
Slik jobber vi med hjelpetiltak:

Det viktigste formålet med hjelpetiltak er å skape positive endringer hos barnet og/eller i 
familien. Hjelpetiltak kan være rettet mot barnet alene, foreldrene alene eller mot både barn 
og foreldre. Barneverntjenesten lager et vedtak som beskriver bakgrunnen for tiltaket, hvilket 
tiltak som tilbys og begrunnelsen for tiltaket. Vedtaket kan påklages.

Alle hjelpetiltak skal følges av en tiltaksplan, som skal evalueres jevnlig. En tiltaksplan 
inneholder en beskrivelse av nåværende situasjon, hovedmålet med tiltaket og ulike delmål 
for å nå hovedmålet. I tillegg er det oversikt over ansvarsfordelingen, hvem har ansvar for 
hva. En tiltaksplan skal, som hovedgrunn, utarbeides sammen med familien. Det er svært 
viktig at hjelpetiltak virker slik at barnet/familien det gjelder får det bedre. Hjelpetiltak som 
ikke virker bør endres eller avsluttes.

Det tilbys flere ulike typer hjelpetiltak, både kompenserende, omsorgsendrende og 
kontrollerende tiltak. 

Eksempler på hjelpetiltak:

 ulike typer foreldreveiledningsprogram som for eksempel:
- Circle of Security-Parenting (COS-P)
- Parent Management Training-Oregon (PMTO) 
- Multisystemisk terapi (MST)

 Andre hjelpetiltak kan være:
- Familieråd
- Besøkshjem
- Miljøarbeid i hjemmet
- Barnesamtaler
- Uanmeldte tilsyn i hjemmet
- Urinprøver
- Opphold på foreldre og barn senter
- Frivillig plassering i fosterhjem med flere 

Hva skjer etter at tiltaket er ferdig:

 Etter at tiltaket er gjennomført kan barneverntjenesten vurdere at familien har hatt 
god nytte av tiltaket, og at de ikke har behov for videre tiltak. Familien vil da bli 
avsluttet i barneverntjenesten.

 Etter at tiltaket er gjennomført kan barneverntjenesten vurdere at familien har hatt 
god nytte av tiltaket, men at de fortsatt ser at familien bør følges opp videre med 
flere tiltak: 

- Familien kan samtykke til videre tiltak og oppfølgingen fortsetter. Ny 
tiltaksplan lages.

- Familien samtykker ikke til videre tiltak, men bekymringen vurderes som 
lav. Familien blir avsluttet i barneverntjenesten.

- Familien samtykker ikke til videre tiltak, og bekymringen vurderes som 
alvorlig. Barneverntjenesten må da vurdere om det må sendes inn sak til 



Fylkesnemnda om pålegg med hjelpetiltak, evt. sak om 
omsorgsovertakelse. Familien har krav på advokat.

 Barneverntjenesten vurderer at familien ikke har nytte av tiltaket og ser ingen 
positive endringer, men ønsker å tilby andre tiltak som kan gi bedre resultater.

- Familien kan samtykke til videre tiltak og oppfølgingen fortsetter. Ny 
tiltaksplan lages.

- Familien samtykker ikke til videre tiltak, men bekymringen vurderes som 
lav. Familien blir avsluttet i barneverntjenesten.

- Familien samtykker ikke til videre tiltak, og bekymringen vurderes som 
alvorlig. Barneverntjenesten må da vurdere om det må sendes inn sak til 
Fylkesnemnda med pålegg om hjelpetiltak, evt. sak om 
omsorgsovertakelse. Familien har krav på advokat.

 Barneverntjenesten vurderer at familien ikke har nytte av tiltaket og ser ingen 
positive endringer. Barneverntjenesten kan ikke se at videre hjelpetiltak vil kunne 
bedre omsorgssituasjonen til barnet og bekymringen er alvorlig. 
Barneverntjenesten må vurdere om det skal sendes inn sak til Fylkesnemnda om 
omsorgsovertakelse. Familien har krav på advokat. 

 I løpet av perioden med hjelpetiltak kan det komme opplysninger eller meldinger 
til barneverntjenesten vedrørende familien. 

- I de tilfellene hvor opplysningene barneverntjenesten mottar er ukjente 
og/eller alvorlige, kan barneverntjenesten vurdere å starte ny undersøkelse. 
Hjelpetiltakene kan fortsatte ved siden av undersøkelsen hvis dette vurderes
som riktig.  

- I de tilfellene hvor opplysningene er så alvorlig at situasjonen må endres 
raskt ellers kan barnet ta skade av det, kan barneverntjenesten akuttplassere
barnet i beredskapshjem eller på institusjon. Vedtaket kan påklages. 
Familien har krav på advokat. Dette gjelder ofte mistanke om straffbare 
handlinger (vold, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse e.l.), alvorlige 
atferdsvansker, mm.

- I de tilfeller hvor opplysningene barneverntjenesten mottar er kjente, vil 
opplysningen gjerne ikke medfører ny undersøkelse, men brukes i det 
videre arbeidet med hjelpetiltaket. 
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