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Sjekkliste til informasjonsskriv juli 2019 

Tiltak Merknader/avsjekk: 

Før barnet ankommer til Norge 

 Ta kontakt med Bufdir for informasjon, råd og veiledning  
 
       Seniorrådgiver Agnete Krogvig 
      agnete.krogvig@bufdir.no / 466 16 492 
       Seniorrådgiver Unni Nygaard 
       unni.nygaard@bufdir.no / 466 19 798 
 
       Seniorrådgiver Ingrid Stokkeland 
       ingrid.stokkeland@bufdir.no / 466 17 889  
 
       Avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem 
       kristin.ugstad.steinrem@bufdir.no  / 466 16 809 

 Kontaktinformasjon til RVTS Øst (koordinerende region) 
 
       Spesialrådgiver Lars Lyster 
       lars.lyster@rvtsost.no / 452 71 853  
 
       Spesialrådgiver Belinda Ekornås 
       belinda.ekornaas@rvtsost.no / 412 66 111.  
 

 Varsle overordnet instans i kommunen 

 Avklare om barnet er folkeregistrert i Norge 

 Avklare om barnet kommer alene eller sammen med 
foreldre/slektninger. 

 Avklare om bekymringsmeldingen gir tilstrekkelig informasjon 

 Avklare aktuelle plasseringsalternativer i egen virksomhet, BFE, eller 
Bufetat 

 Avklare om foreldrene vil bli fengslet ved ankomst. Her kan Bufdir 
bistå. 

 Forberede ankomst sammen med politiet (for barn som kommer 
sammen med foreldre som skal fengsles). Her kan Bufdir bistå. 

 Avklare om barnet har slektninger i Norge som kan ivareta omsorgen 
for barnet 
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 Avklare om det skal oppnevnes verge for barnet 

 Avklare om det er behov for tolk ved ankomst  

 Forberede helseundersøkelse av barnet (når barnet ikke legges inn 
på sykehus rett etter ankomst) 

 Har det vært barnevernssak på barnet tidligere? 

 Forberede arbeidet med Individuell plan (IP) 

 Avklare mediehåndtering 

 

Etter at barnet har ankommet Norge 

 Ta kontakt med Bufdir for informasjon, råd og veiledning, hvis 
kontakt ikke er opprettet allerede (se kontaktinformasjon over) 

 Fatte midlertidig vedtak (i de tilfeller hvor slekt eller nettverk ikke er 
aktuelle omsorgspersoner) 

 Avklare barnets omsorgsbase; herunder vurdere om søsken skal 
plasseres sammen 

 Risikovurdering av psykisk og fysisk fungering 

 Sørge for nødvendig helsehjelp 

 Gi informasjon til slekt eller nettverk om regelverk knyttet til 
foreldreansvar (se Bufdirs informasjonsskriv) 

 Utarbeide IP (hvis verge skal denne samtykke til planen) 

 Avklare om det er behov for å sette inn hjelpetiltak der slekt eller 
nettverk ivaretar omsorgen for barnet  

 Avklare om plassering i slekt eller nettverk skal godkjennes (der 
foreldre har overlatt omsorgen til slekt eller nettverk, se 
informasjonsskrivet) 

 Ta kontakt med politiet for å avklare behov for sikkerhetstiltak for 
barnet 

 Ta kontakt med PST for å avklare om barnet skal avhøres. 
       Tlf: 23 30 50 00 
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 Vurdere behovet for å fremme anmodning til PST om innhenting av 
informasjon om familie og nettverk, dersom barnet har familie og 
nettverk i Norge som enten ivaretar omsorgen for det eller som skal 
ha samvær med barnet.  

Politiets Sikkerhetstjeneste Den Sentrale Enhet, Postboks 4773 
Nydalen PST, 0421 Oslo.  

 Ta kontakt med skole og/eller barnehage  

 

Videre oppfølging (følge opp IP) 

 Etablere gode samarbeidsrutiner og koordinering av tjenester som er 
involvert rundt barnet  

 Sikre at barna får helseoppfølging 

 Følge opp skole og/eller barnehage 

 Følge opp slekt og nettverk, herunder sikre kontakt mellom søsken 

 

 

 


