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Forord 
 
Det å skrive en avhandling kan oppleves som en ensom ferd. Takket være familien min, gode 
vennskap og omsorgsfulle kollegaer er denne berg-og-dal-banen nå over. Takk til dere alle, 
dere vet hvem dere er! En spesiell takk til dere som har tatt imot prosjektet mitt. Uten 
tilrettelegging og fleksibilitet underveis fra blant andre Ruth Mannelqvist, Görel Granström, 
Markus Naarttijärvi og Johan Lindholm på Juridiska institutionen ved Umeå Universitet, og 
fra blant andre Rikke Rindahl og Bodil Olsvik på Institutt for barnevern og sosialt arbeid ved 
UiT hadde det aldri gått. Mange takk. 

Veilederne mine fortjener en ekstra spesiell takk for å ha loset meg gjennom arbeidet. 
Professor Kirsten Sandberg har vært med meg hele tiden, først som biveileder, men i all 
hovedsak som hovedveileder. Jeg beundrer Kirstens kunnskap, juridiske åpenhet, grundighet 
og oppriktige engasjement i barns rettigheter. Det har vært en ære og et uvurderlig bidrag til 
avhandlingsarbeidet å ha Kirsten som veileder, såvel som for min juridiske forståelse. Mange, 
mange takk Kirsten! Professor Örjan Edström kom til som biveileder tidlig i prosessen, men 
har hatt en avgjørende rolle. Örjans overblikk, kontinuerlige oppfølging og evne til å se helhet 
og produkt, har vært helt nødvendig i arbeidet. Juris doktor og universitetslektor Maria 
Forsman kom til avhandlingprosjektet på et tidspunkt der jeg var usikker på retningen videre. 
Maria skal ha mange takk for flere ting, men jeg må framheve hennes tilstedeværelse, 
løsningsforslag, ro og støtte. Mange takk til dere alle tre for deres forståelse, tålmodighet og 
faglige innsikt!  

Jeg vil også takke mine to første veiledere, universitetslektor Eva Fromholtz og 
universitetslektor Maritha Jacobsson, for å ha tro på prosjektet i den innledende fasen. En 
særlig takk til alle kolleger, både i Norge og Sverige. Kolleger ved Juridiska institionen skal 
ha en ekstra takk for faglige samtaler, og å gi meg en opplevelse av å ha en faglig tilhørighet 
i rettsvitenskapen, til tross for at jeg har vært mest i Norge. Jeg må også rette en takk til 
professor Julia Köhler-Olsen og professor Anna Kaldal for verdifulle synspunkter i seminar 
underveis. Sist, men ikke minst må jeg takke tante Ellen Anna, Johannes og professor Ole 
Henrik Hansen som har lest tekst på slutten. 

Viktigst gjennom prosessen har det vært å være til stede for barna mine Trygve og Signe, 
som har hatt store deler av barndommen sin mens jeg har holdt på med avhandlingen. 
Likevel har disse årene vært preget av jobben min, spesielt det siste halve året. Takk for at 
dere er så tålmodige, jeg gleder meg til mer tid med dere! 
 

 
Harstad, september 2021
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1  Rettslig introduksjon og formål  

1.1 Barns rett til medbestemmelse i en sak om omsorgsovertakelse 

1.1.1 Medbestemmelsesretten 

Denne avhandlingen handler om barnets rett og mulighet til medbestemmelse når 

en omsorgsovertakelse vurderes i Norge. Ved en omsorgsovertakelse flyttes barnet 

ut av hjemmet sitt. Årsaken til flyttingen er at den omsorgen barnet får hjemme har 

blitt vurdert til å være utilstrekkelig for å beskytte barnet mot omsorgssvikt.
1
 Retten 

barn har til å medbestemme, kan forklares som den innflytelse barn kan eller skal ha 

på eget liv, selv om barn ikke har full autonomi eller selvbestemmelse.
2
 

Medbestemmelsesretten for barn er både en konstitusjonell rettighet og en 

menneskerettighet etter Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven), og en 

menneskerettighet etter FNs konvensjon om barnets rettigheter 

(barnekonvensjonen), inkorporert som norsk lov gjennom menneskerettsloven.
3
 

Barnekonvensjonens artikkel 12, om barnets rett til medbestemmelse, har vært 

utslagsgivende for et endret syn på barn. Fra å være en passiv rettighetsbærer og et 

rettslig objekt, gis barnet status som rettighetssubjekt. Barnekonvensjonens artikkel 

12 anerkjenner barnet som et komplett menneske, med integritet, personlighet og 

evner til å delta fullt ut i samfunnet. Medbestemmelsesretten gir barnet rett til å være 

en aktiv og innflytelsesrik deltaker i sin egen sak, og det må forutsettes at barnet har 

en iboende kapasitet som et konstruktivt tenkende og lærende individ.
4
 

Barnekonvensjonens betydning for barnas rettslige stilling kan av denne grunn 

ikke overvurderes, noe som også gjenspeiles i at barnet har fått sin egen 

rettighetsbestemmelse i Grunnloven § 104. Grunnlovens rettighetsbestemmelse for 

 

1 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 3.1 og 11.1.1 
2 Om valget av begrepet medbestemmelsesrett i kapittel 3. 
3 Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven) LOV-1814-05-17 § 104 og FNs konvensjon om 
barnets rettigheter (barnekonvensjonen) som ble enstemmig vedtatt av verdens ledere på FNs 
generalforsamling 20. november 1989, ratifisert av Norge i 8. januar i 1991, inntatt i 
Menneskerettsloven i 2003. 
4 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 398 
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barn var begrunnet med et behov for å bringe øvrig lovgivning i overenstemmelse 

med barnekonvensjonen artikkel 12.
5
 Grunnloven § 104 lyder: 

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål 
som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med 
deres alder og utvikling. 

Retten til medbestemmelse i Grunnloven § 104 er et bidrag til å opprettholde barnets 

menneskeverd og autonomi.
6
 I tillegg er medbestemmelsesretten en forutsetning for 

barnets mulighet til, nå og senere, å ta del i samfunnet og i demokratiske 

beslutningsprosesser. En grunnlovsbestemmelse om barns medbestemmelse 

tydeliggjør en politisk forutsetning om at barnets rett til medbestemmelse skal være 

en realitet i Norge. Barnets rett til medbestemmelse er ment å være en individuell og 

selvstendig rettighet for det enkelte barn, og for denne avhandlingen er det sentrale 

ved rettigheten at det enkelte barn skal få uttale seg i den enkelte sak, og at barnets 

mening skal tillegges betydning.
7
 

I en sak om omsorgsovertakelse er barnevernloven den loven vurderingen tar 

utgangspunkt i.
8
 Barnets medbestemmelsesrett formuleres også i denne, se § 1-6:  

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle 
forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset 
informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet 
til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet. 
... 

Lovtekstens formulering synliggjør at medbestemmelsesrett for barn ligger et sted 

mellom bestemmelsesretten til voksne - voksne som har omsorg for barnet og 

voksne i ulike avgjørelsesorgan - og selvbestemmelsesrett for barn.9  

 

5 Dokument 16 (2011–2012) punkt 35.5.3, som vel egentligt skal være punkt 32.5.3. 
6 Dokument 16 (2011–2012) punkt 35.5.3. Bestemmelsen vil særlig kunne benyttes som et 
tolkningsmoment ved fortolkningen av annen lovgivning. 
7 Dokument 16 (2011–2012) punkt 35.5.3 som henviser til Justiskomitéens forutsetning om at 
medbestemmelsesretten skal være en realitet, samt at rettigheten er ment være en individuell rettighet. 
8 Lov om barneverntjenester (barnevernloven), LOV-1992-07-17-100 
9 Voksne med bestemmelsesrett kan både være personer med foreldreansvar, omsorgsansvar eller 
samværsrett, eller en av delene etter barneloven. Det kan også være verger etter vergemålsloven, eller 
barneverntjenesten dersom barnevernet har overtatt omsorgen for barnet etter barnevernloven. 
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I dette mellomsjiktet kan barnets rett til medbestemmelse ses som en glidende 

skala fra en prosessuell rett til å bli hørt, men der voksne bestemmer hvordan det 

barnet uttrykker skal vurderes og vektlegges - via en materiell rettighet der barnets 

syn skal danne utgangspunktet for vurderingene som gjøres – til at barnet også får 

støtte til å være en selvstendig aktør med reell innflytelse i sin egen sak. Både 

spørsmål om hvilke barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, og 

spørsmål om hvilke barn som har nådd tilstrekkelig alder og er modne nok til at 

synspunktene deres kan vektlegges, kan bli gjenstand for vurderinger i en sak om 

omsorgsovertakelse. Synet på barn, og systemene for å ivareta barnets syn, vil derfor 

også prege barnets mulighet for medbestemmelse. 

1.1.2 Barns rett til hjelp og støtte fra staten 

Forholdet mellom barn og foreldre, og barns behov for kjærlighet og omsorg fra 

foreldre, er grunnleggende for vår livsførsel. Kjærlighet og omsorg kan i begrenset 

grad sikres ved rettsregler, og slike mellommenneskelige forhold er i utgangspunktet 

lite egnet for rettslig regulering.
10

 Samfunnsstrukturen vår baserer seg på at det er 

sterke følelsesmessige bånd mellom barn og foreldre, og at det som utgangspunkt er 

foreldrene som er best egnet til å gi barna kjærlighet og nødvendig omsorg.
11

  

Med bakgrunn i denne forutsetningen reflekterer regelverket at det er i barnets 

interesse at det hovedsakelig er foreldrene som er omsorgsgivere, og at privatliv og 

familieliv derfor er beskyttet.
12

 Etter barneloven har barn krav på omsorg fra 

foreldrene, og foreldreansvar innebærer en plikt til å yte omsorg og omtanke. 

Foreldreansvar innebærer også en rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet innen 

gitte rammer, se barneloven § 30. 

Barnas rett til medbestemmelse skal ivaretas av foreldrene, men etter barneloven 

§ 31 barna skal få større og større selvråderett alt etter hva spørsmålet gjelder, og i 

takt med at de blir eldre fram mot myndighetsalder. Der omsorgssituasjonen i 

hjemmet ikke ivaretar barnets rett til utvikling og barnets rett til omsorg og 

 

10 Sandberg (2003) s. 23 
11 HR-2020-662-S avsnitt 51 
12 Blant annet i Grunnloven § 102, Den europeiske menneskerettskonvensjon, EMK (Convention 
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) vedtatt av Europarådet i Roma 4. 
november 1950. Den trådte i kraft 3. september 1953 og ble ratifisert av Norge samme år, 
barnekonvensjonen artikkel 16, jf. artikkel 9 nr. 1 og Lov om barn og foreldre (barneloven), LOV-
1981-04-08-7 § 30. 
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beskyttelse, inntreffer statens ansvar, og barnets rett til medbestemmelse skal 

ivaretas gjennomgående i vurderingene av barnets omsorgsbehov.   

Staten, ved barneverntjenesten, skal etter barnevernloven § 1-1 sikre at barn og 

unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig 

hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Alle hjelpetiltak fra barneverntjenesten retter 

seg mot barn som har særlig behov for hjelp, jf. barnevernloven § 4-4 annet ledd. 

En forenklet slutning er at barn har rett til nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse 

til rett tid, dersom barnet har særlige behov.13  

Barnets behov for hjelp, omsorg og beskyttelse - og årsaken til behovet - må 

vurderes konkret i hver enkelt sak. Kravet om at barnet må ha et særlig behov for 

hjelp innebærer at hjelpebehovet er større enn det som er vanlig for de fleste andre 

barn.
14

 Barn har en uttrykkelig rett til nødvendige tiltak etter barnevernloven når 

vilkårene for tiltaket er oppfylt.15 Barnets særlige behov kan eksempelvis være at 

barnet har svake sosiale ferdigheter, konsentrasjonsvansker eller utagerende atferd. 

Hjelpetiltak for barn med særlige behov skal ha som formål å bidra til positiv endring 

hos barnet eller i familien. Hovedregelen er at hjelpetiltak skal vedtas og iverksettes 

i samarbeid med barnet og familien.
16

 Barneverntjenesten har likevel i noen tilfeller 

der det anses nødvendig, mulighet til å fremme sak om pålegg av hjelpetiltak til 

fylkesnemnda.
17 

Denne avhandlingen setter søkelys på de situasjonene der spørsmålet er om 

barnets særlige behov må føre til at omsorgen for barnet overtas av 

barneverntjenesten.  

1.1.3 Omsorgsovertakelse og rettslig plassering 

I en vurdering av en omsorgsovertakelse er situasjonen at barneverntjenesten mener 

at den omsorgen barnet får ikke er tilstrekkelig for å dekke barnets særlige behov, 

 

13 Barnevernloven § 1–1 første ledd, jf. § 1–5 jf. bvl. kap. 4. 
14 Retningslinjer om hjelpetiltak, jf. barnevernloven § 4–4 punkt 4.1 
15 Barnevernloven § 1–5 inntatt 20. april 2018 
16 Barnevernloven § 4–4 annet ledd. 
17 Barnevernloven § 4–4 tredje ledd der spørsmålet er om barnet får tilfredsstillende omsorg. 
Begrunnelsen for adgangen til pålegg om hjelpetiltak var blant annet å kunne hjelpe barn med 
hjelpetiltak i hjemmet, selv om foreldrene motsetter seg det, i håp om å unngå at situasjonen ender 
opp i omsorgsovertakelse. 
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selv med hjelpetiltak.
18

 I disse sakene skal det avgjøres om det er legalt, nødvendig 

og til det beste for barnet at barnevernetjenesten overtar omsorgen og at barnet 

flyttes til et fosterhjem eller en institusjon. En omsorgsovertakelse og at barnevernet 

flytter barn ut av familien sin er altså en klart sekundær ordning, og vilkårene skal 

være strenge fordi tiltaket er forbeholdt unntakssituasjoner av alvorlig karakter. Det 

inngrepet en omsorgsovertakelse er må derfor oppfylle legalitetsprinsippet, altså 

være hjemlet i lov. Begrunnelsen må være at inngrepet har et legitimt formål, som 

beskyttelse av barn vil være i omsorgsovertakelsessituasjonene. 

Selv om det er barnevernlovens inngrepsbestemmelse som fastsetter vilkårene 

for å kunne fatte vedtak om en omsorgsovertakelse, må bestemmelsen ses i 

sammenheng med formålet i barnevernloven, og barn har også sine grunnleggende 

menneskerettigheter etter barnekonvensjonen og Den europeiske 

menneskerettskonvensjon (EMK). 

Barns rett til utvikling, nødvendig omsorg og beskyttelse innebærer at voksne skal 

sikre og ivareta barnas utvikling og velferd. Barnets rett til å komme fram med sine 

synspunkter gjelder i alle vurderinger og beslutninger under sakens gang i en 

omsorgsovertakelse. Der barnet ønsker å uttale seg, og har et syn som på en eller 

annen måte kan relateres til barnets egen omsorgssituasjon, så skal dette tillegges 

vekt.     

Forslag til ny barnevernlov i NOU 2016: 16 lå etter flere høringsrunder til grunn 

for Prop. 133 L (2021-2022) med forslag til ny barnevernslov, som er vedtatt og 

datert 18. juni 2021 nr. 97. Den er ventet å tre i kraft 1. januar 2023. Innstillingen fra 

Barnevernslovutvalget i NOU 2016: 16 ble allerede tidligere delvis fulgt opp 

gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernloven ble en 

rettighetslov for barn og barnets medvirkning ble presisert.  

Det ble videre tatt inn i lovens formålsbestemmelse at loven skal bidra til at barn 

og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse. Et gjennomgående hensyn er 

at barneverntjenesten skal bygge på de ressursene som finnes rundt barnet. Dette er 

viktig både for å kunne sette inn tiltak som er godt tilpasset barnet og familiens 

 

18 Det fremgår også av barnevernloven § 4–4 femte ledd at barn kan plasseres utenfor hjemmet der 
foreldrene medvirker til det. Vilkåret er at det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne 
gi barnet forsvarlig omsorg. I disse sakene bør det likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at 
barneverntjenesten skal overta omsorgen for barnet etter § 4–12 første ledd. 
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behov, og for å ivareta viktige relasjoner for barnet dersom det er behov for tiltak 

utenfor hjemmet.
19

  

Etter barnevernloven av 1992 er grunnvilkårene angitt som den første delen av 

bestemmelsen, og har derfor vært den delen av vurderingen som har vært gjort først. 

I forslaget til ny bestemmelse er det foreslått at første og annet ledd bytter plass. 

