha kontinuerlig 
fokus på i sin tjeneste.
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