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Endringer i barnevernloven – Prop. 84 L (2019-2020)
Stortinget har 8. juni fattet vedtak til lov om endringer i barnevernloven (samtaleprosess, årlig
tilstandsrapportering mv.), se nærmere omtale i Prop. 84 L (2019-2020) og Innst. 310 L
(2019-2020). I samsvar med kgl. res 19. juni 2020 trer bestemmelsene i kraft til ulik tid.
Endringer som trer i kraft straks
Endringene i barnevernloven § 2-3 første ledd bokstav f og ny bokstav g, § 6-7 a annet og
tredje ledd og § 7-4 annet ledd trer i kraft straks.
Endringen i § 2-3 første ledd innebærer at oppgaven om å sørge for å utvikle statistikk og
analyser om barnevernet går klart frem av loven. I proposisjonen fremgår at det legges opp
til at denne oppgaven delegeres til Bufdir som fagdirektorat for barnevernet. Vi kommer
tilbake til dette. Øvrige endringer er oppretting av inkurier.
Endringer fra 1. juli 2020
Endringene i barnevernloven § 7- 25 om samtaleprosess trer i kraft 1. juli 2020. Endringen
innebærer at samtaleprosess innføres som varig ordning i fylkesnemndene. Ikrafttredelse av
bestemmelsen innebærer ikke et krav om at den nye prosessformen må tas i bruk i alle
fylkesnemndene med en gang, men gir mulighet til dette. Departementet kommer tilbake til
forskriftsregulering av samtaleprosessen.
Endringer fra 1. januar 2021
Barnevernloven § 2-1 nytt åttende ledd (krav om årlig tilstandsrapportering om barnevernet til
kommunestyret), ny § 6-7 b (plikt for barnevernstjenesten til å gi informasjon til politiet om
vedtak om skjult adresse), endringer i § 7-1 (fylkesnemndenes stedlige virkeområde) og § 74 nytt tredje ledd ( begrensninger i retten til dokumentinnsyn i saker for fylkesnemnda) trer i
kraft 1. januar 2021.
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Utvidet aldersgrense for rett til ettervern
Stortinget har også vedtatt endringer i barnevernloven § 1-3 annet ledd om utvidet
aldersgrense for rett til ettervern til 25 år. Departementet kommer tilbake til ikrafttredelse av
denne bestemmelsen etter nødvendig budsjettvedtak.
Implementering
Vi ber om at Bufdir gjør lovendringene kjent for kommunene og fylkesmennene.
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