Skolepersonalets opplysningsplikt
til barneverntjenesten Udir-102012

4. Opplysningsplikt ved pålegg
Skolepersonalet kan bli pålagt av de organer som er ansvarlige for å gjennomføre
barnevernloven å gi opplysninger (opplæringsloven § 15-3 andre ledd andre punktum). De
organene som kan gi pålegg til skolepersonalet er barneverntjenesten og andre organer
som er ansvarlig for gjennomføringen av barnevernloven, først og fremst fylkesnemnda for
barnevern og sosiale saker.
Det er det organet som gir pålegget (barneverntjenesten eller fylkesnemnda) og ikke
skolepersonalet, som skal vurderer om vilkårene for opplysningsplikten foreligger. Det er
også barneverntjenesten (eller fylkesnemnda) som vurderer hvilke opplysninger som er
relevante. Den som gir pålegget må til en viss grad konkretisere hvilke opplysninger
skolepersonalet skal gi.
Skolepersonalet kan bare bli pålagt å gi opplysninger som han eller hun allerede har.
Skolepersonalet har altså ingen plikt til å innhente nye opplysninger som de ikke er i
besittelse av. Både den som pålegger, altså barneverntjenesten eller fylkesnemnda, og
skolepersonalet som blir pålagt å gi opplysninger, har et ansvar for å unngå at
taushetsbelagt informasjon blir videreformidlet i et større omfang enn det som er
nødvendig.
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4.1 Når kan skolepersonalet bli pålagt å gi
opplysninger
Pålegget om å gi opplysninger er for det første knyttet til situasjoner som er beskrevet i
punkt 3.1, punkt 3.2. og punkt 3.3.
Skolepersonalet kan også bli pålagt å gi opplysninger i forbindelse med saker som
fylkesnemnda skal avgjøre om
• samvær (barnevernloven § 4-19)
• foreldreansvar og adopsjon (barnevernloven § 4-20)
• opphevelse av vedtak om omsorgsovertakelse (barnevernloven § 4-21)
Hjemmelen til å gi pålegg i disse sakene fremgår av barnevernloven § 6-4 andre ledd fjerde
punktum. Den som får pålegget må gi de opplysningene som er nødvendig for at
fylkesnemnda skal kunne vurdere om en flytting tilbake til foreldrene, eller samvær med
dem, vil kunne føre til en situasjon eller risiko for barnet. Slike situasjoner eller risiko er nevnt
i §§ 4-10, 4-11 eller 4-12.
Dersom skolepersonalet blir pålagt å gi opplysninger i forbindelse med en sak som
fylkesnemnda skal behandle, kan man bli pålagt å gi opplysninger under
barneverntjenestens forberedelse av den aktuelle saken og av fylkesnemnda eller
barneverntjenesten mens saken er til behandling i fylkesnemnda.

4.2 Klage over pålegg
Skolepersonalet har rett til å klage over pålegg om å gi opplysninger, hvis vedkommende
ikke mener at han eller hun har plikt eller lov til å gi dem (forvaltningsloven § 14). Hvis den
som har gitt pålegget mener det er påtrengende nødvendig å få opplysningene for å kunne
gjennomføre sine oppgaver etter barnevernloven, må han eller hun som har klaget, likevel gi
opplysningene før klagesaken er avgjort.
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