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Byrådets kontroll med forvaltningen - tolkningsuttalelse 

 

Vi viser til brev av 28. november 2012 fra Helsetilsynet med forespørsel om 

departementets uttalelse om hvordan taushetspliktbestemmelsene på 

barnevernområdet skal forstås. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden. 

 

På bakgrunn av flere henvendelser fra Oslo kommune har Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus henvendt seg til Helsetilsynet med spørsmål om byrådets kontroll av 

forvaltningen. Oslo kommune har lagt til grunn at barnevernloven gir begrensninger i 

byrådets adgang til innsyn i taushetsbelagte opplysninger på barnevernområdet. Av 

denne grunn utøver byrådet i Oslo sitt kontroll- og tilsynsansvar på systemnivå og 

gjennom anonymiserte opplysninger. Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ikke enig i 

denne vurderingen og mener byrådet har adgang til taushetsbelagte opplysninger på 

barnevernområdet som ledd i sin kontroll med forvaltningen. Statens helsetilsyn støtter 

Fylkesmannens vurderinger, men ber Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet vurdere spørsmålet. 

 

På barnevernområdet har enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et 

forvaltningsorgan eller en institusjon etter barnevernloven taushetsplikt etter 

forvaltningsloven §§ 13-13e, jf. barnevernloven § 6-7. Taushetsplikten er likevel noe 

strengere etter barnevernloven enn etter forvaltningsloven, jf. § 6-7 annet og tredje ledd. 

Det fremgår imidlertid ikke av barnevernloven at det gjøres unntak fra 

forvaltningsloven § 13 b nr. 4 i barnevernsaker. Taushetsplikten er derfor ikke til hinder 

for at opplysninger i barnevernsaker brukes i forbindelse med revisjon eller annen form 

for kontroll med forvaltningen, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 4. 

 



Side 2 

 

Det må derfor vurderes om byrådet har myndighet til å utøve kontroll. I henhold til 

kommuneloven § 19 nr. 1 kan kommunestyret opprette et kommuneråd som øverste 

ledelse av kommunens administrasjon. I Oslo kommune er det byrådet som er 

administrasjonens øverste ledelse. Byrådet erstatter ordningen med en 

administrasjonssjef, jf. § 19 nr. 2. Det følger av kommuneloven § 20 nr. 2 at 

byrådet/kommunerådet skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter, og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.  

Videre følger det av barnevernloven § 2-1 annet ledd at kommunen har plikt til å ha en 

internkontroll for å sikre at kommunen utfører sine lovpålagte oppgaver.  

 

På denne bakgrunn legger departementet til grunn at byrådet i Oslo har myndighet til å 

utøve kontroll over barneverntjenesten. Byrådet må få tilgang til taushetsbelagte 

opplysninger som er nødvendig for å kunne utøve sin lovpålagte kontroll, jf. 

forvaltningsloven § 13 b nr. 4. Departement er således enig i Helsetilsynets og 

Fylkesmannens vurderinger og konklusjon i saken.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Tone G. Smith (e.f.) 

avdelingsdirektør     

 Linn Fossen Kielland 

 rådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 

 

 

Kopi til:  
 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 

Pb. 8111 Dep 0032  OSLO 

Oslo kommune ved 

Byrådsavdelingen for eldre og 

sosiale tjenester 

Rådhuset 0037  OSLO 
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