Barneverntjenesten i Ytre Namdal
Rutiner for barneverntjenesten
- Bekymringsmelding
- Søknad om hjelpetiltak

Leka

Nærøy

Vikna

Til alle offentlige instanser i Ytre Namdal ( Leka, Nærøy
og Vikna)
Informasjon om bekymringsmelding til barneverntjenesten
Barneverntjenesten i Ytre Namdal er helt avhengig av private og offentlige meldere som er bekymret
for barn og unge og deres familier. Etter ønske fra flere offentlige instanser kommer
barneverntjenesten ut med felles rutiner og nytt meldeskjema som skal benyttes fremover.
Barneverntjenesten ønsker å være en hjelpeinstans som skal ha fokus på godt forebyggende arbeid
og gode tiltak i og utenfor hjemmet.
Nytt fra 01.01.2015 og fremover blir at helsestasjonene i Nærøy, Leka og Vikna kan henvise og søke
om hjelpetiltak fra barneverntjenesten. Dette er en prøveordning flere kommuner gjør for å skape et
tettere samarbeid mellom helsestasjon og barneverntjenesten. Formålet er å bidra til at barn og
unge får tidlig hjelp. Helsestasjonen skal fortsatt bruke skjema for bekymringsmelding ved
bekymring for barn og unge i tillegg til at de kan henvise gjennom søknad om hjelpetiltak for barn og
unge. Det kommer nytt informasjonsskriv i løpet av høsten 2014, angående dette.
Lov om barneverntjenester § 6-4 ” Innhenting av opplysninger”
Meldeplikt:
Offentlige instanser skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger til
barneverntjenesten i kommunen, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller
det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt jfr. § 4-10, 4-11 og 4-12, eller når et barn har
vist vedvarende alvorlig atferdsvansker. Jfr. § 4-24 eller 4-26.

Rutine for melding:
1. Ta kontakt med barnevernleder tlf. 93223015 og drøft saken anonymt.
2. Kan og ta saken opp anonymt i barneverntjenesten sitt fagmøte ved behov. Meld saken til
barnevernleder på tlf. 93223015, for å avtale tidspunkt.
3. I de fleste tilfeller bør en ta opp bekymringen med foreldrene før en melder til barnevernet.
Unntaket er ved mistanke om vold eller overgrep.
4. Alle meldinger til barnevernet fra offentlige instanser skal være skriftlig og underskrevet av
leder ved arbeidsplassen.
5. Når meldingen kommer til barneverntjenesten, vil offentlige instanser får tilbake melding på
om meldingen undersøkes eller blir henlagt, dette innenfor barneverntjenesten sin 3 ukers
frist til å gi tilbakemelding. Barneverntjenesten har 1 uke på seg til å gjennomgå meldingen.
6. Barneverntjenesten har 3 mnd. frist til å undersøke en sak. Kan utvides til 6 mnd. ved
særskilte behov. Barneverntjenesten plikter å gi tilbakemelding til melder når en har
konkludert etter en undersøking jfr § 6-7, om saken blir lagt bort eller en konkluderer med
hjelpetiltak.

Husk tidlig kontakt – Tidlig hjelp !!!!!

Ytre Namdal Barneverntjeneste
Kommuner: Vikna, Nærøy og Leka

Bekymringsmelding til barneverntjenesten
Etter lov om barneverntjenester § 6-4. Innhenting av opplysninger, meldeplikt mv.
Unntatt offentlighet – Off.l. § 13, jfr. Barnevernloven § 6-7

Melder sitt navn, adresse og underskrift
Melder sitt navn/Instans:
Tlf:

Adresse:

Postnummer og sted:

Sted:

Kontaktperson:

Dato:
…………………………………………..
Ansvarlig leder

Har foreldrene
gitt samtykke til
denne
meldingen?

Samtykke:
Ja/Nei
Er foreldrene
informert om
meldingen?

Ja/Nei

Barnet sitt navn:

Bekymringen gjelder:
Fødsel
personnummer:

Tlf:

Adresse:

Postnummer:

Sted:

Mor sitt navn:

Født:

Adresse:

Tlf:

Far sitt navn:

Født:

Adresse:

Tlf:

Sivilstatus/familiestatus:

Gift/samboere:

Felles adresse:

Bakgrunn for bekymringen (Har dette vart over tid?):
Beskriv og vær konkret i bakgrunnopplysningene:

Tiltak: Har det blitt utprøvd tiltak:
Beskriv:

Barnet: Dersom en har flere opplysninger:
Beskriv: T.d barnet sin sosiale fungering/atferd, kognitive fungering og eventuelle særskilte
behov. Fungering i samhandling med andre barn og voksne. Reaksjoner på grensesetting,
impulskontroll og oppmøte mv.

Foreldrene: Har en opplysninger om foreldrene sin fungering, event.
Opplysninger om foreldrene sin psykiske/fysiske helse. Rusproblematikk
mv.?
Beskriv:

Andre viktige opplysninger:
Beskriv:

Meldingen sendes til Ytre Namdal
barneverntjeneste, ved
barnevernleder.
Postadresse: 7901 Rørvik, Postboks
133, Sentrum