Etter høringsnotatet var det få instanser som har uttalt seg om endringer i 

bestemmelsene om omsorgsovertakelse, men det kommer frem at fylkesnemndenes 

flertall mener det er uheldig at grunnvilkårene for omsorgsovertakelse plasseres i 

bestemmelsens andre ledd.
20

 

Både når barneverntjenesten, fylkesnemndene og domstolene vurderer om en 

omsorgsovertakelse skal gjennomføres eller ikke, tas det utgangspunkt i vilkårene i 

inngrepsbestemmelsen etter barnevernloven § 4–12. Denne er praktisert som en 

tredelt vurdering. Den første delen av vurderingen er om situasjonen barnet befinner 

seg i, utgjør en form for alvorlig omsorgssvikt etter grunnvilkårene. For oversiktens 

skyld, gjengis inngrepsbestemmelsen her. Grunnvilkårene lyder: 

Vedtak om å overta omsorgen for et barn kan treffes 

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller 
alvorlige mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter 
sin alder og utvikling, 

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt 
hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, 

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, 
eller 

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig 
skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet21 

 

19 I Prop 133 L (2021-2022) punkt 11.2.4.2 fastholder departementet forslaget om enkelte 
presiseringer og strukturelle og språklige endringer i bestemmelsene om omsorgsovertakelse. Dette 
innebærer at forslaget om å slå sammen dagens § 4-8 og § 4-12 i en felles bestemmelse om vedtak om 
omsorgsovertakelse, foreslås videreført i ny § 5-1. 
20 Prop 133 L (2021-2022) s. 611, Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov s. 133 
21 Barnevernloven § 4–12 første ledd 
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Det er disse ulike alternative brister i barnets omsorg, som kan medføre at en 

vurdering av en omsorgsovertakelse kan gå videre til neste steg. Et eller flere av 

grunnvilkårene må være oppfylt. Barns omsorgsbehov og foreldrenes 

omsorgshandlinger skal undersøkes etter grunnvilkårene, slik at krysningspunktet 

mellom barnas omsorgsbehov og den omsorgen barnet får av omsorgsgiveren - 

omsorgskvaliteten - kan vurderes opp mot lovens vilkår for en omsorgsovertakelse. 

Barnets særlige behov ved tegn på skjevutvikling, skade eller risiko for skadet helse 

eller utvikling, må altså kunne relateres til barnets behov for omsorg og den daglige 

omsorgen barnet får der barnet bor.  

Dersom ett eller flere av grunnvilkårene anses oppfylt kan vurderingen fortsette 

til nødvendighetsvurderingen i bestemmelsens annet ledd. I 

nødvendighetsvurderingen må det påvises at situasjonen og barnets særlige behov 

ikke kan avhjelpes ved hjelpetiltak, og at en omsorgsovertakelse dermed ikke kan 

unngås for å sikre barnets helse og utvikling. Nødvendighetsvurderingen kan også 

ses som et utslag av det minste inngreps prinsipp. Annet ledd lyder: 

Et vedtak etter første ledd kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon 
barnet befinner seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes 
tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-
10 eller § 4-11.22 

En omsorgsovertakelse skal sikre at en flytting av barnet rent faktisk innebærer en 

kvalitativt bedre omsorgssituasjon enn det barnet opplevde hos foreldrene sine.
23

 

Barnevernloven § 4-1 skal sikre dette, selv om et krav om en vurdering av barnets 

beste ikke framgår direkte av barnevernloven § 4-12. I en slik vurdering oppstår 

spørsmål om barnets mulighet til å uttale seg om egne ønsker og hva som vil 

innebære en kvalitativ forbedring av omsorgssituasjonen, og hvordan 

beslutningstaker med sannsynlighet kan predikere om en ny omsorgssituasjon vil 

oppfylle det. Både Grunnloven, barnekonvensjonen, EMK og barnevernloven 

inneholder derfor formuleringer med krav om at det skal foretas en eller flere 

proporsjonalitetsvurderinger, også kalt forholdsmessighetsvurderinger. Slike 

avveininger er sentrale i avhandlingen. 

 

22 Barnevernloven § 4–12 annet ledd 
23 NOU 2012:5 punkt 6.2.3, Ot.prp. nr. 44 (1991–1992) side 43, jf. også Innst.O.nr. 80 (1991–1992) 
punkt 2, Prop 133 L (2021–2022) punkt 11.2.4.1 
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Barns rettigheter i en sak om omsorgsovertakelse skal ivaretas i overgangen 

mellom ulike rettslige ideal og logikker. Spørsmålet er om barnet har særlige behov 

som aktualiserer en velferdsytelse som er så inngripende, at barnets og foreldrenes 

gjensidige rett til respekt for sitt familieliv må settes til side. Vurderingen inneholder 

både spørsmål om barns rett til velferdsytelser og spørsmål om grunnleggende 

menneskerettigheter. Dersom barnets rett til utvikling og helse, beskyttelse og 

omsorg krenkes i hjemmesituasjonen, eller det er fare for at barnet blir alvorlig skadd 

av å bo hjemme, skal det vurderes om barnet må flytte til en annen omsorgsbase. 

Det kan virke misvisende å omtale en omsorgsovertakelse som en velferdsytelse. 

Likevel er tiltak fra barneverntjenesten behovsprøvde velferdsytelser.
24

 De mest 

inngripende tiltakene, som en omsorgsovertakelse, må derfor oppfylle rettsstatlige, 

menneskerettslige og forvaltningsrettslige krav. Vurderingene berører både 

privatrettslige og offentligrettslige hensyn, og innebærer menneskerettslige og 

velferdsrettslige vurderinger og krav, som også skal tilfredsstille rettsstatlige eller 

forvaltningsrettslige krav til vurderingene.
25

  

Barnevernloven må derfor ses i sammenheng med barns rettigheter for øvrig. 

Inngrepsbestemmelsen i barnevernloven kan heller ikke ses uavhengig av de 

overgripende prinsippene til vern mot inngrep som også må gjelde barn, samt de 

barnerettslige prinsippene som angir grunnleggende verdier som vilkårene i 

barnevernloven både er et utslag av, og bør ses i lys av.  

Barnevernretten som rettsområde omtales gjerne som spesiell forvaltningsrett. 

Avhandlingens tema, og barnevernretten, har en inngang både fra barneretten - fordi 

den handler om medbestemmelsesrettens innflytelse på barnets rettigheter og øvrige 

rettslige normer, og fra forvaltningsretten - fordi det er barnets rettigheter i 

omsorgsovertakelsessaker som spesielt behandles. Begrepet barnerett benyttes her 

om alle internasjonale og nasjonale rettigheter, og øvrige normer, som kan innvirke 

på barnets rettslige stilling.
26

  

1.1.4 Rettighetsfesting 

Barnets menneskerettigheter er gitt en egen bestemmelse i Grunnloven, som sitert 

over. I tillegg er det særlig to konvensjoner som er aktuelle når det gjelder barnets 

 

24 Ikdahl og Strand (2016) s. 22 
25 Ikdahl og Strand (2016) s. 23 
26 Bendiksen og Haugli (2021) s. 21 
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rettigheter i barnevernsaker i Norge. Barnekonvensjonen gir et spesielt vern til 

menneskerettighetene til barn som rettighetssubjekt, definert som personer under 

18 år.
27

 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) gir vern til alle 

mennesker uavhengig av alder. Etter barnevernloven er barns rett til nødvendige 

tiltak lovfestet i barnevernloven § 1-5, forutsatt at vilkårene for det enkelte tiltak er 

til stede. Barnevernlovens rettighetsbestemmelse skal sikre barn nødvendig hjelp, 

loven gir barn en rett til medvirkning og den fastsetter at det skal legges avgjørende 

vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet.
28

 

Å flytte et barn ut av hjemmet vil ofte innebære en stor belastning for barnet, og 

det må derfor forutsettes at en flytting utgjør en risiko for barnets situasjon i seg 

selv.
29

 En omsorgsovertakelse er et stort inngrep i barnets liv, men også et klart 

inngrep i barnets og foreldrenes gjensidige rett til respekt for familieliv og privatliv.
30

  

Betydningen av at vår samfunnsstruktur er forankret i rettsstaten kommer tydelig 

fram både av økt bevissthet knyttet til menneskerettigheter, og av at regulering i en 

økende grad omhandler velferdsytelser.
31

 Nye idealer og forventninger om 

velferdsstaten utfordrer bildet av en legitim rettstat og forventningen om 

barneverntjenesten.
32

 I tillegg utfordrer også menneskerettigheter det offentlige 

ansvaret for å hjelpe og yte omsorg ved behov, som i barnevernloven tidligere har 

vært formulert som plikter for staten etter nærmere angitte vilkår.  

En stadig innføring av rettigheter og økt rettighetsfesting av rettslige normer, kan 

ses som forsøk på å ivareta den materielle rettssikkerheten og rettsriktigheten. Ved 

å innføre rettigheter får kanskje rettslige relasjoner et tydeligere normativt 

balansepunkt, der plikter og vilkår får et synlig møtepunkt i rettigheter og krav.
33

 Når 

menneskerettighetene skal praktiseres gjennom velferdsordningene og 

forvaltningens prosess, stiller dette store krav til dette omfattende velferdsrettslige 

og forvaltningsrettslige systemet, og menneskene som arbeider i systemet.   

 

27 I tillegg til rettighetene i artiklene BKs del I, inneholder del II bestemmelser om hvordan 
konvensjonen skal overvåkes og Barnekomiteens rolle, og en del III som gir regler om undertegning 
og ratifikasjon. 
28 Barnevernloven §§ 1-5, 1-6, 6-3 og 4-1. 
29 Angel og Blekesaune (2014), NOU 2012: 5 punkt 6.2.3 med sitat fra Sosiallovutvalget, NOU 
1985:18 og Ot.prp. nr. 44 (1991–1992) 
30 HR-2020-661-S punkt 71 
31 Ikdahl og Strand (2016) s. 18 
32 Bernt (2011) s. 6 
33 Ikdahl og Strand (2016) s. 17 
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1.2 Valg av tema og tilnærming 

1.2.1 Fra paternalisme til økt autonomi 

Barnets rett til medbestemmelse, som ved at barnekonvensjonen ble en del av norsk 

rett i 1991 og har hatt status som norsk lov siden 2003, representerer et markant 

skifte for forståelsen av barnets rettigheter i Norge.
34

 Medbestemmelsesretten 

synliggjør et generelt skifte fra paternalisme mot autonomi som ideal og 

utgangspunkt for forståelsen og anvendelsen av barns rettigheter.  

Innføringen av barnets rett til medbestemmelse, kan føre til endringer i 

rettsfellesskapet. Et spørsmål som dukker opp er om et slikt skifte i ideal fører til 

endringer av den innholdsmessige forståelsen av barnets rettigheter for øvrig, og om 

øvrige rettslige normer som aktualiseres i en sak om omsorgsovertakelse bør forstås 

og anvendes på en annen måte enn tidligere. Slike spørsmål tematiseres i kapittel 3 

og 4.  

Skiftet fra paternalisme mot autonomi synliggjøres blant annet ved 

barnevernlovens utvikling, der barnets opplevelse av sin egen situasjon skal utgjøre 

en større del av premissene for de vurderinger voksne gjør, på vegne av barnet og 

barnets liv. Det er svært beskyttelsesverdige rettigheter og tildels ulike hensyn som 

skal vurderes i en sak om omsorgsovertakelse. Om barnet har tilstrekkelig omsorg 

og beskyttelse, hva som skal til for å sikre barnets muligheter for utvikling, og 

viktigheten av barnets rett til respekt for sitt familieliv er ulike rettigheter barn har, 

og som må ses i sammenheng i en vurdering av en omsorgsovertakelse.  

Barnets rettigheter, som inkluderer medbestemmelsesretten, skal ivaretas i den 

helhetlige vurderingen av om vilkårene for inngrepet totalt sett er oppfylt eller ikke. 

Medbestemmelsesretten for barn undersøkes derfor ikke situasjonsuavhengig, ei 

heller uavhengig av øvrige rettigheter, fordi medbestemmelsesretten skal virke 

sammen med og avveies mot øvrige, og enkelte ganger motstående interesser og 

rettigheter.35  

Det asymmetriske maktforholdet mellom barn og voksne gjør at barn, som 

rettighetsinnehavere, er avhengig av voksne for å kunne utøve rettighetene sine og 

 

34 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 398–399 
35 Freeden (1991) s. 2 
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medbestemme. Til dette ligger også at barnas rett til økt medbestemmelse medfører 

begrensning i foreldrenes, og andres, myndighet til å bestemme over barnet.   

Lucy Smith fastslo i sin avhandling fra 1980 at foreldremyndigheten og foreldres 

rettigheter begrenses av barnets medbestemmelsesrett og selvbestemmelsesrett, og 

av det offentliges bånd på foreldrenes handlefrihet. Slike begrensninger gjelder også 

for det offentliges myndighet overfor barnet, og for tematikken i denne 

avhandlingen belyses barnets rett til medbestemmelse først og fremst ut fra de 

begrensninger denne rettigheten legger på det offentlige.
36

  

1.2.2 Hva medbestemmelsesretten kan synliggjøre  

De rettslige normene som aktualiseres i en sak om omsorgsovertakelse gjenspeiler 

ulikeartede verdier som blant annet autonomi, respekt for familieliv og omsorg og 

beskyttelse. Dette kan føre til behov for avveininger mellom ulike rettslige normer 

som representerer ulike verdier og rettigheter for barnet. Temaet om hvordan 

medbestemmelsesretten får innvirkning på øvrige rettslige normer i en 

omsorgsovertakelsessak, er valgt fordi omsorgsovertakelsessituasjoner kan 

synliggjøre utfordrende avveininger mellom de ulike rettighetene barn har, men også 

møtepunktet mot familienes rettigheter og statens plikter.  

Normene kan vises som vilkår for inngrepet, plikter for det offentlige, rettigheter 

for barnet og rettigheter for foreldrene. Når barnet skal få gi uttrykk for sitt syn i alle 

forhold som vedrører barnet, er det nærliggende at barnets syn også får innvirkning 

på forståelsen og anvendelsen av andre rettslige normer som aktualiseres i en sak om 

omsorgsovertakelse. Dette behandles gjennomgående som tema gjennom 

avhandlingen, men spesielt i kapittel 4 og 5. Eksempelvis kan barnets rett til 

beskyttelse og barnets rett til respekt for familieliv trekke i ulike retninger. Her kan 

det oppstå spørsmål om hvordan barnets syn skal veies inn i en slik avveining. I 

kapittel 6 stilles noen spørsmål til hvordan dette gjøres i rettspraksis.  

Et skifte fra paternalisme til et ideal om økt autonomi kan også tenkes å forsterke 

inntrykket av at barna og foreldrene har ulike interesser i en barnevernsak, og 

vanskeliggjøre ivaretakelsen av både barnets og foreldrenes rettigheter i samme sak. 

I en omsorgsovertakelse er det ikke utelukkende barnas rettigheter som spiller inn i 

 

36 L. Smith (1980) s. 28 og 24. 
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vurderingen, men også foreldrenes rett til respekt for familieliv og privatliv.37 

Vurderingene krever gode og grundige vurderinger av ulike rettslige normer, ulike 

rettigheter og hensyn, interessemotsetninger, og tildels ulike rettslige logikker.  

Både vurderingen av en omsorgsovertakelse, og en eventuell avgjørelse om 

omsorgsovertakelse av et barn, er alvorlige og svært inngripende situasjoner for barn 

og familier. Dette kan muligens føre til at det blir uklart at det er barna som er den 

sentrale aktøren i disse sakene, og at mulighetene for selvstendige vurderinger av 

barnas rettigheter vanskeliggjøres. Et annet syn kan være at et stort fokus på barnets 

rettigheter skygger over at vurderingen også skal ta hensyn til foreldrene og familien. 

Omsorgsovertakelsers inngripende karakter gjør at slike vurderinger befinner seg 

innenfor legalitetsprinsippets kjerneområde, og normenes utforming bør av den 

grunn bidra til tydelighet og forutsigbarhet. Dersom de rettslige normenes utforming 

oppfyller slike krav, kan vurderingene og begrunnelsene for de beslutninger 

forvaltning og domstolene tar synliggjøres og etterprøves. Krav til legalitet og 

forholdsmessighet, når det skal avgjøres om barnet skal gjennom en 

omsorgsendring, gjør at det er nærliggende å tenke at barnets situasjon og barnets 

oppfatninger vurderes nøye.  

En del av forforståelsen min er at det klassiske dilemmaet mellom barnets rett til 

beskyttelse og barnets rett til autonomi, kommer tydelig fram i saker om 

omsorgsovertakelse. Barnets omsorgs- og beskyttelsesbehov er utgangspunktet i 

disse vurderingene, fordi behovet for - og retten til - omsorg og beskyttelse, samt 

plikten til å beskytte barn, er årsaken til at tiltaket vurderes.  

Det kan oppstå motsetninger mellom behovet for konkrete helhetsvurderinger, 

fleksibilitet eller skjønn, og behovet for klarhet og forutsigbarhet for å ivareta 

barnets og foreldrenes rettigheter i saker om omsorgsovertakelse.
38

 Det kan også 

oppstå utfordringer med tanke på at både barnets og foreldrenes rettigheter skal 

ivaretas etter samme lovverk, og i de samme vurderingene. Medbestemmelsesretten 

har potensial til å synliggjøre denne spenningen. Spesielt i en situasjon der barns 

ønsker vurderes eller besluttes satt til side fordi andre vurderinger av hensyn og 

rettigheter vurderes som viktigere.  

Dette reiser spørsmål om hvordan behovet for materiell fleksibilitet i konkrete 

vurderinger av hvilken løsning som blir best for det aktuelle barn, og behovet for 

 

37 Jf. EMK art. 8 
38 Haugli (2010) 
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formell fasthet ut fra de rettsstatlige ideal og prosessuelle krav, kan oppfylles 

samtidig. Dersom medbestemmelsesretten fører til at barn blir mer aktive rettslige 

subjekt, og at det endrer synet på hva barns rettigheter innebærer, kan det tenkes at 

rettslige krav som tidligere ikke har vært aktualisert for barn, tydeligere aktualiseres.  

