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Avdeling Helse- og sosialavdelingen 

Orientering til kommunene - Tolkningsuttalelse fra Bufdir 

Fylkesmannen i Oppland sendte henvendelse til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i brev av 
28.9.2017, hvor vi ba direktoratet avklare hvilke krav som må stilles for at det skal foreligge et reelt 
arbeidstaker- og arbeidsgiverforhold mellom barnevernleder og kommunen i relasjon til 
barnevernloven. Bakgrunnen for henvendelsen var direktoratets uttalelse av 22.9.2017 hvor det ble 
presisert at det ikke er anledning til å leie inn barnevernleder fra et privat selskap til å lede den 
kommunale barneverntjenesten.  
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har nå uttalt seg om saken. Tolkningsuttalelsen ligger 
vedlagt.  
 
Fra uttalelsen fremgår det at direktoratet vurderer, som Fylkesmannen, at barnevernleder må kunne 
betegnes som arbeidstaker for at det skal være tale om et ansettelsesforhold. Direktoratet viser til at 
arbeidstakerbegrepet må avgrenses mot andre former for bemanning/tjenesteyting, slik som 
frilanser/oppdragstaker, næringsdrivende og innleie. Direktoratet viser videre til en rekke kriterier 
som normalt må være til stede for at en barnevernleder skal anses som arbeidstaker og ansatt i 
kommunen. Listen over kriterier er ikke uttømmende, men momenter i en helhetsvurdering.  
 
Barne- og likestillingsdepartementet har i brev av 20.10.2017 vurdert at også saksbehandlere i 
barneverntjenesten, som har ansvar for offentlig myndighetsutøvelse, skal være ansatt i kommunen. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser til at kriteriene for om det foreligger et 
ansettelsesforhold også gjelder i vurderingene som må gjøres av om en saksbehandler reelt sett er 
en arbeidstaker.   
 
Fylkesmannen i Oppland forutsetter at kommunene innretter seg etter tolkningsuttalelsen, og sikrer 
at krav til ansettelsesforhold i barneverntjenestene overholdes.    
 
 
Med hilsen 
 
 
Erlend T. Aasheim e.f. Ingrid Svarstad Nørstebø 
avdelingsdirektør/fylkeslege rådgiver 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
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