
DINE
RETTIGHETER



HEI
Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en demokratisk 
medlems- og interesseorganisasjon som jobber for å bedre barn og 
unges rettigheter i møte med barnevernet, og for å endre stereotype 
holdninger til barnevernet og barnevernsbarn. 
 
LFB ble stiftet i 1997 fordi flere barnevernsbarn ønsket å bruke sine 
erfaringer fra barnevernet til noe positivt og å kjempe sammen for 
barnevernsbarnas rettigheter.  
 
Som organisasjon er vi opptatt av å ta barn og unges opplevelser på 
alvor, og bruke disse erfaringene på en måte som fører til et bedre 
barnevern.  
 
Hvis du vil lese mer om oss eller se om vi har noen aktiviteter du kan 
bli med på kan du gå inn på hjemmesiden vår:  
www.barnevernsbarna.no
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RETTIGHETER OG PLIKTER
Du har de samme rettighetene som alle andre barn og ungdommer, 
men også samme plikter. Alle må for eksempel følge reglene 
der man bor. Dette gjelder også om du bor i fosterhjem eller på 
institusjon. 

Besøk på institusjonen eller i fosterhjemmet 
Barnevernet skal legge til rette for at du har mulighet til å ha besøk 
når du ønsker det og etter dine behov, så lenge det følger de reglene 
som finnes på institusjonen eller i fosterfamilien. Barnevernet kan 
nekte deg å få besøk hvis dette fører til skade for deg selv eller andre 
rundt deg. Du har krav på å få en begrunnelse på hvorfor du ikke kan 
få besøk. 

Barnevernbarns brev, e-post og meldinger 
Når du bor på institusjon eller i fosterhjem skal du fritt kunne 
benytte elektroniske kommunikasjonsmidler. Institusjonen eller 
fosterhjemmet kan likevel begrense, og i enkelttilfeller nekte deg, å 
bruke det hvis de mener at dette kan skade deg.



Du skal fritt kunne sende og motta post. Institusjonen eller 
fosterhjemmet ditt kan likevel kontrollere hva som kommer hvis 
det er mistanke om at posten inneholder rusmidler eller farlige 
gjenstander.  
 
Medisinsk og psykiatrisk behandling 
Du har rett til all nødvendig behandling hos psykiater, psykolog, 
lege og tannlege. De voksne rundt deg skal hjelpe deg med å få 
kontakt med disse. 
 
Dine sakspapirer 
Du har rett til innsyn i dine sakspapirer hos barnevernet, men vi 
anbefaler at noen ser på de sammen med deg.



DU HAR RETT PÅ HJELP AV 
BARNEVERNET
Barnevernloven er en lov som gjelder de barn og ungdommer 
som barnevernet har gjort vedtak om, enten det gjelder flytting til 
fosterhjem, institusjon eller andre hjelpetiltak.  

I 2018 ble det vedtatt at alle barn har rett på hjelp fra barnevernet. 
Du kan se lovteksten på andre siden. Dette betyr at alle barn som 
trenger hjelp fra barnevernet har rett til å få denne hjelpen. 
 
At man har rett på hjelp fra barnevernet betyr ikke at man selv kan 
bestemme hva slags hjelp man skal få, men heller at barnevernet 
plikter å hjelpe barn og unge som ikke har det bra hjemme. 



Barnets rett til nødvendige 
barneverntiltak
Barn har rett til nødvendige tiltak etter loven 
når vilkårene for tiltaket er oppfylt.



DU HAR RETT TIL Å BLI HØRT
Uansett hvilken hjelp du får fra barnevernet har du rett til å bli hørt. 
Det betyr blant annet at barnevernet skal snakke med deg for å høre 
hva du mener, ønsker eller tenker og forklare deg hva som skal skje 
og hvorfor.  
 
Hvis du er uenig i noe av det barnevernet gjør, er det viktig at du 
får høre hvorfor de har bestemt seg for noe annet enn det du vil. Et 
eksempel kan være at du må flytte på institusjon. Da er det viktig at 
barnevernet forklarer deg hvorfor de har bestemt dette.  
 
Hvis du bor i fosterhjem har du rett på noe som heter tilsynsfører. 
Denne personen skal passe på at du har det bra der du er. Den 
viktigste funksjonen tilsynsføreren har er å være din person, en som 
du kan fortelle dine ønsker til. Tilsynsføreren skal stå sammen med 
deg, beskytte deg og dine interesser. Det er ikke alltid helt greit å 
føle at man står alene mot voksenverden - som vil ditt beste - men 
som ikke alltid helt forstår. 



Artikkel 12 i barnekonvensjonen: 
Alle barn har rett til å si sin mening, og deres 
mening skal bli tatt på alvor

For deg som bor på institusjon er det fylkesmannen i ditt 
fylke som har tilsynsansvaret. Det er viktig at du snakker med 
fylkesmannen som kommer på besøk til institusjonen, og at du  
forteller om hvordan du har det. 



HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Dersom du er misfornøyd med hjelpen du får fra barnevernet er det 
som oftes tilsynsmyndighetene i fylket ditt du skal kontakte. I mange 
tilfeller har du rett på fri rettshjelp. Det betyr at det offentlige skal 
betale for advokaten din.  
 
Bruk av tvang er i noen spesielle tilfeller nødvendig. Hvis du mener at 
du har blitt utsatt for tvang som ikke var nødvendig bør du klage til 
fylkesmannen i fylket du bor i. Barnevernet skal gi deg infromasjon 
om hvordan du kan kontakte dem.  

Hvis du vil vite mer om hva loven sier om bruk av tvang og hvilke 
klagemuligheter du har kan du ta kontakt med Barneombudet, som 
har laget masse informasjonsmateriell om dette.  



Alarmtelefonen 
Hvis du, eller noen andre rundt deg har det veldig vanskelig er 
det viktig at man ber om hjelp. Hvis du ringer alarmtelefonen 
får du snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg. Hvis 
du er veldig redd kan de hjelpe til med å kontakte politi eller 
legevakt der du bor. Alarmtelefonen sitt telefonnummer er  
116 111. De har åpent hele døgnet. 

Barnas Jurist  
Barnas Jurist gir gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25 år. 
Det betyr at hvis du er under 25 år, så kan du kontakte dem og 
få gratis hjelp av en jurist eller advokat.  
Barnas Jurist sitt telefonnummer er 22 41 22 40, eller du kan 
sende de en e-post til post@barnasjurist.no.  
 
Barneombudet 
Barneombudet er både et kontor og en person. På nettsiden 
deres kan du stille spørsmål om dine rettigheter. Du kan 
kontakte barneombudet ved å gå inn på nettsiden: 
www.barneombudet.no