1.2.3 Synet på barn og barnets behov 

I enkeltsaker vil synet på barns kompetanse til å medbestemme, sannsynligvis gi 

utslag på hvilken vekt som legges på barnets synspunkter når ulike momenter i saken 

skal vurderes.39 Ulike syn på barnets kapasitet kan komme spesielt til syne der barnet 

har andre syn eller ønsker enn det voksne mener er nødvendig, og at det er til det 

beste for barnet. I en slik situasjon synliggjør medbestemmelsesretten en mulig 

motsetning mellom barns rett til å ha innflytelse på hva som er best for dem, og 

voksnes vurdering av barnets behov og hva som er til barnets beste. Dette fører 

temaet inn på barns kompetanse til å være en autonom aktør i eget liv opp mot deres 

beskyttelsesbehov, både på et generelt nivå og i vurderinger av det enkelte barns 

situasjon i barnevernsaker.
40

 

Hvor går grensen for omsorgspaternalisme, og hvem er best egnet til å vite hva 

som vil være den beste løsninga for barnet?41 Slike motsetninger gjør seg også 

gjeldende i voksne menneskers liv, for eksempel i møte med helsevesenet. Barn er 

likevel i en særstilling fordi de som regel ikke har selvbestemmelse i alt fra 

hverdagslige ting som middagsvalg og påkledning til større, mer inngripende 

vurderinger av hvor de skal bo. 

Selv om medbestemmelsesretten har blitt tydeliggjort og forsterket i lovverket, 

endres ikke realiteten om at det også er andre grunnleggende og beskyttelsesverdige 

menneskerettigheter som skal ivaretas i vurderinger av omsorgsovertakelse. Hvilke 

rettigheter og interesser får gjennomslag, hvilke rettigheter og interesser må i så fall 

komme i bakgrunnen? Medbestemmelsesrettens karakter, og dens potensiale for 

innvirkning på tolking og bruk av de øvrige rettigheter barn har, synliggjør og stiller 

krav til at barn skal behandles som en reell rettighetsinnehaver og rettslig subjekt.  

I forlengelsen av dette lurer jeg på om barns medbestemmelsesrett tydeliggjør 

behovet for avveiinger mellom ulike opplevelser og syn på den situasjonen barnet 

 

39 Sandberg (2020a) 
40 Skivenes (2015) s. 55–57 
41 Omsorgspaternalisme i betydningen tvang i det godes tjeneste.  
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befinner seg i. Tanken er at medbestemmelsesretten fører til et nytt utgangspunkt – 

et utgangspunkt som reelt sett springer ut fra barnets opplevelse – der de ulike 

rettighetene og hensynene må avveies for å ivareta barns rettigheter totalt sett.42  

1.3 Formål, problemstillinger og presisering 

1.3.1 Formål 

Avhandlingens formål er å analysere innholdet i barns rett til medbestemmelse og 

medbestemmelsesrettens normative betydning for barnets øvrige rettigheter, i en 

vurdering av omsorgsovertakelse i norsk rett.  

1.3.2 Problemstillinger  

1. Hva er det rettslige innholdet (formelt og materielt) av barnets rett til 

medbestemmelse i saker om omsorgsovertakelse? 

2. Hva er de øvrige rettslige prinsipper og rettigheter ved omsorgsovertakelse, 

som medbestemmelsesretten skal ses i relasjon til?  

3. Hvordan skal barnets syn vektlegges i avveiningen mot andre rettigheter?  

4. Hva er de rettslige implikasjonene av medbestemmelsesretten for 

vurderingen av en omsorgsovertakelse? 

1.3.3 Presisering 

Selv om utgangspunktet i en sak om omsorgsovertakelse er de vilkår som 

barnevernloven oppstiller for tiltaket, er det likevel ikke grunnvilkårene for en 

omsorgsovertakelse som er avhandlingens hovedfokus. En omsorgsovertakelse 

innebærer også at barns rettigheter og barnerettslige prinsipper, samt prosessuelle 

krav og andre rettslige normer som vedrører alle mennesker, kommer til anvendelse 

og skal vurderes i sammenheng med en omsorgsovertakelse.  

De rettslige kravene og vilkårene deles gjerne inn i to hovedkategorier, rettslige 

normer som inneholder krav og som har spesiell anvendelse i barneretten, og 

rettslige normer som inneholder krav begrunnet i generelle rettssikkerhetshensyn 

 

42 Singer (2012) s. 81 
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ved all offentlig inngripen - og som derfor gjelder tildels uavhengig av rettsområde. 

De rettslige normene kan også deles inn i prosessuelle eller formelle krav til 

vurderingen og materielle krav til vurderingen. 

Eksempler på normer utformet spesielt med tanke på at barn er en del av 

vurderingen, er medbestemmelsesretten og barnets beste. Rettslige normer som skal 

ivareta både barnets og foreldrenes (familiens) interesser er barnets og foreldrenes 

gjensidige rett til respekt for familieliv og privatliv og det mildeste eller minste 

inngreps prinsipp. Enkelte normer som gjelder alle individer er eksempelvis 

legalitetsprinsippet, retten til kontradiksjon, og forholdsmessighetsprinsippet også 

omtalt som proporsjonalitetsprinsippet.  

Både normer som vedrører barn spesielt og normer som gjelder alle mennesker 

inneholder prosessuelle krav og materielle krav til vurderingen, og noen ganger er 

det glidende overganger mellom de prosessuelle og materielle sidene ved normene. 

Det er altså verdier, hensyn eller interesser av ulik styrke og karakter som skal 

vurderes. 

Avhandlingen sikter på å se etter sammenhenger mellom rettslige normer som 

har spesiell anvendelse i barneretten, og rettslige normer som gjelder uavhengig av 

barneretten. Selv om en omsorgsovertakelse både er et inngrep overfor barnet og 

foreldrene og familien, der foreldrene også har rett til vern, undersøker jeg 

sammenhengene mellom de rettslige normene sett ut fra barnets rett til vern av sine 

rettigheter, med utgangspunkt i medbestemmelsesretten.  

Hovedfokus og utgangspunktet for avhandlingens spørsmål er 

medbestemmelsesretten. Barns rett til medbestemmelse i vurderingen av en 

omsorgsovertakelse er studieobjektet.
43

 Etter norsk rett, herunder 

barnekonvensjonen, er en person et barn fra fødsel og opp til 18 år.
44

 Denne 

avhandlingen fokuserer på barn som ikke har partsrettigheter. Barn og ungdommer 

 

43 Det kan være variasjoner i utgangspunktet for en sak om omsorgsovertakelse. Noen saker kan ha 
et utgangspunkt i private plasseringer, noen kan ha vært akutte flyttinger, og noen kan ha startet som 
en sak om pålegg om hjelpetiltak. Også i etterkant av en omsorgsovertakelse kan vurderingen av 
vilkårene for en omsorgsovertakelse komme inn ved spørsmålet om tilbakeføring av barnet. 
Tilgrensende vurderinger av samvær og oppfølging av plasseringen kan inneholde relevante 
vurderinger. Adopsjon som barneverntiltak kan også inneholde noen relevante tilgrensede 
vurderinger ved spørsmål om langvarige omsorgsplasseringer.  
44 Det kan også nevnes at det pågår en diskusjon om det å være ungdom burde føre til en annen 
rettslig benevnelse enn det å være barn. Barna som er denne undersøkelsens hovedfokus faller i all 
hovedsak utenom denne debatt, fordi de er under 15 år. 
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har ulik rettslig stilling i barnevernloven, avhengig av alder. Barn får partsstatus når 

de fyller 15 år, og i særskilte tilfeller kan fylkesnemnda innvilge barn under 15 år 

partsrettigheter.
45

 Dette gjør at det først og fremst er medbestemmelsesretten til 

barn under 15 år som er fokuset. Det sentrale etter barnevernloven er, i tråd med 

barnekonvensjonen artikkel 12, at barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i 

sak som berører henne eller han, og videre at barnets syn skal tillegges vekt.  

1.4 Begrepsforståelse 

1.4.1 Medbestemmelse som fenomen og rettighet 

Begreper er forsøk på å innholdsbestemme, avgrense og forstå ulike fenomener. Når 

fenomenene er ord som brukes for å beskrive mellommenneskelige realiteter og er 

ord i dagligspråket, kan det være vanskelig å finne faste og presise vitenskapelige 

definisjoner på fenomenene. Medbestemmelse er ikke en entydig term eller et fast 

definert begrep. Ordet har også mange likeartede begrep som eksempelvis 

deltakelse, medvirkning, innflytelse og innvirkning. Slik medbestemmelse benyttes i 

denne avhandlingen, sikter begrepet til å kunne dekke alle disse beslektede 

begrepene. 

Medbestemmelse kan både sikte til at man har en aktiv rolle i en prosess eller 

vurdering, og det kan sikte til et resultat av en prosess eller vurdering - at 

medbestemmelsen reelt sett har skjedd, ved at det synes av resultatet at man har hatt 

innflytelse. Ved en vanlig språklig forståelse av begrepet medbestemmelse er det nok 

nærliggende å forstå medbestemmelse som at det får, eller kan få, virkning på 

resultatet. Det er i alle fall en slik forståelse av begrepet som ønskes lagt til grunn for 

denne avhandlingen. 

For avhandlingen tas det utgangspunkt i at det er det juridiske innholdet i retten 

til medbestemmelse som gir innhold til forståelsen av begrepet medbestemmelse. 

Rettigheten består av medbestemmelsesrettens betingelses- eller vilkårsside, og 

rettighetens virknings- eller følgeside. Eksempelvis: Hvis barnet er i stand til å danne 

 

45 Barnevernloven er under revisjon. Barn var først anbefalt å få partsstilling fra de er 12 år fra 
Barnelovutvalget i NOU 2016:16, men departementet har gått tilbake på dette i Prop. 133 L (2020-
2021) 
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seg egne synspunkter (betingelse), så inntreffer en rett til å medvirke i alle forhold 

som vedrører barnet (virkning).  

Med begrepet rettighet sikter jeg til rettslige normer som kan ha en rettighetsside 

i form av betingelser eller vilkår, selv om den rettslige normen ikke i seg selv utløser 

det som tradisjonelt omtales som rettskrav, rettsvirkning eller rettsfølge.
46

 Ved at en 

rettslig norm har en rettighetsside menes at denne siden får innvirkning på en rettslig 

relasjon mellom ulike rettslige normer, eller ulike sider av en rettslig norm. Jeg skriver 

mer om dette i avsnitt 3.2.  

Som et minimum innebærer retten til medbestemmelse at barn som er i stand til 

det, skal høres. Det skal også framgå av vurderingen og begrunnelsen at barnets syn 

er vurdert, selv om synet ikke er tillagt avgjørende vekt for den løsningen som velges. 

Likevel krever rettigheten bevissthet i forhold til hvordan den beskrives, for å unngå 

at den ikke begrenses av beslektede begreper eller beskrivelser: 

Finally, caution must be exercised when describing article 12. Frequent shorthand 
terms include: ‘the right to be heard’, the right to be consulted, ‘to participate’, ‘to 
contribute’ and the widely used concept of ‘the voice of the child’. There is a risk that 
these abbreviations, particularly the notion of ‘voice’, can fail to capture the full 
meaning of article 12 and thus restrict an understanding of the measures required for 
its effective implementation.47  

Det siktes til den garantien barn gis om at dersom barnet har synspunkter, så skal 

disse vurderes opp mot andre hensyn som gjør seg gjeldende. Det kan være at barnet 

har fått medbestemmelse ved at barnet har blitt hørt og synspunktene er vurdert, 

men at barnets syn likevel ikke tillegges bestemmende betydning. Det kan også være 

at medbestemmelsen fører til at barnets syn blir utslagsgivende for det som blir den 

valgte løsningen. Retten til medbestemmelse bør ses som et konsept som krever en 

dypere forståelse av hvordan rettigheten kan virkeliggjøres.
48

 

Det helt sentrale er at barn gjennomgående involveres med respekt, og at de får 

informasjon ved å være i aktiv dialog med voksne. Reell virkeliggjøring av rettigheten 

kan ikke oppnås ved å karakterisere eller behandle rettigheten som en rett til å gi 

uttrykk for sitt syn. Det kreves gjensidig respekt mellom barn og voksne, og en dyp 

 

46 Skoghøy (2018) s. 32 
47 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 404 
48 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 404 
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og bred forståelse av hva medbestemmelsesretten innebærer for hvordan barn ses, 

involveres og behandles.
49

 

I vurderingen av om barnets syn reelt sett skal ha bestemmende innflytelse på 

den løsningen som velges vil det, som etter det overstående, også være andre hensyn 

enn barnets syn som må vurderes. Barnets rett til medbestemmelse og barnets syn 

må ses i relasjon til øvrige rettigheter barnet har, for at barnets rettigheter kan 

ivaretas totalt sett.
50

 Fordi retten til medbestemmelse ikke er en rett til 

selvbestemmelse, vil konsekvenser og virkninger av å følge barnets syn sannsynligvis 

være en del av avveiingen. Mer om forholdet til barnets øvrige rettigheter følger i 

kapittel 4.  

Barnets rett til medbestemmelse krever bevissthet om at barn, helt fra de blir født, 

er aktive og konstruktive tenkere som stadig lærer. Slik bevissthet krever et skifte i 

voksnes holdninger til barn, der barnet anerkjennes som et komplett menneske med 

integritet, personlighet og kapasitet til å være delaktig i samfunnet.
51

 

Graden av reell medbestemmelse, i form av den betydningen eller vekten barnets 

syn tillegges i ulike spørsmål, vil derfor også avhenge av sammfunnets syn på barn. 

Dette inkluderer beslutningstakernes holdninger, kunnskap, kompetanse og selvsagt 

også omstendighetene i den enkelte sak. Jeg forsøker å ha et blikk på utfordringen 

fra et rettslig ståsted, gjennom avhandlingen.  

1.4.2 Omsorg som fenomen og rettighet 

Omsorg er et fenomen og uttrykk som i likhet med medbestemmelse ikke er helt 

enkelt å avgrense og begrepsfeste. Omsorg har dype røtter i vår kultur og kan knyttes 

til universelle menneskelige vilkår i vår samhandling, som eksempelvis tillit, makt og 

kommunikasjon for å bli imøtekommet.
52

 Å gi og få omsorg er en erfaring som er 

særlig framtredende i nære relasjoner. Omsorg som begrep knytter seg til 

menneskelige behov og menneskers holdninger og handlinger i en 

mellommenneskelig relasjon, og omsorg er også omtalt som en etisk appell som i 

sitt vesen er universell.
53

 

 

49 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 404 
50 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 401–402 
51 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 398–399 
52 Løgstrup (1956) s. 24–39 
53 Martinsen (1993) s. 68 - 69 
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Omsorg kan betraktes som et grunnvilkår som hører livet til, en mellommenneskelig 
realitet og et moralsk imperativ. Menneskets avhengighet, makt, sårbarhet, verdighet, 
livsmot og dødelighet aktualiseres der omsorg utøves.54   

Omsorg for barn befinner seg i utgangspunktet innenfor hverdagslivets normale og 

gjensidige omsorgsrelasjoner, og foreldrene er barnets primære omsorgsgivere.
55

 At 

barn har en rett til omsorg framgår både av Grunnloven, barnekonvensjonen, 

barnevernloven og barneloven. Fordi omsorg som begrep er vanskelig å definere 

uten en mer romslig beskrivelse av omsorg som fenomen, er det også vanskelig å 

definere hva en slik rettighet konkret innebærer for det enkelte barn. Barneloven, 

barnevernloven og straffeloven er eksempler på lover som angir noen typer 

situasjoner, og noen menneskelige holdninger og handlinger, som barn ikke skal 

utsettes for. Dette gir indikasjoner på hva som ikke er omsorg, men ingen nærmere 

beskrivelse av hva omsorgen konkret skal være.  

Som juridisk begrep skal omsorg dekke verdien av at barnet får en oppvekst 

preget av trygghet, kjærlighet, forståelse, empati og omtanke. Etter barneloven har 

barnet krav på «omsut og omtanke frå dei som har foreldreansvaret», og de med 

foreldreansvar har også ansvar for å gi barnet «forsvarleg oppseding og forsyting».
56

 Loven 

gir ingen definisjon av begrepet omsut/omsorg, og heller ingen definisjon av 

hvordan omsorgen skal utøves. Det er vanlig å si at barnet skal ha kjærlighet, 

trygghet, oppmerksomhet, stell og pleie, tilsyn, mulighet for lek, samvær med andre 

og stimulering av barnet i dets utvikling, i tillegg til mat, klær og et sted å bo. Begrepet 

oppdragelse etter barneloven sikter til veiledning i sosialiseringsprosessen, læring av 

normer for samkvem med andre mennesker. Barn får også deler av sin oppdragelse 

og omsorg fra ulike velferdsordninger som skole og barnehage, selv om ansvaret for 

den primære omsorgen som regel ligger hos foreldrene. 

