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Unntatt offentlighet
Offentlighetslovens § 13.1 og Forvaltningslovens § 13 flg. 







Til:
|MorNavn|	|FarNavn|	
|MorAdresse|	|FarAdresse|	
|MorPostadresse|	|FarPostadresse|	


MIDLERTIDIG VEDTAK I MEDHOLD AV LOV OM BARNEVERNTJENESTER § 4-6, 2. LEDD:
 

Barnevernloven § 4-6:
Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje. 
Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet. 
Barnevernadministrasjonens leder kan i et slikt tilfelle også treffe midlertidig vedtak etter § 4-19. 
Er det truffet vedtak etter annet ledd, skal begjæring om tiltak som nevnt i § 7-11 sendes fylkesnemnda snarest, og senest innen seks uker, men innen to uker hvis det gjelder tiltak etter § 4-24. 
Dersom saken ikke er sendt til fylkesnemnda innen fristene som nevnt i fjerde ledd, faller vedtaket bort. 













Barn:	|BarnFdtDato|
|BarnAdresse|, |BarnPostadresse|

Mor:	|MorNavn|
|MorAdresse|, |MorPostadresse|

Far:	|FarNavn|
|FarAdresse|, |FarPostadresse|

Barnet bor hos: 
Plasseres foreløpig v/: Egnet plasseringssted
												

Bakgrunnsopplysninger:

Kort beskrivelse av tidligere kjennskap til barnet og familien. 
	Eventuelle tidligere bekymringer og tiltak knyttet til barnet og familien.
	Beskriv eventuelle innsatser som barneverntjenesten og andre har hatt inne i familien i forsøk på å avhjelpe aktuell situasjon.

Beskrivelse av aktuell situasjon:
	En beskrivelse av den aktuelle situasjonen.

	Hva har skjedd?

Hvem har vært involvert?
	Hvilke ressurser og utfordringer er knyttet til barnet?
	Hvilke ressurser og belastninger har familien
	Barnets syn på aktuell situasjon og egen situasjon.

Foreldrenes syn på aktuell situasjon.
Informasjon fra andre offentlige eller private som belyser aktuell situasjon.

Vurdering av vilkår for plassering:
	Vurder på hvilken måte barnet kan bli vesentlig skadelidende.
	Her kan forhold som alder, utvikling, tidligere og nåværende belastninger og bekymringen knyttet til aktuell situasjon være aktuelle vurderingspunkter.
	Vurder faren for at barnet kan bli vesentlig skadelidende.
	Vurder hvorvidt situasjonen kan avhjelpes på annen og lempeligere måte enn plassering.
	Vurder barnets beste i den aktuelle situasjonen. 
	Vurder hvert enkelt barn og det beste for hvert enkelt barn hvis det er flere barn i familien.


|SakVurder|

Vurdering av samvær:
	Barneverntjenesten bør som hovedregel ta stilling til samvær allerede i akuttvedtaket, lov om barneverntjenester § 4-19, jf. § 4-6, 3.ledd.
	Hvis vedtaket er fattet av en barnevernvakt uten tilgang til å regulere samvær må barneverntjenesten ta stilling til samvær neste virkedag.



Sted, dato



(Underskrift/stempel)

                                                    


FREMGANGSMÅTE VED KLAGE OVER ADMINISTRATIVE VEDTAK FATTET I HENHOLD TIL LOV OM BARNEVERNTJENESTER § 4-6, 2. LEDD.

Administrative vedtak som er fattet av påtalemyndigheten kan påklages til i henhold til lov om barneverntjenester § 7-23 jf. forvaltningslovens § 29. Klagefristen er tre uker fra den dato dette vedtaket er mottatt.

Fylkesnemnda skal avgjøre klagen senest en uke fra mottak. 

Barnevernvakten eller barneverntjenesten kan være behjelpelig med å sette opp en klage. Klagen må vise til det vedtak/avgjørelse det klages over og inneholde de endringer som ønskes gjort i vedtaket. 

Barnevernvakten eller barneverntjenesten  må videre orientere om følgende:
	Barn over 15 år har selvstendige partsrettigheter og klageadgang
	Klage på vedtaket utløser rett til fri sakførsel uten behovsprøving

Adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 

Det vises for øvrig til Barnevernvakten og barneverntjenestens generelle veiledningsplikt jf
forvaltningslovens § 11.



Kopi til:		Barn over 15 år		( X )
		Påtalemyndigheten		( X )
		Plasseringssted		( X )
		Barneverntjenesten		( X )
		Fylkesnemnda		( X )
		Barnevernvakten		( X )
		Andre:			(    )

|)|                                 
 

