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Lovfortolkning - Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 a - Helse- og omsorgstjenester for barn 
plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven - Oppholdsprinsippet 

 
Vi viser til e-post av 1. november 2019 fra Sarpsborg kommune, Kompetansesenter rus og 
psykisk helse v/Margrethe Limm Ruvina. Bakgrunnen for henvendelsen er at Sarpsborg 
kommune leverer psykisk helse- og rustjenester til barn som oppholder seg i kommunen med 
grunnlag i barneverntiltak igangsatt av en annen kommune. Det bes om en fortolkning av 
ansvarsforholdene for kommunale helse- og omsorgstjenester for barn som er plassert utenfor 
hjemmet etter barnevernloven, der barnevernstiltaket er igangsatt av en annen kommune enn 
barnets (nåværende) oppholdskommune. 
 
Helsedirektoratets vurdering: 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2 regulerer den kommunale helse- og 
omsorgstjenestens ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle 
personer som oppholder seg i kommunen. Barn som er plassert utenfor hjemmet etter 
barnevernloven og som har opphold i kommunen er omfattet av kommunens alminnelige 
ansvar for å sørge for nødvendige helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i 
kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd.  
 
For å tydeliggjøre at det generelle oppholdsprinsippet gjelder for helse- og omsorgstjenester til 
barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven, ble helse- og omsorgstjenesteloven  
§ 3-9 a innført. Regelen gjelder uavhengig av hva som er grunnlaget for plasseringen etter 
barnevernloven og uavhengig av hvilket plasseringsalternativ som er valgt for barnet.   
Hol. § 3-9 a er en presisering av gjeldende rett og det alminnelige oppholdsprinsippet. Regelen 
trådte i kraft 1. juli 2017 og lyder: 
 

"Kommunen skal ha tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester for barn som er 
plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven." 

 
Inkludert i sørge-for ansvaret ligger ansvaret for å finansiere tjenestene. Mer om bakgrunnen 
og begrunnelsen for innføring av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9 a fremgår av kapittel 7 i 
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Prop.75 L (2016–2017) Endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. 
(styrking av rettsstillinga til barn ved yting av helse- og omsorgstenester m.m.). 
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