Det sentrale etter barnevernloven er hvilken omsorg det enkelte barn har behov 

for, altså en konkret vurdering.
57

 I noen situasjoner oppstår spørsmål om staten skal 

overta ansvaret for omsorgen for barnet fra foreldrene. Omsorg for barn i Norge 

ligger derfor både i en strukturell dimensjon i form av det samlede omsorgstilbudet 

en velferdsstat tilbyr sine borgere, men også i en relasjonell dimensjon, mellom dem 

 

54 Førland, Alvsvåg, og Tranvåg (2018) s. 197 
55 Barneloven § 30 
56 Barneloven § 30 
57 Barnevernloven kap. 4 
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som gir og dem som mottar omsorg. Det er den relasjonelle dimensjonen som er av 

betydning for denne avhandlingens tema.  

Etter barnevernloven angir formålet i § 1-1 at barn og unge skal møtes med 

trygghet, kjærlighet og forståelse. Formålet skal fremheve verdigrunnlaget for 

barnevernsarbeidet, og er viktige elementer for at barnevernloven bidrar til at barn 

får nødvendig omsorg.
58

 Begrepene trygghet, kjærlighet og forståelse er likevel 

subjektive følelser som vanskelig kan defineres og som ikke er egnet til å håndheve. 

Det er dermed ikke enkelt å gi begrepene et rettslig innhold, og barn gis ikke en rett 

til å oppleve trygghet, kjærlighet og forståelse som kan håndheves og etterprøves. 

Det enkelte barns omsorgsbehov skal møtes av omsorgspersoner som sikrer at 

barnet er beskyttet og utvikler seg i trygge, kjærlige og utviklende omsorgsbaser. Det 

er i dette krysningspunktet, mellom barnets omsorgsbehov og de voksnes 

omsorgskapasitet og kompetanse eller omsorgsevne, at omsorgen barnet får – 

omsorgskvaliteten - kan vurderes etter vilkårene for en omsorgsovertakelse i 

barnevernloven § 4-12.  

Omsorg knytter seg også til den opplevelse det enkelte menneske har av den 

omsorg som blir gitt en, og opplevelsen den som gir omsorg har av den omsorgen 

som gis.  

Omsorgkvaliteten som fremkommer mellom omsorgsgiver og barn, er et dialogisk 
produkt der både barnet, omsorgsgiveren og omstendighetene bidrar. Det kan ikke 
tilskrives en evne hos den ene parten alene.59  

Omsorg er relasjonen og dynamikken mellom den som får og den som gir omsorg, 

og situasjonen de er i. Omsorgshandlinger går som regel ikke i en retning, det er en 

toveis kommunikasjon der barnet også er en viktig bidragsyter.
60

  

Barnets avhengighet til sine omsorgspersoner er spesielt, og det gjør at fokuset 

ofte rettes mot den omsorgen som gis, og omsorgspersonenes muligheter og 

forutsetninger for å ta ansvar for barna og gi omsorg. Huneide mener dette er en 

misforstått konseptualisering av omsorg.
61

 Spørsmålet for denne avhandlingen er 

 

58 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 4.4 
59 Hundeide (2004) s. 92 
60 Hundeide (2004) s. 84 og 92 
61 Hundeide (2004) s. 91 og 92 
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om barnets opplevelse av den omsorgen barnet får, vurderes og får innvirkning, når 

det skal tas stilling til kvaliteten på den omsorgen som gis det enkelte barn. 

1.4.3 Barn som rettighetsinnehavere og rettslig subjekt 

For forståelsen av barn som rettighetsinnehaver og rettslig subjekt er det vesentlig å 

reflektere over når og hvorvidt barn kan sies å ha reelle, fremførbare rettigheter.
62

 

For eksempel vil barnets rett til medbestemmelse avhenge av forståelsen av 

rettighetsbegrepet når det gjelder barn, og hvordan systemet rundt barns rettigheter 

tilpasses barna. Barn kan naturlig nok ikke være avhengig av at de selv er i stand til 

å gjøre rettighetene gjeldende, og gjennomdrive dem selv, i det øyeblikk de er i behov 

av dem. Barn må ha en form for representasjon eller hjelp til å fremme sine 

rettigheter, spesielt i situasjoner der barn har særlige behov for hjelp.  

Det særegne forholdet mellom foreldre og barn, der barn må ha omsorg og 

dermed er i et avhengighets- og tillitsforhold til sine foreldre, gjør dem særlig utsatte 

for omsorgssvikt eller krenkelser dersom foreldrene ikke ivaretar barna.63 Om 

foreldrene ikke ivaretar barnas behov, er barna også mer sårbare for manglende 

muligheter til å gjøre egne rettigheter gjeldende, slik som medbestemmelsesretten.
64

 

I barnevernsaker er det fortrinnsvis barneverntjenesten som skal ivareta barnets 

rettigheter og rett til medbestemmelse. For at barns rettigheter skal kunne omsettes 

i praksis i barnevernsaker må det være en velfungerende strukturell kobling mellom 

barns rettigheter og barnevernfeltet, og det må også være tilstrekkelig kompetanse, 

både myndighet og innsikt, hos de organer som skal ivareta rettighetene på vegne av 

barna. Dersom barneverntjenestens innstilling er at det beste for barnet er å 

gjennomgå en omsorgsovertakelse, og saken går til fylkesnemnda for avgjørelse og 

kanskje videre til domstolene, skal den aktuelle instansen vurdere om barnet har fått 

mulighet til å komme tilstrekkelig fram med sitt syn, og kan også høre barnet 

direkte.
65

  

Barns rettigheter, deriblant barnets rett til medbestemmelse, må derfor ses i 

sammenheng med barn som rettighetsinnehaver og det asymmetriske maktforholdet 

mellom barn og voksne generelt, og barn og foreldre (og barnevern) spesielt. Det er 

 

62 L. Smith (1980) s. 27, Holgersen (2000) s. 26 - 51 
63 Ot.prp. nr. 104 (2008–2009) punkt 6.7 
64 Dok. 16 (2011–2012) punkt 32.5.5 s. 192 
65 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 6.2 
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også god grunn til å være oppmerksom på voksnes syn på hva som er akseptable 

meninger og handlinger fra barn, og i forlengelsen av dette hva som en akseptabel 

løsrivelse for et barn: 

Hvad forældre har i deres hånd er ikke mindst barnets frihed og selvstændighed, 
hvorfor opdragelsens mening og begrænsede ansvar ikke mindst består i, at forældrene 
frigør og selvstændiggør barnet i forhold til dem selv. Nok så ofte går dog forældrenes 
bestræbelser ud på det modsatte ... Grænseløsheden ytrer sig i, at man med moraliseren 
og formanen vil fjernstyre barnet ud i al fremtid. Og deri består også overgrebet, hvad 
enten barnet bliver offer for det, om det reagerer behagenlystent, eller det er stærkt 
nok til at reagere oprørsk.66 

Uavhengig av hvem som har omsorgen for barna, innebærer det å være barn at man 

i stor grad lever under andres bestemmelsesrett og er avhengig av omgivelsenes syn 

på hva som er barnas handlingsrom.67 Det er voksne som har makt til å ivareta 

barnas rettigheter, og herunder utvide eller innskrenke barns medbestemmelsesrett 

og autonomi. En slik refleksjon har en filosofisk og rettsteoretisk dimensjon, men 

også en praktisk og konkret dimensjon fordi forståelsen av barn som 

rettighetsinnehaver har betydning for barnas reelle rettigheter.68 

1.5 Temaet og formålets aktualitet  

1.5.1 Kritikk av norsk praksis 

Det har vært mye oppmerksomhet knyttet til barns rettigheter, barns rettslige stilling, 

og barns rettssikkerhet i den senere tids samfunnsutvikling og rettsutvikling. 

Inkorporering av FNs barnekonvensjon (BK), gjennom menneskerettsloven, har 

 

66 Løgstrup (1956) s. 59–60 
67 Etter Grunnloven skal barns mening tillegges vekt i overenstemmelse med deres alder og utvikling, 
etter barnekonvensjonen i samsvar med alder og modenhet, etter barnevernloven barnets 
synspunkter vektlegges i samsvar med alder og modenhet, og de får partsrettigheter fra de er 15 år. 
Etter barneloven skal foreldrene gi barnet stadig større selvbestemmelsesrett etter alderen, og når 
barnet er 12 år skal det legges stor vekt på det barnet mener. Ungdom er i all hovedsak helserettslig 
myndig fra de er 16 år.  
68 Holgersen (2000) s. 28-30, Köhler-Olsen (2012) med henvisninger til Nilsson 2007 s. 17, Østrem 
2008 s. 132 og Opdal 2002 s. 8–9 og Eva-Maria Svenssons forståelse av makt 1997 s.110: «Makt kan 
anses som en innflytelse et menneske har på et annet menneske og at makt derfor ikke kan være ond 
eller god. Makt eksisterer bare ved å være basert på en relasjon.»  
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ført til endringer i barnevernloven og barneloven, og Norge har gjennomgått en 

grunnlovsrevisjon der barns menneskerettigheter har fått en egen bestemmelse.
69

  

Det har blitt rettet gjentatt kritikk mot at barns rett til medbestemmelse ikke 

ivaretas godt nok i barnevernsaker, og forskning har støttet opp om dette 

inntrykket.
70

 Det er i det konkrete spørsmål og den konkrete situasjon barns 

rettigheter kommer i spill - og realiteten i barns rettigheter står på prøve. Den 

manglende etterlevelsen av barns rett til medbestemmelse i barnevernsaker har 

kommet til uttrykk i flere utredninger og tilsyn, og det har ført til rettslige endringer 

med et ønske om å oppnå et tydeligere og forsterket regelverk knyttet til barns 

medbestemmelse.
71

 Barnets rett til medbestemmelse har fått en fremskutt plass i 

Grunnloven § 104, og er også satt i sammenheng med den retten barn har til respekt 

for sitt menneskeverd.
72

 

I tillegg til at det har vært stor oppmerksomhet knyttet til en styrking av barns 

rett til medbestemmelse og barns rettigheter generelt, har det også vært mye 

oppmerksomhet rundt barn og familier i kontakt med det norske barnevernet, både 

medialt og ved en rekke tilsyn, rapporter og overprøvinger.
73

 Mange roper varsku 

om barnevernsystemet og barnevernspedagogenes arbeidspress og kompetanse.
74

 

Det er også kommunisert en rekke barnevernsaker for Den europeiske 

menneskerettsdomstol knyttet til den nasjonale rettspraksis og hvorvidt norske 

domstoler holder seg innenfor den nasjonale skjønnsmarginen. Mengden og 

intensiteten i prøvingen fra EMD, gir grunn til å anta at EMD har et ønske om å 

 

69 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven), LOV-2014-
05-09-14, barneloven § 31, barnevernloven §§ 6-3, 4-1, NOU 2016:16 punkt 5.4.2 med forslag om å 
ytterligere presisere barnets rett til å medvirke og dokumentasjonskrav som skal vise hvordan barnet 
har medvirket har ført til nye bestemmelser. Barns medvirkning i barnevernloven § 1-6 med virkning 
fra 1. juli 2018, barnevernloven § 6-3 a. om krav til begrunnelse med virkning fra 1. juli 2018, og 
barnevernloven § 7-19 om krav til fylkesnemndas vedtak også med virkning fra 1. juli 2018. 
70 Skivenes (2015) s. 55 
71 Helsetilsynet, Det å reise vasker øynene - gjennomgang av 106 barnevernsaker (2019) s. 6, 
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, Hvis jeg var ditt barn – om tvang i barneverninstitusjon 
(2019) s. 53 og videre, NOU 2016:16 punkt 5.4.2 viser også til at barns medbestemmelse ikke ivaretas 
godt nok, som førte til ytterligere endringer i lovverket. 
72 Grunnloven § 104 
73 Emberland (2016) 
74 Dette har resultert i opprop som #heierna, https://fontene.no/debatt/hei-erna-jeg-er-utslitt-og-
fly-forbanna-6.47.736249.15b4514f05 
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gjennomgå norsk barnevern.
75

 Noen av sakene er avgjort, og Norge ble blant annet 

felt i den mye omtalte storkammeravgjørelsen Strand Lobben.
76

 

Oppmerksomheten rundt norsk barnevern og nasjonale domstolers praksis 

internasjonalt og i EMD har også ført til diskusjoner på politisk og diplomatisk 

nivå.
77

 Det store antallet saker kommunisert mot Norge har også ført til at 

Høyesterett siden 2019, har hatt en rekke saker til behandling. Tre av dem var 

behandling i storkammer.
78

 Ingen av sakene berører barns medbestemmelsesrett 

direkte, men en kjennelse fra Høyesterett fra 2019 har ført til noe diskusjon nasjonalt 

om mulighetene for å avskjære barns rett til å bli hørt under henvisning til barnets 

beste.
79

 

1.5.2 Et eksempel fra fylkesnemnda 

En sak som kan belyse temaets og formålets aktualitet er en sak fra fylkesnemnda. 

Dette er en enkelt sak, som ikke representerer bredden i de vurderingstema som 

omsorgsovertakelsessaker skal dekke. Saken er heller ikke representativ for praksis 

knyttet til medbestemmelsesretten. Likevel mener jeg eksempelet er egnet til å belyse 

at vurderinger av barnets syn kan bli problematiske, spesielt når det kommer til 

vektleggingen av det barnet mener.  

Saken som utgjør eksempelet gjaldt spørsmålet om omsorgsovertakelse av ei 11 

år gammel jente født i 2008.
80 Vurderingen av barnets beste var avgjørende og særlig 

krevende, blant annet på grunn av jentas synspunkt. Nemnda refererte også til egen 

samtale med henne: 

I denne samtalen fortalte A at hun ikke ønsket å flytte. På spørsmål om hun er redd 
for å flytte, bekreftet hun dette. Hun fortalte at hun og mor trenger hverandre, og at 
de vil bli veldig lei seg dersom de ikke får være sammen. Hun oppga videre at hun vil 
bli bekymret for sin mor dersom hun måtte flytte. På spørsmål om A er bekymret for 

 

75 Søvig (2019a) s. 236 
76 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) 
77 Bragdø-Ellenes og Torjesen (2020) s. 2 
78 HR-2020-661-S, HR-2020-662-S og HR-2020-663-S 
79 HR-2019-2301-A, Haugli (2020b) 
80 FNV-2019-170-HSF 
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mor, svarte A at hun noen ganger er det. Hun fortalte at mor har blitt hasteoperert, 
og at hun er redd for at hun må amputere foten.81 

Fylkesnemnda la til grunn at grunnlaget for begjæringen knyttet seg til mangler ved 

den emosjonelle omsorgen jenta fikk. Problemstillingen var om det forelå alvorlige 

mangler ved den personlige kontakt og trygghet jenta fikk i hjemmet, sett opp mot 

det hun trengte i forhold til sin alder og utvikling. Spørsmålet var videre om avviket 

gjorde jentas situasjon forholdsvis klart uholdbar.  

Det ble fremhevet at jenta hadde vansker med å skille egne behov og opplevelser 

fra mors behov og følelser. Slik de sakkyndige vurderte det, fikk ikke jenta 

tilstrekkelig emosjonell støtte til å etablere kontakt med sitt «indre jeg», hvilket gav 

stor risiko for å utvikle relasjonelle og emosjonell problemer i tiden fremover. Jentas 

lojalitet til mor var så stor at det ville få konsekvenser for hennes utvikling og hennes 

relasjonsevner.  

Fylkesnemnda anerkjente at jenta hadde oppnådd en god utvikling til tross for 

utfordringene, og hun fungerte godt på skolen, både faglig og sosialt. Hun hadde en 

lærer som var engasjert i henne, og som hadde et godt samarbeid med mor. Jenta 

var knyttet til foreldrene sine, og gitt uttrykk for at de begge betydde mye for henne. 

Det tydet på at foreldrene hadde samarbeidet godt om henne, og at de hadde ønsker 

for en bedre fremtid for henne. Begge foreldrene var tydelig glad i jenta, oppmuntret 

henne i forhold til skole og lekser, og var tydelig stolt over hva hun fikk til på skolen.  

Nemnda la til grunn at jenta hadde nådd en alder og modenhet som tilsa at hennes 

mening skulle tillegges sentral vekt i denne vurderingen. Hun hadde klart uttrykt at 

hun ikke ønsket å flytte. Fylkesnemnda uttalte: 

Spørsmålet om hva som er best for A har, særlig tidlig i prosessen, utløste betydelig 
tvil både hos fylkesnemnda og hos de to sakkyndige. I rapporten fra de sakkyndige er 
det uttrykt at de sakkyndige har funnet denne vurderingen krevende. Tvilen har knyttet 
seg til at A er en jente med en ytre sett god fungering. Hun utviser stor motstand mot 
å flytte fra hjemmet. Slik nemnda vurderer det, fremstår A nærmest som symbiotisk 
med sin mor. Etter nemndas vurdering, er det klare risikoaspekter forbundet med å 
flytte A ut av hjemmet mot sin vilje.82  

 

81 FNV-2019-170-HSF avsnitt 1.3 på side 12 
82 FNV-2019-170-HSF avsnitt 1.5 på side 13 
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Etter en samlet vurdering kom fylkesnemnda til at det var til jentas beste at hun ble 

plassert utenfor hjemmet, selv om hun hadde uttrykt klar motstand mot det. 

Nemnda mente at det var flere momenter som talte for en flytting enn de som talte 

mot. Jenta ble besluttet plassert i fosterhjem, og at det var sannsynlig at plasseringen 

ble langvarig. 

Det hadde vært meldt bekymring knyttet til jentas omsorgssituasjon ved flere 

anledninger fra jenta ble født til vedtakstidspunktet. Hun hadde blant annet blitt 

akuttplassert som baby og i 2015. Tidligere akuttplasseringer hadde ikke blitt 

opprettholdt av fylkesnmenda. I disse prosessene var det flere sakkyndige 

vurderinger, vedtak om besøkshjem, vedtak om veiledning for mor, og bekymring 

knyttet til rus hos mor. I 2018 oppsto det to hendelser, en som endte med at 

barnevernvakten ble tilkalt, den andre gjorde at politiet ble tilkalt. Samme år var mor 

innlagt to ganger på grunn av betennelse i foten. I slutten av 2018 mottok 

barneverntjenesten en bekymringsmelding der det kom frem at mor hadde utslag på 

urinprøver. 

Fylkesnemnda påpekte at det var stor sannsynlighet for at mor ikke villle klare å 

støtte jenta ved en plassering utenfor hjemmet, noe som i så fall ville påvirke jentas 

mulighet til å slå seg til ro i et fosterhjem. En annen risikofaktor nemnda påpekte 

var at jenta kunne føle at det ble begått en urett mot henne. Hun hadde oppgitt til 

nemnda at hun ikke forsto hvorfor barneverntjenesten var bekymret for henne og 

mente at hun burde flytte. På grunn av hennes alder og tilknytning til mor, var det 

meget viktig at hun fikk en grundig forklaring på hvorfor det ble vurdert at en 

omsorgsovertakelse var nødvendig og til hennes beste. 

Prediksjonen om langvarig plassering ble avgjørende for fastsettelsen av samvær. 

Hensynet til at jenta fikk ro og fikk mulighet til å knytte seg til sine nye 

omsorgspersoner, var mer avgjørende for nemndas fastsettelse av samvær enn det 

at jenta var følelsesmessig nært knyttet til mor. Også mors evne til å støtte 

plasseringen av jenta i fosterhjem ble avgjørende for fastsettelsen av samværet som 

ble satt til 6 ganger i året med inntil 4 timer hver gang. Om samværet over tid kunne 

økes, var avhengig av mor og fars samarbeidsvilje: 

Nemnda mener at samvær kan økes dersom samværene forløper greit og ikke 
forstyrrer As utvikling og tilknytningsprosess ... 

Slik nemnda vurderer det, bør både mor og far gis mulighet til å være viktige 
støttespillere i As liv selv om de ikke lenger ivaretar omsorgen for henne. Dette 
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forutsetter at de klarer å sette eget misnøye rundt plasseringen til side for å støtte A 
inn i hennes nye tilværelse.83  

Nemnda mente også det var nødvendig å gi barneverntjenesten adgang til å sette inn 

tilsyn under samværene, og at det ikke skulle være telefonkontakt eller annen form 

for elektronisk kontakt. Dette ble vurdert som nødvendig og forholdsmessig på 

grunn av det tette lojalitetsbåndet mellom mor og jenta, og erfaring rundt mors 

manglende evne til å skjerme henne. Varigheten av disse begrensningene ville også 

her være avhengig av hvorvidt mor klarte å støtte jenta i plasseringen.  

Denne saken viser at det kan være snakk om svært krevende vurderinger, der det 

er sterke hensyn og rettigheter på begge sider av utfallet. Fylkesnemnda setter også 

ord på at det har vært betydelig tvil, og at det er klare risikoaspekter med å flytte 

jenta ut av hjemmet. Selv om jenta uttrykker sterk motstand mot inngrepet, faller 

nemnda likevel ned på at det er til det beste å flytte. 

Det virker som det er gjort en forholdsmessighetsvurdering og at denne er knyttet 

til vurderingen av barnets beste. I tillegg til å være et stort inngrep i jentas autonomi, 

ved at hennes syn ikke får betydning for resultatet, ilegges andre inngripende 

tvangselementer ved lite samvær under tilsyn og avskjæring av elektronisk kontakt.  

Eksempelet synliggjør hvordan ivaretakelsen av barnets rett til medbestemmelse 

blir til en noe snever vurdering når barnets mening først og fremst er et 

vurderingstema i spørsmålet om løsningen som velges er til det beste for barnet. 

Etter min mening belyser eksempelet noe av utfordringen ved 

omsorgsovertakelsessaker, og de situasjoner der loven ikke gir et klart svar. 

Beslutningstaker må orientere seg ut av metoden og det rent rettslige, som lovtekst, 

forarbeider og rettspraksis.
84

 Welstad siterer Sundby i denne sammenheng, og mener 

at metoden kan arte seg skummel, fordi den gir inntrykk av noe som ikke er: 

Etter systemets egne forutsetninger står man ofte meget fritt her. Denne logiske 
åpenhet blir ikke åpent erkjent: Tvert imot argumenterer juristene i stor utstrekning 
som om spørsmålet ’egentlig’ skulle ha ett og bare ett riktig svar i medhold av den 
såkalte gjeldende rett.85 

 

83 FNV-2019-170-HSF punkt 3 på side 15 
84 Welstad (2013) 
85 Welstad (2013) 
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I en situasjon som i eksempelet, virker det ikke som det er en tydelig riktig løsning. 

Likevel må fylkesnemnda fatte en beslutning. Welstad går videre med å sette slike 

metodiske utfordringer i sammenheng med barnets beste, og hvordan den 

avgjørelsen berører selv opplever resultatet: 

Stilt overfor slike og lignende avveiningsmarkører har juristene en viktig oppgave å 
formidle til rettssubjektene at deres livs- og følelsesverden ikke bare er relevante, men 
også nødvendige faktorer for å kunne komme fram til et rettslig korrekt svar, i 
betydningen at de ifølge loven korrekte hensyn er tatt med i avveiningen av den 
rettslige løsningen.86 

Selv om dette eksempelet knytter seg til en noe snever del av de situasjoner 

omsorgsovertakelsesvurderinger dekker, kan det likevel belyse utfordringen ved å 

vurdere og begrunne hvorfor barnets syn ikke kan tillegges betydelig vekt. I en 

situasjon der det er den emosjonelle omsorgen det hefter mangler ved, er det 

nærliggende å tenke at barnets syn burde tillegges betydelig vekt.  

Ved vurderinger av kvalitet på emosjonell omsorg, er det nærliggende å tenke at 

det vil foreligge færre «objektive» markører på omsorgssvikt enn ved eksempelvis 

vold eller rus. Likevel tas ikke jentas egen opplevelse av sin situasjon til inntekt for 

at det faktisk kan være bedre for henne å fortsette å bo hjemme. Det er betydelig tvil 

og klare risikoaspekter ved å flytte jenta, likevel vedtar fylkesnemnda å flytte henne. 

Welstad skriver at jurister i mange tilfeller stilles overfor problemstillinger som 

forutsetter at rettsanvenderen henvender seg utover vante rettskilder som 

lovforarbeider og rettspraksis. Det betinger en verdimessig orientering. En nærmere 

presisering og tolking av loven betinges etter hans mening av en verdimessig 

orientering, som menneskerettene er aktuelle eksempler på. Et premiss for 

rettsanvendelsen blir at det tas hensyn som er reelle i betydningen rimelige, 

hensiktsmessige, samfunnsnyttige, fysiske, sosiale og økonomiske. Herunder 

følelsesmessige og menneskelige aspekter, tilkjennegitt i hva som skal regnes som 

barnets beste: 

Stilt overfor slike situasjoner i rettsanvendelsen er mitt spørsmål – hvem sine verdier?87 

 

86 Welstad (2013) 
87 Welstad (2013) 
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Jeg tenker at spørsmålet Welstad stiller er sentralt og viktig, og også aktuelt i dette 

eksempelet. Når fylkesnemnda tillater barnevernets overtakelse av omsorgen i strid 

med barnets ønske selv om det er i det godes hensikt, burde det ikke da 

sannsynliggjøres hvordan omsorgen vil bli bedre ivaretatt i jentas nye 

omsorgssituasjon? Hensynet til barnets rett til medbestemmelse, barnets beste, og 

barnets rett til respekt for sitt familieliv, tilsier at situasjonen for barnet ved å flyttes 

burde sannsynliggjøres som en menneskelig bedre løsning for barnet, enn å bli 

boende hjemme. 

1.6 Forskning på rettsområdet 

1.6.1 Norske barnevernrettslige avhandlinger 

Det er ikke mulig å foreta en rettferdig gjennomgang av alle bidragene til utviklingen 

av forståelsen av barnets rettigheter i Norge, og utviklingen av barnevernretten som 

rettsområde i Norge, men noen sentrale bidrag trekkes frem her.  

I Norge ble perspektivet i barneretten og barnevernretten, på banebrytende vis 

flyttet fra foreldrene og - eller systemet, til barnet selv, med Lucy Smits 

doktoravhandling i 1980.
88

 Avhandlingen satte søkelys på barnets beste, og 

anerkjente barn som selvstendige rettighetsbærere og rettslig subjekt, snarere enn 

rettslige objekt. Hun hadde et tydelig fokus på rettighetssiden av rettslige normer 

som vedrører barn, og er regnet som barnerettens mor i Norge. Smiths tydelige grep 

og endring i fokus var retningsgivende og framsynt. Smiths søkelys på 

konsekvensene og gjennomføringen av et perspektiv på barna og barn som 

rettighetsbærere, avdekket det underliggende dilemmaet mellom autonomi og 

beskyttelse i barns rettigheter. Dilemmaet ble aktualisert i hennes arbeid, og har i 

ettertiden preget både barneretten og i barnevernretten.  

Før Lucy Smith, vil jeg trekke fram Gerd Benneche, som allerede i 1967 skrev 

om rettssikkerhetsutfordringene i barnevernet.
89

 Hennes kritiske vinkling på krav til 

saksbehandling og materielt grunnlag for avgjørelser, har sannsynligvis preget og 

 

88 L. Smith (1980). Lucy Smith var også en sentral initiativtaker til å utvikle barnerett som spesialfag 
ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo i 1978.  
89 Benneche (1967) 
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inspirert til den kritiske vinkling som synes prege også senere barnevernrettslige 

avhandlinger i Norge. 

Etter Lucy Smith kom den første barnevernrettslige doktoravhandling i Norge 

ved Trude Haugli i 1998 som kom i 2. utgave i 2000.
90

 Den omhandler samværsrett 

i barnevernsaker, men på et vis som plasserer temaet i det verdimessige, og den ofte 

motsetningsfylte rettslige konteksten som preger barnevernretten. Haugli 

videreutvikler rettstenkingen rundt de rettslige dilemma som også i dag preger 

barnevernretten. Hennes undersøkelse viste også at det var et nærmest ikke-

eksisterende fokus på barnets situasjon i sakene hun undersøkte, også når det gjaldt 

hvordan omsorgen virker inn på barnets liv, helse og utvikling.  

I 2003 kom Kirsten Sandbergs doktoravhandling om tilbakeføring av barn etter 

omsorgsovertakelse.
91

 Sandberg går grundig inn i de verdivalg som kan eller ikke kan 

ligge til grunn i vurderinger av tilbakeføring av barn, spesielt med tanke på hva som 

kan rommes under begrepet barnets beste, og grensedragningen mot foreldrenes 

interesser. Hun belyser også psykologiens plass i juridiske avveininger. Vurderingene 

Sandberg behandler inneholder i stor grad likeartede verdier og interesser som 

avveiinger i en omsorgsovertakelse inneholder, selv om utgangspunktet for 

vurderingen ved situasjonen barnet befinner seg i, er ulik. Hun tar et oppgjør med 

den etablerte prioriteringen av det biologiske prinsipp, og hva som generelt anses å 

være milde inngrep, eksempelvis der tilbakeføring generelt betraktes som mildere 

enn fortsatt fosterhjemsplassering. Sandberg mener det er helt essensielt at det 

enkelte barns situasjon vurderes konkret, og at barnets syn bør spille en større rolle 

i vurderingene. Hun spør også om det ikke er nødvendig å se inngrepet, altså 

avgjørelsen som fattes, fra barnets ståsted og fra barnets interesse.   

Elisabeth Gording Stang skrev sin doktoravhandling om barns rettsstilling i sak 

om hjelpetiltak etter barnevernloven i 2007.
92

 Også Stang behandler det 

verdimessige grunnlaget i barnevernretten. Spesielt framtredende er hennes søkelys 

på grunnrettigheter. Hun setter søkelyset på forholdet mellom hjelp og kontroll og 

frivillighet og tvang, og også hvordan barnervernrettens dikotomier vekker spørsmål 

om samtykke og barns deltakelse. Stang diskuterer om barnevernssaken i praksis er 

barnets sak, og finner blant annet at barnet blir en tilskuer, ikke en deltaker. Det kan 

 

90 Haugli (2000) 
91 Sandberg (2003) 
92 Stang (2007) 
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virke som noen av Stangs drøftelser, blant annet knyttet til barnets alder for å kunne 

samtykke til hjelpetiltak, har fått gjennomslag i nyere lovarbeid. Stangs syn 

harmonerer blant annet med barnevernlovutvalgets anbefaling om å senke alderen 

for barns partsstilling fra 15 til 12 år.
93

 

I 2008 skrev Mons Oppedal sin doktoravhandling om aktutthjemlene i 

barnevernloven.
94

 Avhandlingen har sitt hovedfokus på hva som er gjeldende rett 

etter akutthjemlene, men han spør også om hvordan reglene virker i praksis, og om 

det er behov for endringer i reglene. Oppedal har et gjennomgående 

menneskerettslig perspektiv, og han oppfordrer til en klargjøring av gjeldende rett i 

det norske rettssystemet, slik at konvensjonsforpliktelser og rettigheter synliggjøres 

bedre. Oppedal poengterer og beskriver flere utfordringer som oppstår i 

spenningsfeltet mellom materielle skjønnsmessige bestemmelser og krav til 

rettssikkerhet og rettssikkerhetsgarantier, herunder legalitetskrav om klare og 

forutsigbare lovhjemler. Også Oppedal poengterer at barnet som selvstendig 

rettighetshaver ikke får tilstrekkelig «plass» i interne norske regler, og at det burde 

arbeides videre for å få interne rettslige kilder i takt med det som etter inkorporering 

av konvensjonene er den gjeldende rett i Norge. 

Lena Lauritsen Bendiksens doktoravhandling om barn i langvarige 

fosterhjemsplasseringer kom også i 2008.
95

 Avhandlingen gir en grundig redegjørelse 

og drøftelse av gjeldende rett knyttet til innholdet i foreldreansvaret etter 

omsorgsovertakelse, fratakelse av foreldreansvaret og adopsjon som barneverntiltak. 

Det tas utgangspunkt i barns rett til omsorg og barns rett til familieliv og muligheter 

for å gjøre inngrep i rettighetene. Med utgangspunkt i barnets beste som vilkår for 

adopsjon redegjøres det for de momentene som fra rettspraksis synes å være de mest 

betydningsfulle i vurderingen av barnets beste. Bendiksen konkluderer blant annet 

med at adopsjon som barneverntiltak ikke burde anvendes dersom fortsatt kontakt 

med foreldrene er i barnets insteresse. 

I 2015 kom Randi Sigurdsens doktoravhandling om tvangsplassering av barn med 

utfordrende atferd.
96

 Hun sammenligner bestemmelser i barnevernloven, helse- og 

omsorgstjenesteloven og psykisk helsevernloven. Barnet og barnets behov for 

 

93 Endringsforslaget ble imidlertid ikke fulgt opp i proposisjonen. 
94 Oppedal (2008) 
95 Bendiksen (2008) 
96 Sigurdsen (2015b) 
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omsorg er utgangspunkt for problemstillingene hun reiser. Hun legger vekt på 

asymmetrien i maktforholdet mellom voksne og barn, både ved at barn ikke har 

selvbestemmelse og deres avhengighet til voksne. Sigurdsen trekker også opp et 

verdimessig rammeverk for tvungne tiltak overfor barn, og tydeliggjør skillet mellom 

forvaltningsrettslige rettssikkerhetskrav, de prosessuelle bestemmelser eller deler av 

bestemmelser som følge av dette, og barnerettslige materielle bestemmelser (som 

også er en side av rettssikkerheten som skal oppfylles). Hun belyser de mulige 

ulempene ved at flere regelverk kan benyttes, og mulighetene for at det ikke er 

hensynet til barnet som blir avgjørende for hvilket regelverk og hvilken 

framgangsmåte som benyttes, men at dette i større grad beror på tilfeldigheter ved 

situasjonen. Hun anbefaler en gjennomgang av lovgivningen for å sikre at hensynet 

til barnet reelt blir det overordnede målet i all lovgivning om barn. 

1.6.2 Forskning om barns medbestemmelsesrett 

Barns rett til medbestemmelse har vært en sentral del av rettsutviklingen i 

barneretten og barnevernretten, og rettigheten har fått stor oppmerksomhet i den 

seneste utviklingen av barnerettsforskningen. I kjølvannet av barnekonvensjonen 

har det blitt forsket og skrevet mye om barns rett til medbestemmelse i lys av 

barnekonvensjonens artikkel 12, og enda mer om artikkel 3 og barnets beste. 

Barnekonvensjonen har bidratt til et endret syn på barn, og medbestemmelsesretten 

har preget den generelle forståelsen av barn som selvstendige rettighetsinnehavere.
97

 

Denne avhandlingen bærer preg av at den er skrevet samtidig med deler av den 

seneste rettsutviklingen. Utviklingen beskrives i avsnitt 3.3, men her nevnes noen av 

bidragene til utviklingen som har vært den senere tid. 

John Tobin arbeidet med Philip Alston med en kommentarutgave til 

barnekonvensjonen, og etter 18 år fullførte Tobin den i 2019.
98

 I den innledende 

refleksjonen i denne boken gir Tobin et godt innblikk i hvordan det har vært, og 

tidvis også er å arbeide med barnets rettigheter. Blant annet beskriver han et alment 

syn på barn som sårbare, som ikke stemmer med en rettighetsbasert tilnærming til 

barn, som etter barnekonvensjonen. Det er nødvendig å også se barn som personer 

med kapasitet, evner og ekspertise, og at vi som er voksne må sørge for å ta 

 

97 L. Smith (2004) 
98 Tobin (2019a) 
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tilstrekkelige grep for å støtte barn til å gi uttrykk for sine syn, lytte til dem, og ta 

dem på alvor. Denne kommentaren inneholder også et omfattende kapittel skrevet 

av Lundy, Tobin og Parkes om barnets rett til respekt for sitt syn etter 

barnekonvensjonen artikkel 12.
99

  

Tobin har også tidligere vært en talsperson for å utfordre et sårbarhetsparadigme 

i synet på barn.
100

 Han spør om det er grunn til å anta at barn er spesielt sårbare 

sammenlignet med voksne, og argumenterer for at sårbarhet ikke er en tilstand som 

er særegen for barn. For å adressere de utilsiktede virkningene av et 

sårbarhetsparadigme, mener han at det er behov for å utvide oppfatningen av barn, 

der barns kapasitet og rett til medbestemmelse også anerkjennes. 

Svenske foregangspersoner for barnets rettigheter er Johanna Schiratzki, Titti 

Mattson og Anna Hollander. Johanna Schiratzki har blant annet skrevet Barnrättens 

grunder, som gjerne kan omtales som Sveriges første grunnbok i barnerett.
101

 

Pernilla Leviner har i rekken av flere svenske forskere satt søkelys på barns rett til 

medbestemmelse og synet på barn som bestemmende for realiseringen og 

anvendelsen av barnets rettigheter.
102

 Leviner har blant annet vist at det svenske 

systemet er problematisk når det gjelder barns medbestemmelse. Hun mener at 

barns mesbestemmelse er forankret teoretisk i målorienterte bestemmelser, men at 

barna på samme tid er rettslig beskyttet fra involvering, ikke minst fra å ha innflytelse 

på beslutninger. Hun mener det er behov for å klargjøre hva medbestemmelse skal 

bety i praksis. Rebecca Stern skrev sin doktoravhandling om 

medbestemmelsesretten, med en tittel som fremdeles er aktuell mer enn 15 år senere: 

«The Child’s Right to Participation – Reality or Rhetoric».
103

 Andre svenske forskere 

med betydelige bidrag er Cederborg, Kaldal og Svedin i den senere tid.  

Laura Lundy har også hatt et spesielt søkelys på barns rett til medbestemmelse i 

beslutninger.
104

 I 2007 lanserte hun fire nøkkelelementer for å konseptualisere og 

virkeliggjøre en etterlevelse av barnekonvensjonen artikkel 12: Space, Voice, 

Audience, and Influence. Hun mente det var språklige uttrykk, som eksempelvis 

barnets stemme eller elevstemmen, som vanskeliggjorde etterlevelsen av den fulle 

 

99 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) 
100 Tobin (2015) 
101 Schiratzki (2014) 
102 Leviner (2018) 
103 Stern (2006) 
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forpliktelsen etter artikkel 12. I 2013 fulgte Lundy dette opp med en påminnelse 

sammen med Elisabeth Welty.
105

 Her påpekte de på nytt behovet for at alle som 

arbeider med barn må forstå sin forpliktelse til å fremme barnets rettigheter, 

inkludert den rettslige forpliktelsen til å innvolvere barn i beslutninger som angår 

dem. Paul McCafferty har tatt disse fire elementene inn også for sosialt arbeid, ved 

at han i 2017 publiserte en kritisk analyse av utfordringene og mulighetene for 

implementering av barnekonvensjonen artikkel 12 i saker vedrørende beskyttelse av 

barn.
106

 Han mener at de teoretiske, praktiske og etiske utfordringene kan løses ved 

å benytte Lundys praktiske modell. 

Det kanskje mest banebrytende bidraget til synet på barn i form av betydningen 

av å ivareta barns autonomi er bidraget til Aoife Daly fra 2017, Children, Autonomy 

and the Courts: Beyond the Right to Be Heard.
107

 Daly retter søkelyset på 

utfordringen ved at beslutningstakeres syn på barnets kompetanse får betydning for 

om barnets mening ilegges betydelig vekt, der barnets syn avviker fra 

beslutningstakers oppfatning. Hun foreslår et nytt prinsipp: children's autonomy 

principle, og at et slikt prinsipp bør inn i rettslige beslutningsprosesser der barnets 

beste er det primære hensynet. For å oppnå dette mener hun barn bør få 

autonomistøtte.  

1.7 Avhandlingens bidrag 

Arbeidet med denne avhandlingen er på mange måter mye enklere etter å ha lest 

disse gode bidragene til barnevernretten og annen forskning på området. Likevel 

fremstår endel av dilemmaene på rettsområdet evigvarende, og selv om 

verdigrunnlaget og dilemmaer allerede er belyst på et utmerket vis, er det ikke meg 

bekjent at noen har skrevet avhandling om barns medbestemmelsesrett og 

omsorgsovertakelser i Norge. I avhandlingen her vil jeg kunne bygge på de gode 

refleksjonene som allerede er gjort, og som har relevans for denne avhandligens 

tema.  

Avhandlingen tar derfor sikte på å vise at utviklingen som har vært, der 

medbestemmelsesretten har fått større betydning, er essensiell for forståelsen av 

 

105 Welty og Lundy (2013) 
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barns rettigheter og barn som rettighetsinnehaver i dag. Slik jeg ser det gjelder dette 

både for synet på - og tolkingen av barnets rettigheter, samt eventuelt nye krav til 

etterlevelsen av barns rettigheter også framover. Et endret rettslig syn kan også 

betraktes som en samfunnsideologisk endring. En tilførsel av barns rett til 

medbestemmelse, fører til et behov for omdefinering eller omposisjonering av 

øvrige rettigheter og hensyn, fordi totalen av hensyn og rettigheter som skal ivaretas 

er endret.
108

 Det er et ønske at deler av avhandlingen kan ha betydning for 

forståelsen av barns rettigheter og barneretten generelt. Likevel ses barnets 

medbestemmelsesrett og barns øvrige rettigheter spesielt opp mot den 

barnevernrettslige vurderingen av hvorvidt et barn skal omsorgsovertas eller ikke.  

Tanken er at medbestemmelsesretten har en spesiell funksjon for forståelsen av 

øvrige rettigheter og rettslige normer som får anvendelse. Barnets syn og opplevelse 

skal bidra til forståelsen av hvorvidt øvrige rettigheter er oppfylt eller krenket, og har 

derfor mulig innvirkning på forståelsen av barns rettigheter og øvrige normer som 

får anvendelse totalt sett. Det kan tenkes at barns rett til medbestemmelse og barns 

øvrige rettigheter, både virker inn på sammenhengene og bruken av de rettslige 

normene som har spesiell anvendelse i barneretten, og de rettslige normene som 

gjelder uavhengig av barneretten.  

Avhandlingen bidrar derfor også til en forståelse av øvrige aktuelle rettigheter 

barn har i omsorgsovertakelsesvurderinger, både materielle og prosessuelle, 

menneskerettslige og velferdsrettslige.109 Noen av de rettslige normene som 

behandles har relevans i barneretten generelt, men de er valgt med bakgrunn i og 

behandles i lys av, funksjonen de har i barnevernretten og i vurderingen av en 

omsorgsovertakelse spesielt. 

Avhandlingen søker derfor å bidra til en samlet forståelse av disse kryssende 

verdiene og logikkene, med utgangspunkt i medbestemmelsesretten. Det må likevel 

presiseres at ikke alle aktuelle aspekter kan behandles i sin fulle utstrekning. Det er 

sannsynlig at det også er aspekter som jeg ikke har vært oppmerksom på underveis 

som min forståelse av temaet har utviklet seg.  

 

108 Se for eksempel Freeden (1991) s. 10-11 
109 Det må presiseres at inngrepskriteriene for en omsorgsovertakelse ikke gjennomgås uttømmende, 
men de behandles der lovens kriterier og domstolenes vurdering av disse, og avveiningen av 
rettighetene, synes å bli påvirket av barns rett til medbestemmelse. Eventuelt at vilkårene virker 
begrense eller utvide medbestemmelsesretten.   
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1.8 Avhandlingens opplegg og videre framstilling 

Felles for spørsmålene som stilles i avhandlingen er et ønske om å bringe klarhet til 

det som er undersøkelsens formål. For å oppnå dette kreves flere steg. 

Jeg har innledningsvis gitt en rettslig introduksjon til avhandlingens tema, formål, 

forforståelse og aktualitet, noen sentrale begreper, barn som rettighetshavere og 

rettslig utgangspunkt i en sak om omsorgsovertakelse, samt annen forskning på 

rettsområdet og avhandlingens bidrag. 

Kapittel 2 er en redegjørelse for de metodiske forutsetningene på 

barnevernrettens område, metodikken og materialet. Her presenteres noen 

kontekstuelle premisser for metoden og det redegjøres for tilnærmingen med et 

ståsted fra barnets rettigheter. Det redegjøres for avhandlingens metodikk, 

materialet gjennomgås og argumentkildenes forhold seg imellom forsøkes plassert.  

Kapittel 3 gir avhandlingen en normteoretisk ramme for forståelsen av barnets 

rettigheter etter medbestemmelsesrettens innflytelse. Avhandlingens tema knytter 

seg til hvordan ulike rettslige normer avveies i en vurdering av en 

omsorgsovertakelse. Det er derfor nærhet mellom metodiske spørsmål og teoretiske 

spørsmål. Kapittelet behandler rettighetsbegrepet, prinsippbegrepet og barnets rett 

til medbestemmelse.  

Kapittel 4 gjennomgår de øvrige aktuelle rettigheter for barn i en sak om 

omsorgsovertakelse. Rettighetene ses i lys av kapittel 3, og medbetsemmelsesrettens 

innflytelse.  

I kapittel 5 settes barnets rettigheter og de prinsipper som er aktuelle i en sak om 

omsorgsovertakelse i relasjon til vilkårene for en omsorgsovertakelse. Kapittelet 

plasserer menneskerettighetene for barna og de rettslige prinsippene som er aktuelle 

i en omsorgsovertakelsessak, i lys av barnevernlovens vilkår for en 

omsorgsovertakelse.  

Kapittel 6 er en analyse av medbestemmelsesretten. Etter en redegjørelse for 

hensikten med analysen og de spørsmålene som stilles, analyseres 

medbestemmelsesretten og de prosessuelle og materielle sidene av rettigheten og 

bestemmelsene. Det stilles en rekke spørsmål til de prosessuelle og materielle sidene 

av barnets rett til medbestemmelse. 

I kapittel 7 presenteres og drøftes avhandlingens resultat om 

medbestemmelsesrettens innhold og innflytelse på rettslige vurderinger som 

omhandler barn. Betydningen av medbestemmelsesrettens innhold og innflytelse 
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diskuteres opp mot vurderingstemaenes rekkefølge i en sak om omsorgsovertakelse, 

før jeg trekker noen konklusjoner i kapittel 8. 
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2  Avhandlingens metode og materiale 

2.1 Metode  

2.1.1 Generelt om det metodiske utgangspunktunktet 

2.1.1.1 Normer er både teori og metode 

I en rettsvitenskapelig avhandling der avveininger og sammenhenger mellom 

rettslige normer forsøkes belyst og analysert, er det nærliggende at det blir en noe 

flytende overgang mellom kontekstuelle aspekter, teori og metode. I arbeidet med 

denne avhandlingen har det vært utfordrende å behandle kontekst, teori og metode 

som avgrensede tema. Noe av utfordringen med å forstå og beskrive juridisk 

metode, har vært å forsøke å finne ut av om det er et skille mellom teori om normer 

og juridisk metode. Begrepet norm kan utgjøre en teoretisk verk i seg selv.
110

 

Eckhoff og Sundby uttrykker at det ofte tas for gitt at rettslige normer har visse 

særtrekk som skiller dem fra andre slags normer, men at det ikke er enighet om hva 

disse særtrekk er.
111

 

Med rettslig norm i denne avhandlingen menes prosessuelle og materielle sider 

av normer som framkommer i rettslige kilder, og som det kan utledes slutninger av. 

Eksempler på ulike betegnelser på rettslige normer er bestemmelse, regel i snever og 

vid forstand, rettsregel, retningslinje, avveiningsnorm, prinsipp og retttighet.
112

 Et 

eksempel på en vanlig inndeling er kompetansenormer, pliktnormer og 

kvalifikasjonsnormer, eller regel og retningslinje.
113

  

Utfordringen med å forstå skillet mellom metode og teori har spesielt vist seg i 

behandlingen av de rettslige normbetegnelsene som avhandlingens tema og 

problemstilling i stor grad utgår fra, som begrepene eller konseptene rettighet og 

prinsipp. Konseptet rettighet er en del av metoden ved å utgjøre en innfallsvinkel på 

 

110 Sundby (1974) 
111 Eckhoff og Sundby (1991) s. 46 
112 Eckhoff og Sundby (1991), Pedersen og Magnussen (2019) s. 714-716, Skoghøy (2018) kap. 2, 
Eckhoff og Helgesen (2001) s. 45-51 
113 Sundby (1974), Eckhoff og Sundby (1991), Eckhoff og Helgesen (2001) s. 45, Skoghøy (2018) s. 
31, Pedersen og Magnussen (2019) s. 714 
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det som analyseres, men rettighetsbegrepet kan også være teori eller filosofi.114 

Begrepene rettighet og prinsipp utgjør både en del av den metodiske innfallsvinkelen 

og en del av den normteoretiske rammen i denne avhandlingen.
115

  

Hvordan rettslige normer identifiseres og formuleres, hvilken funksjon de har, 

samt deres normative betydning for rettsanvendelse, sklir derfor mellom normlære 

som metode og normlære som teori.
116

 Eriksen beskriver nærheten mellom 

rettskildelæren som metode og som teori: 

I sin moderne form har rettskildelæren fremstått som en teori om hvordan jurister 
finner relevante argumentasjonskilder, hvordan argumentene utformes (slutning), og 
hvordan argumentene harmoniseres (vektes) i forhold til hverandre.117 

Denne nærheten kan gjøre det vanskelig å forske og utvikle holdbare teorier om 

retten, samtidig som den som undersøker befinner seg innenfor retten. Som Bernt 

bemerker, er det problematisk å beskrive hvordan retten faktisk fungerer: 

... rettsforskningen makter ikke å kombinere ambisjonen om en presis og etterprøvbar 
beskrivelse av et normsystem som eksisterer forut for, uavhengig av, og utenfor 
forskerens eller rettsanvenderens analyse, med en treffende beskrivelse av hvordan 
retten faktisk fungerer og utvikler seg i samfunnet.118  

Noen tar til orde for at at normtenkningen er underkommunisert i den tradisjonelle 

metodelæren.
119

 Normtenkningen har blitt grundig behandlet i arbeider av 

rettsteoretisk og rettsfilosofisk art, men det hevdes at normtenkningen ikke har 

kommet metodelæren tilstrekkelig tilgode: 

Etter vår oppfatning har de meget viktige innsiktene ikke kommet rettskilde- og 
metodelæren fullgodt til del. At normtenkningen implementeres mer helhetlig i 
rettskilde- og metodelæren bør være et siktemål.120  

 

114 Holgersen (2000) s. 26-27, Pedersen og Magnussen (2019) s. 702 
115 Se kapittel 3 
116 Sundby (1974), Om normer, er etter min mening et eksempel på et normteoretiskt verk som også 
har fått metodisk betydning. 
117 Eriksen (2006) s. 102 
118 Bernt (2014) s. 44 
119 Pedersen og Magnussen (2019) 
120 Pedersen og Magnussen (2019) s. 702 
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Metodebeskrivelsen i det følgende, og kapittel 3, vil nok derfor synliggjøre en del av 

undringen over disse spørsmålene. 

 

2.1.1.2 Et normativt utgangspunkt 

En rettsvitenskapelig avhandling som undersøker rettslige normer mer generelt enn 

å ta sikte på å løse konkrete spørsmål, kan være friere når det gjelder hva som kan 

inntas i studieobjektet, samt valg av metodikk.
121

 Det er klart at juridisk metode ikke 

er et entydig begrep, og at det finnes mange ulike juridiske metoder eller 

rettsvitenskapelige metodiske tilnærmingsmåter til rettslig materiale, som kan 

benyttes for å belyse rettslige spørsmål.
122

 Like fullt binder det normative materialet 

metoden, og preger mulighetene for å ha et utenfraperspektiv på studieobjektet.
123

 

De rettslige kildene som benyttes i rettsanvendelse og rettsvitenskapelige 

undersøkelser er i stor grad like. Flere rettsvitere har kommentert at bruk av like 

kilder har ført til for liten bevissthet om hva som skiller juridisk metodikk i 

rettsvitenskap og rettsanvendermetodikk, og om et eventuelt skille i så fall skal ha 

betydning for kildebruk og metodikk.124 En videre beskrivelse av hvilke krav juridisk 

metodikk stiller til hvordan rettsvitere forholder seg til, og fortolker normativt 

materiale, synliggjøres ikke alltid i rettsvitenskapen. Det kan skyldes at den 

tradisjonelle rettskilde- og metodelæren setter søkelys på et fragmentert 

rettskildebilde fremfor normer, slik Pedersen og Magnussen hevder.
125

  

Uklare metodekrav i rettsvitenskap kan også skyldes at begrepsbruken rundt ulike 

rettslige normer og deres kategori og funksjon ikke er entydig mellom ulike 

rettsvitere.
126

 På tross av et noe forvirrende normlandskap beskriver Sand at den 

rettslige metode i vårt rettssystem har mange relativt stabile trekk som har vart over 

tid, og som er knyttet til sentrale verdier i kombinasjonen av rettsstat og folkestyre.
127

 

Den metodiske forankringen gjelder både en lojal fortolkning av ordlyd i lover gitt 

 

121 Korling og Zamboni (2013) 
122 Skoghøy (2018) s. 17, Korling og Zamboni (2013), Graver (2008) s. 149, forord i Høgberg og 
Sunde (2019) 
123 Høgberg (2003) punkt 4, Mæhle (2015) s. 140-141  
124 Graver (2008) s. 149, Nuotio og Asp (2004), Høgberg (2003) 
125 Pedersen og Magnussen (2019) s. 712 
126 Pedersen og Magnussen (2019) s. 714–716 
127 Sand (2019) s. 683 
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av demokratisk valgte lovgivere, og de dynamiske trekk som rettspraksis fra 

uavhengige domstoler vil ha elementer av. 

Det virker som det råder en viss enighet om avgrensningen av hva som anses å 

være normbærende rettslige kilder for innholdet i normer: lov, sedvanerett og 

høyesterettsdommer.
128

 Det virker også som det er enighet om at noen rettslige 

kilder bærer argumenter for forståelsen av normene.
129

 Hvilke kilder som er 

relevante for rettslige argumenter, vil også kunne avhenge av rettsområdets karakter 

og nærhet til politisk nivå, tempo i rettsutviklingen, snittflater mot andre vitenskaper 

og ikke minst hvilke spørsmål rettsforskeren ønsker å belyse. 

I denne avhandlingen er det formålet, problemstillingene og rettsområdets 

karakter eller rammeverk, som først og fremst er bestemmende for den metodiske 

innfallsvinkelen. De rettslige kildene og systemet dem imellom ses i lys av 

barnerettens karakter, der blant annet verdiladede normer med skjønnsmessig ordlyd 

utfordrer et ideal om objektivitet og koherens som premiss for legitimitet.
130

 Jeg 

kommer tilbake til dette, blant annet i kapittel 3 og i innledningen av kapittel 5.  

Denne avhandlingen tar videre utgangspunkt i Bernts beskrivelse av gjeldende 

rett som: «... de rettslige normene som anses bindende for borgere og myndigheter innenfor et bestemt 

rettssystem på et bestemt tidspunkt.»
131

 For å kunne belyse problemstillingen er det derfor 

nødvendig å klarlegge hvilke kilder som fører til at normer anses bindende, og 

hvilken funksjon de har i møte med andre rettslige normer.
132

 Ellers forholder 

avhandlingen seg til relasjonen mellom de ulike kildene, som ofte omtales som 

rettskildefaktorer, og hvordan interaksjonen mellom kildene preger forståelsen av de 

rettslige normene.
133

  

Kildenes relevans, hvilke slutninger som kan utledes og hvilken vekt de kan 

tillegges, utgjør et naturlig utgangspunkt for en juridisk undersøkelse. Skoghøy 

mener at man ikke kan akseptere at metoden skiller seg fra rettsanvender til 

rettsanvender, og at Høyesterett er det eneste autoritative metodeorganet for 

 

128 Pedersen og Magnussen (2019) s. 712 
129 Skoghøy (2018) s. 18, Pedersen og Magnussen (2019) s. 704-707 
130 Sanz-Caballero (2021) s. 55, Leviner (2020) s. 107, Tobin (2019a) s.19 
131 Bernt (2014) s. 43 
132 Pedersen og Magnussen (2019) s. 214–217, Skoghøy (2018) kap. 13, Eckhoff og Helgesen (2001) 
spesielt kapittel 13 
133 Tøssebro (2017) diskuterer om relevansbegrepet og rettskildebegrepet benyttes synonymt. 
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rettsspørsmål som ikke kan overprøves internasjonalt.
134

 Slik jeg forstår det sikter 

Skoghøys uttalelse fortrinnsvis til rettsanvendelse. Hvilke metodiske begrensninger 

dette setter for rettsvitenskap fremstår ikke klart, men klarhet for rettsvitenskapelig 

forskning var neppe heller meningen med uttalelsen. 

Flere rettsvitere tar til orde for at forestillingen om et enhetlig rettssystem som 

utgjør et enhetlig fellesskap, og retten som et koherent, hierarkisk normsystem, er 

nyansert.135 Hvordan det rettslige materialet belyses tar utgangspunkt i at ulike 

rettslige kilder har ulik normbærende tyngde i normsystemet, men at relevansen også 

vil avhenge av rettsområdet og det enkelte spørsmål.
136

 

En avveining mellom ulike relevante hensyn kan variere fra sak til sak og i tid og rom 
på grunn av variasjoner og endringer i faktum ... De rettslige variasjonene som følger 
av variasjonene i hva det lovgis om, og i mangfoldet av håndhevingsmyndigheter, 
skaper en samlet variasjon der koherens og likebehandling må suppleres med 
polysentri.137 

Ulike teorier og perspektiv kan også få metodisk innflytelse på avhandlingen. For 

denne avhandlingen legges det til grunn at rettsvitenskap på barnevernrettens 

område også innbefatter diskusjoner om ulike innfallsvinkler til bruken av rettslige 

normer. Rettslig tilstand er også valgt som begrep fremfor gjeldende rett. Grunnen 

til dette valget er at jeg opplever begrepet rettslig tilstand som et begrep som bedre 

beskriver at et rettslig spørsmål kan romme flere akseptable juridiske utganger, heller 

enn at det er en løsning som må være den gjeldende eller riktige. 

 

2.1.1.3 Noen generelle betraktninger om rettens enhet 

Ulike rettsoppfatninger kan skyldes ulike praksiser eller sedvaner i ulike institusjoner 

eller kulturer eller grupper, som gjenspeiler verdiholdninger hos deler av 

befolkningen.
138

 En utfordring for det rettslige normsystemet er at det i slike 

situasjoner kan vokse fram et rettspluralistisk rettskildebilde ved at flere syn på 

normsystemet, eller ulike forståelser av normene, eksisterer parallelt: 

 

134 Skoghøy (2018) s. 22 
135 Lundeberg (2008) s. 78–82, Sunde (2019) s. 74, Sand (2019) s. 683- 685, Skoghøy (2018) s. 22 
136 Sand (2019) s. 688–691 
137 Sand (2019) s. 701 
138 Sandgren (2006) s. 530 omtaler det som «informell rätt» («inofficiell rätt»): «Detta slag av regler 
konkurrerar ofta med och överlappar de officiella rättsreglerna och uppmärksammas bl.a. inom 
ramen för «rättens pluralism».» 
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Historien viser at rettslig pluralisme finnes i svært mange former, nettopp fordi 
kombinasjonsmulighetene av territorium, befolkning og jurisdiksjon er svært stor.139  

Skoghøy mener likevel at det norske systemet må betraktes som en enhet.
140

 Det 

virker uansett som spørsmål om pluralisme eller polycentri har aktualisert debatten 

om rettspositivismen, men nå kanskje mer i motsetningsforhold til det som gjerne 

omtales som rettslig aktivisme.
141

 

Ulike standpunkt til hvorvidt retten er mer eller mindre verdinøytralt, kan få 

innvirkning på hvordan rettsvitere definerer sentrale teoretiske og metodiske begrep 

som eksempelvis rettsrealistisk, rettspositivistisk og rettspolitisk.142 I grove trekk er 

spørsmålet hvordan retten skiller seg fra politikken, moralen, verdier og individuelle 

hensyn, og er et autonomt system. Spørsmål her knytter seg til om retten, det vil si 

de ulike rettslige kildene, tolkningen og anvendelsen av dem, er mer eller mindre fast 

og objektiv, og i hvor stor grad verdier, idealer, hensyn og interesser kan analyseres 

som en del av retten.
143

  

Spesielt gjelder dette grensedragningen mot det som ofte har blitt omtalt som 

rettspolitiske betraktninger, men også verdihensyn eller reelle hensyn selv om dette 

nok stort sett er mer akseptert:  

Rettspolitikken har også på ulike måter blitt oppfattet som noe som er forskjellig fra 
beskrivelser av rettstilstanden – gjeldende rett (rettsdogmatikk).144  

De ulike teoretiske synssett har i Norden tradisjonelt blitt plassert i 

positivismestriden, og avspeiler spesielt spenningene mellom rettspositivismen og 

rettsrealismen.145 Rettsrealismens kritikk av den klassiske rettspositivismens 

 

139 Michalsen (2009) s. 133 
140 Skoghøy (2018) s. 22 
141 Kinander (2016), Kinander (2017) 
142 Graver (2008) s. 157 
143 Blandhol (2004) s. 379 
144 Eriksen (2012) s. 141 med videre henvisning til blant andre Ross 1953, Stig Strömholm (1973), 
«Rättsvetenskap och rättspolitik», i Svensk Juristtidining; Preben Stuer Lauridsen (1974), Studier i 
retspolitisk argumentation, Torstein Eckhoff (1976), «Juss og politikk», i: Nils Kristian Sundby og 
Anders Bratholm (red.), Kritisk juss, Oslo, s. 18–60, s. 47–49. Se Johs. Andenæs (1965), «Høyesterett 
som politisk organ», Lov og Rett, s. 22–43. Kritisk Juss 2012 (38) nr 3–4.)  
145 Antipositivistene er talsmenn for bruk av hermeneutiske eller fenomenologiske metoder i 
samfunnsvitenskapene. Positivistene, empirisk orienterte vitenskapsfilosofer, ser den hypotetisk-
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tilbakeskuende, kildeorienterte metodelære, gir en god beskrivelse av rettens 

utvikling.
146

 Etter inspirasjon fra Bernt kan det spørres om kritikken etterlater et hull 

i den juridiske metodelære.
147

 Hvordan beskriver man det rettslige skjønnet som 

utøves av domstoler og rettsvitenskap når man overskrider eller tilsidesetter en 

opprinnelig rettslig forståelse?  

Slik jeg ser det kan en slik teoretisk og metodisk sammenblanding muligens også 

skape noe forvirring rundt hva de de ulike metodebegrepene forteller oss om den 

faktiske metoden som er benyttet. Det virker vanskelig å se at ulik benevning av 

metoden betyr at metodikken som er benyttet reelt sett er ulik. Eksempler på ulike 

betegnelser her er rettsvitenskapelig metode, juridisk metode, rettskildelære eller 

rettsdogmatisk metode.148  

Spesielt kan metoden virke vag der argumentasjonen for rettsforståelsen følger 

av reelle hensyn. Bruk av reelle hensyn stiller krav til at rettsanvendere holder seg 

innenfor angitte rammer.
149

 Like fullt kan argumentasjonen, metodikken og den 

rettsskapende virksomheten oppleves mindre regelbunden, gjerne som mer «fri» 

eller skjønnsmessig basert på overordnede verdier, tankemønstre eller hensyn.
150

  

Slike spørsmål berører også spørsmål om hvordan retten skiller seg fra 

rettsvitenskapens virksomhet. Eriksen beskriver to ulike utgangspunkt: 

Dersom det legges til grunn at beskrivelsen av gjeldende rett skal holdes helt fri for 
enhver vurdering av hvordan domstolene bør opptre, vil rettsvitenskapens 
anbefalinger til domstolene, de sententia ferenda, også måtte oppfattes som 
rettspolitiske. Motsatt, dersom det i beskrivelsen av gjeldende rett også aksepteres å 
inkludere oppfatninger om hvordan domstolene bør opptre, vil anbefalingene de 
sententia ferenda ikke fremstå som rettspolitikk, men som en del av 

rettsdogmatikken.151  

Ulike syn på rettens eller studieobjektets autonomi, og objektivitet som ideal for 

rettens legitimitet virker å være et gjennomgående tema som får betydning for 

 

deduktive metode som en sentral vitenskapelig metode, og har satt studiet av vitenskapens logiske 
strukturer i sentrum. 
146 Bernt (2014) 
147 Bernt (2014) s. 159-161 
148 Blandhol (2004)  
149 Skoghøy (2018) s. 156–158 
150 Skoghøy (2013)  
151 Eriksen (2012) s. 141 
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rettsvitenskapelig metode. Eriksen skriver at det kan være vanskelig å trekke grensen 

mellom rettsdogmatikk og rettspolitikk, fordi det i den juridiske metode 

(rettskildelæren) har blitt akseptert å anvende en rekke forskjellige betraktninger om 

hvordan retten bør være, som reelle hensyn. Det betyr at analyser av om retten bidrar 

til å fremme prioriterte verdier eller ikke, kan inngå som relevante argumenter i en 

rettsdogmatisk analyse.
152

 Han skriver videre: 

Også andre vurderinger av hvordan rettsregler bør være, kan anses som relevante 
reelle hensyn. Rettspolitikk har på dette grunnlag blitt karakterisert som en 
restkategori, som omfatter de betraktninger som ikke får avgjørende betydning for 

fastleggelsen av gjeldende rett.153 

Spørsmål her knytter seg til om retten, det vil si de ulike rettslige grunnlag og 

tolkningen og anvendelsen, er mer eller mindre fast og objektiv, og i hvor stor grad 

verdier, idealer, hensyn og interesser kan analyseres som en del av retten.
154

 

Det virker derfor som rettsteori og rettsanvendelse henger sammen når 

rettsteorien berører metodisk mulighetsrom eller grenser.
155

 Juridisk metode er nært 

knyttet til retten som studieobjekt. Det er derfor nærliggende å spørre om ulike 

standpunkt til hva som kan inkluderes i begrepet retten, kan føre til metodisk 

uklarhet eller forvirring. Det samme gjelder spørsmålet om retten er noe mer eller 

annet enn rettskildene. 

2.1.2 Tolking 

2.1.2.1 Tolking av kilder for å forstå normer 

Tolkingen handler om å finne meningsinnholdet i ordlyden i de ulike normbærende 

eller argumentbærende kildene. I tolkingen må også meningsinnholdet forstås i møte 

med innholdet i andre kilder, sett opp mot formålet og problemstillingene. Metoden 

som benyttes for å belyse spørsmål om rettslige normers innhold og rekkevidde – 

normformuleringen - de lege lata, forholder seg derfor til rammene i det normative 

utgangspunktet som beskrevet ovenfor.  

 

152 Eriksen (2012) s. 141 
153 Eriksen (2012) s. 141 
154 Blandhol (2004) s. 379 
155 Mæhle (2015) s. 128 - 129 



 

 54 

Denne avhandlingen stiller spørsmål til - og om - rettslige normer.  Det medfører 

at metoden i grove trekk er forbundet med hvordan akseptable slutninger om 

innholdet i de ulike rettslige normene kan utledes fra kildene, og hvilken vekt 

slutningene kan eller skal tillegges for innholdet i normene. I norsk rettskildelære er 

rettskildeprinsippene retningsgivende for tolkingen.
156

 Rettskildeprinsippene gir 

anvisning på hvilke kilder det er tillatt å hente argumenter fra når man skal løse 

rettsspørsmål (altså spørsmålet om rettskildefaktorens relevans), hva som kan 

utledes fra kildene (slutning) og hvilken vekt argumentene skal ha.
157

  

Det har blitt rettet kritikk mot at det rettslige innholdet i de ulike 

rettskildeprinsippene er underkommunisert, og at man opererer med en for snever 

kategori av rettskildeprinsipper.
158

 Pedersen og Magnussen mener at 

rettskildeprinsipper om normformulering og normanvendelse kan supplere 

rettskildeprinsipper om vekt.
159

 Skoghøy har også påpekt at vektspørsmål hører til 

de mest diffuse spørsmål i rettskildelæren, og at det er vanskelig å gi generelle og 

almengyldige retningslinjer for vektingen.
160

  

Til forskjell fra rettsanvendelse, der et konkret juridisk spørsmål skal besvares, vil 

ikke denne avhandlingen berøre relevansspørsmål i stor grad fordi det tas 

utgangspunkt i kilder som har generell juridisk relevans. Hva som kan utledes av 

kildene og hvilken vekt argumentene fra dem kan tillegges behandles 

gjennomgående i undersøkelsen, men kommenteres generelt i avsnitt 2.3. Ulike 

rammer for slutninger og vekt henger også sammen med hvilken rettslig kilde som 

tolkes, og hva som kan utledes av den.
161

  

Når det gjelder hvilke slutninger som kan anses akseptable å utlede fra den enkelte 

kilde, så vil det også avhenge av øvrige kilder, det er derfor ikke noe skarpt skille 

mellom slutninger og vekt i denne avhandlingen. Begge deler vil i stor grad handle 

om hvordan sammenhengene mellom kildene kan belyse de rettslige normene på 

akseptabelt vis, ved normformulering og normer/retningslinjer for harmonisering, 

balansering eller avveining av dem, opp mot formålet og problemstillingene.  

 

156 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 20, Skoghøy (2018) s. 22 
157 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 22–30  
158 Pedersen og Magnussen (2019) s. 710 
159 Pedersen og Magnussen (2019) s. 710–711 
160 Skoghøy (2018) s. 18 
161 Høgberg og Sunde (2019) kap. 6, 7, 8, 11, 13 og 14, Skoghøy (2018) 
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Det kan gjøres et skille mellom egenvekt og relativ vekt. Egenvekt brukes om 

vekten til en spesifikk rettskilde, hensyntatt den aktuelle kildens egenskaper eller 

karakteristika. Med relativ vekt siktes det til vektforholdet mellom de ulike 

rettskildefaktorene. Eckhoff og Helgesen påpeker at det er grunn til å tone ned dette 

skillet, ettersom tolkingsprosessen alt i alt en relativ prosess.
162

  

Forenklet sagt vil tolkingsprosessen sikte på å belyse innholdet i den enkelte 

normbærende eller argumentbærende kilde, men samtidig kan ikke den enkelte kilde 

ses isolert fra andre kilder. Bidraget fra en normbærende rettskilde behøver ikke være 

endelig. Der det ikke bare er snakk om tolking av normen eller kilden i seg selv, men 

hvordan den eventuelt forholder seg til andre normer eller kilder, kan det være behov 

for å harmonisere eller avveie kildene ved kollisjoner eller motstrid.
163

 I tillegg kan 

argumentbærende kilder synliggjøre et behov for å modellere normen ved å justere, 

videreutvikle eller endre den.
164

  

 

2.1.2.2 Tolking med barnets rett til medbestemmelse som innfallsvinkel  

Innfallsvinkelen, barnets rett til medbestemmelse, fører til at de rettslige normene 

som er aktuelle i en sak om omsorgsovertakelse, forsøkes belyst sett gjennom denne. 

Øvrige rettigheter og rettslige normer må forstås i lys av barnets rett til 

medbestemmelse. Innføringen av barnets medbestemmelsesrett er en endring i 

rettsfellesskapet. Med dette mener jeg at et økt søkelys på barns autonomi, og 

innføringen og styrkingen av barnets rett til medbestemmelse, har potensiale til å 

endre forståelsen og bruken av andre rettslige normer. 

For mitt formal er det ikke nødvendig med en inngående analyse av barnets øvrige 

rettigheter eller vilkårene for en omsorgsovertakelse. Øvrige aktuelle rettslige 

normer i en sak om omsorgsovertakelse presenteres, og de vil kommenteres og 

diskuteres i den grad det er nødvendig for å belyse avhandlingens formål og 

problemstillinger. Innfallsvinkelen er derfor en del av metoden og tolkingen. Valget 

av innfallsvinkel preger framstillingen av de aktuelle rettslige normene, 

sammenhengene mellom dem, og framstillingen av systemet rundt de rettslige 

normene.
165

 

 

162 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 28 
163 Sundby (1974) s. 4, Eckhoff og Helgesen (2001) kap. 13 og 14, Pedersen og Magnussen (2019) s. 
217, Skoghøy (2018) kap. 13, Høgberg og Sunde (2019) kap. 17 og 18 
164 Pedersen og Magnussen (2019) s. 712 - 713 
165 Eckhoff og Sundby (1991) s. 61–62  
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De rettslige normene har ulik funksjon og betydning for de ulike aktørene og 

rettssubjektene i en sak om omsorgsovertakelse. Som eksempel kan nevnes at en 

rettighet for barnet kan utløse en plikt for foreldrene eller staten. Selv om 

avhandlingen forsøker å beskrive normene som objekt, vil den subjektorienterte 

tilnærmingen – innfallsvinkelen fra barnets rettigheter - mest sannsynlig prege 

framstillingen av normene.
166

  Innfallsvinkelen kan få betydning for hvilke elementer 

som trekkes inn, og også hvilke elementer som bevisst eller ubevisst utelates.  

Både «bekreftelsesregelen» og «representativitetsregelen» kan være tendenser som 

påvirker tolkingen. Bekreftelsesregelen viser seg gjerne i en tendens i at man søker 

informasjon som kan gi støtte for sin inngangshypotese, og at utredningen derfor 

ikke blir tilstrekkelig allsidig og forutsetningsløs. Representativitetsregelen innebærer 

at man anser det enkelte tilfellet å være typisk, og derfor generaliserer for hardt. 

Begge tendenser kan spille inn på tolking der den som undersøker ser etter 

normative mønster. Så langt som mulig vil jeg likevel forsøke å behandle det juridiske 

materialet, slik de står i sin sammenheng og med sitt formål, uten å inntolke hensikter 

eller meninger utover dette.
167

 Tolkingen av det rettslige materialet opp mot formålet 

i avhandlingen og de spørsmålene som stilles vil fremgå underveis, men her 

redegjøres generelt for dette.  

 

2.1.2.3 Hvordan jeg går fram 

Fordi det tas utgangspunkt i barns rett til medbestemmelse, og innfallsvinkelen er 

denne rettighetens innvirkning på de øvrige rettigheter som barn har i en sak om 

omsorgsovertakelse, virket det hensiktsmessig å forsøke å formulere og identifisere 

norminnholdet i medbestemmelsesretten først.
168

 Av spesiell interesse er forståelsen 

og bruken av rettigheter og prinsipper. Interessen for disse rettslige konseptene 

kommer av at de bærer med seg underliggende menneskelige eller samfunnsmessige 

verdier som øvrige rettslige normer skal kunne harmonere med. Lovgivningen kan 

synliggjøre verdiene, og de kan utledes av vurderingene og beslutningene som tas. 

Det virker også som slike konsept, spesielt prinsippbenevnelsen, benyttes som en 

karakteristikk på rettslige normer som stiller krav til bruken og sammenhengen 

mellom andre rettslige normer.  

 

166 Pedersen og Magnussen (2019) s. 708 
167 Tolkinger kan føre til systematiske feil, såkalte «bias».  
168 Pedersen og Magnussen (2019) s. 709 
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Konseptene rettighet og prinsipp som angår barn, og normformuleringen av 

medbestemmelsesretten, utgjør en del av den teoretiske rammen. Grunnen til det er 

at norminnholdet i medbestemmelsesretten kan forklare hvilken posisjon denne 

rettigheten og prinsippet har i møte med andre rettslige normer. Dette vil inneholde 

elementer av normidentifikasjon, men muligens også noen elementer av 

normmodellering dersom identifikasjonen fører til et behov for videreutvikling eller 

presisering av normens vilkår eller rettsvirkning.
169

 

Tolkingen gjelder også hvordan rettigheten og prinsippet om medbestemmelse 

muligens preger den generelle forståelsen av barnets rettigheter, forståelsen av ulike 

prinsipper, samt bruken av de ulike normene i en vurdering av en 

omsorgsovertakelse. De rettslige normene som kan få anvendelse i en sak om 

omsorgsovertakelse, kan deles inn i to kategorier; generelle rettssikkerhetsnormer og 

normer utformet med tanke på at barn er involvert. Likevel behandles de sammen i 

enkelte deler av avhandlingen. Årsaken til det er et ønske om å få fram likheter og 

ulikheter, samt sammenhenger mellom de rettslige normene, og også om det kan 

tenkes at bruk av generelle rettssikkerhetsnormer kan gi barna en sterkere stilling, 

eller i alle fall bærer med seg mindre paternalisme, enn de barnerettslige. 

I forlengelsen av dette belyses hvordan barnets medbestemmelsesrett og denne 

rettighetens innvirkning på forståelsen av barns rettigheter og prinsipper, eventuelt 

også får betydning for barns rettslige stilling, og synet på barn som rettslig aktør i 

omsorgsovertakelsessakene. Her vil det oppstå spørsmål om sammenhenger mellom 

ulike normer, hvilken vekt de ulike normene skal tillegges, og også om det er behov 

for avveininger mellom dem. Slike spørsmål berører tilfellene der normer opptrer 

sammen og påvirker hverandre, enten de i utgangspunktet trekker i motsatt retning 

eller ikke. Der normer kan opptre sammen vil samspillet både gjelde hvilke type 

normer det er snakk om, og koblinger mellom dem. 

Felles for spørsmålene som stilles er et ønske om å finne sammenhenger mellom 

barnas prosessuelle og materielle rettigheter, samt normer/retningslinjer for 

avveining og harmonisering av rettighetene for det som er avhandlingas tema og 

formål.
170

  

Undersøkelsens formål tar blant annet sikte på å undersøke hvordan barns 

rettigheter skal komme til uttrykk i omsorgsovertakelsessaker, og hvordan 

 

169 Pedersen og Magnussen (2019) s. 713 
170 Boe (2018) s.18 omtaler dette som den subjektive og objektive rett. 
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avveiningene mellom dem kan gjøres når barns medbestemmelsesrett skal være en 

av disse. Her kan det være grobunn for at jeg betoner noen interesser eller hensyn 

for mye sett opp mot andre akseptable og mulige løsninger. Slike tendenser vil jeg 

forsøke å dempe ved å vise nøkternhet underveis, og forklare hvorfor de rettslige 

normene forstås som de gjør. 

Det er ikke til å komme utenom at avhandlingens avgrensninger, de utvalg som 

er gjort og de spørsmålene jeg stiller til materialet, virker inn på tolkingen og 

resultatene. Likevel er ikke hensikten med undersøkelsen å utsi noe fast eller 

objektivt, ei heller representativt. Formålet er først og fremst å få fram 

sammenhenger og effekter av hvordan barnets medbestemmelsesrett innvirker på 

forståelsen av barns rettigheter ellers, og hvordan totalen av barns rettigheter kan 

ivaretas i omsorgsovertakelsessaker.  

Hvordan normer tolkes vil ha sitt utgangspunkt i det rettlige materialets posisjon 

i norsk rett, og også sammenhenger mellom ulike normeringer. De ulike kildene 

gjennomgås derfor i avsnitt 2.3.  

2.2 Materiale 

2.2.1 Kildene og kildenes relevans 

Som for metoden er det formålet og problemstillingene som først og fremst er 

bestemmende for hvilket rettslig materiale som benyttes i avhandlingen. De ulike 

rettslige normene som aktualiseres i en omsorgsovertakelsessak, kommer frem i flere 

ulike typer rettslige kilder. Avhandlingens formål og problemstillinger har ført til 

spørsmål som rettes til både normbærende og argumentbærende kilder.
171

 I denne 

avhandlingen benyttes bare rettslige kilder som er juridisk relevante, altså at de har 

en normativ posisjon som gjør det legitimt å utlede argumenter fra dem.
172

 Barnets 

rett til medbestemmelse og barnets øvrige rettigheter i saker om omsorgsovertakelse, 

følger både av lovgivning, rettspraksis og forvaltningspraksis.173  

 

171 Pedersen og Magnussen (2019) s. 712 
172 Blandhol, Tøssebro, og Skotheim (2015) s. 316 
173 Spesielt fylkesnemndsavgjørelser i forvaltningspraksis, som i realiteten er en 
førsteinstansbehandling.  



 

 59 

Avhandlingen inneholder en gjennomgang av lovgivning og tilhørende 

tolkningsmateriale. De aktuelle bestemmelsene framgår fortrinnsvis av Grunnloven, 

FNs barnekonvensjon, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, 

barnevernloven, enkelte andre lover, og tilhørende aktuelt tolkningsmateriale. 

Aktuelt tolkningsmateriale er spesielt Høyesteretts praksis og praksis fra EMD, 

Barnekomitéens kommentarer, forarbeider, forskrifter og andre etterarbeider, 

juridisk teori, noe øvrig teori, samt prinsipper og verdier på barnevernrettens 

område.
174

 Rettsavgjørelser fra lavere instanser, og forvaltningspraksis benyttes i all 

hovedsak ikke.  

2.2.2 Hvordan kildene benyttes 

Formålet ved å undersøke lovmaterialet og rettsavgjørelser er litt ulikt, og det er også 

litt ulikt hvilke spørsmål som kan rettes til lovmaterialet og rettsavgjørelser. 

Lovmaterialet og avgjørelser fra Høyesrerett og EMD benyttes for å klarlegge 

normene, og sammenhenger mellom normene. Spørsmål om rettslig innhold av 

medbestemmelsesretten og øvrige normer, samt rettslige krav til normenes bruk, 

rettes til lovgivning og tilhørende tolkningsmateriale. Kildene til grunn for det 

juridiske innholdet i barns rettigheter og øvrige normer er først og fremst lovene og 

lovarbeidet, men også Høyesterett, EMD og Barnekomitéen presiserer innholdet og 

rekkevidden av de rettslige normene.  

Det tas utgangspunkt i at medbestemmelsesretten inneholder noen rettslige krav 

til vurderinger som vedrører barn, og for denne undersøkelsen 

omsorgsovertakelsessakene spesielt. Fordi barnekonvensjonen ble inkorporert i 

2003, ligger hovedfokuset på rettsutviklingen og eventuelle rettslige krav som følge 

av dette. Målet er å undersøke sammenhenger til andre normer som bør eller skal 

inngå i vurderingen, hvordan bruken av medbestemmelsesretten kan framstå i 

praksis.  

Avgjørelser fra Høyesrerett og EMD inngår både for å klarlegge normene, fordi 

de er normbærende, men også for å belyse hvordan medbestemmelsesretten ivaretas 

og rettighetene avveies i praksis. Anvendelsen av medbestemmelsesretten vil også 

 

174 Det rettslige materialet er sist oppdatert 9. mai 2021. Unntaket er avgjørelsene fra EMD som er 
sist oppdatert 1. april 2021. 
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ses i lys av normer som angir eventuelle rettslige krav til vurderingen av 

omsorgsovertakelse.  

Spørsmål om hvordan medbestemmelsesretten og barns øvrige rettigheter blir 

ivaretatt i praksis, og hvordan rettighetene avveies i rettslige vurderinger, kan kun 

rettes til rettspraksis. Her kan ambisjonen vanskelig være annet enn å se normative 

mønster.
175

 Spørsmål om anvendelsen av barns medbestemmelsesrett, rettes derfor 

til rettspraksis fra Høyesterett og EMD. For avgjørelser fra Høyesterett benyttes i all 

hovedsak avgjørelser etter inkorporeringen i 2003. For avgjørelser fra EMD er det 

ikke gjort en tilsvarende tidsavgrensning, og alle avgjørelser fra barnekonvensjonen 

ble vedtatt i 1989 med treff på artikkel 12 er forsøkt funnet. Enkelte eksempler fra 

lavere instanser kan benyttes for å si noe om hvordan avgjørelser kan være på disse 

nivåene, som ofte benevnes som fungerende rett, men ikke for å utsi noe om 

rettstilstanden eller gjeldende rett som normbærende kilder.
176

 Underrettspraksis 

benyttes likevel ikke. 

Det er noen innholdsmessige begrensninger i nyere rettspraksis som omhandler 

medbestemmelsesretten fra Høyesterett, og det ikke er alle spørsmål EMD prøver.
177

 

For høyesterettspraksis del skyldes dette ankeadgangen etter tvisteloven, samt hvilke 

saker og spørsmål som i praksis kommer til Høyesterett.178 Dette medfører at det er 

færre dommer i saker om omsorgsovertakelse som kommer til lagmannsrettene og 

videre til Høyesterett, der det dannes rettspraksis som gir prinsipielle og 

normbærende avklaringer. Dersom det gis samtykke til anke er det likevel slik at 

retten skal prøve alle sider av saker om administrative tvangsvedtak i helse- og 

sosialsektoren. Dette kommer frem av tvisteloven § 36-5 (3): «Innenfor rammene av 

vedkommende lov skal retten prøve alle sider av saken.» 

Når det gjelder praksis fra EMD, er det først og fremst det inngrepet en 

omsorgsovertakelse innebærer overfor foreldrene EMD prøver.
179

 I tillegg er det 

ikke alle relevante spørsmål i en omsorgsovertakelsessak EMD berører, fordi enkelte 

spørsmål ligger til det nasjonale ansvaret og den nasjonale prøvingsretten. Likevel 

 

175 Sandberg (2003) s. 27 
176 Sandgren (2005) s. 655 og Haugli (2000) s. 41 
177 Haugli (2010) s. 10 
178 Tvisteloven kap. 35 og barnevernloven kap. 7 inneholder regler om domstolsprøvelse av 
barnevernssaker og andre vedtak om tvangsinngrep. Anke fra Tingretten til Lagmannsretten krever 
samtykke fra Lagmannsretten etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd. 
179 Kilkelly (2001) s. 311 
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virker det som enkelte saker som kommuniseres av EMD mot Norge, også gjelder 

nasjonale domstolers praksis av hvilke saker som kan komme til Høyesterett. 

Eksempelvis ble Norge felt i EMD etter at Høyesteretts ankeutvalg nektet en sak 

fremmet for behandling i Høyesterett.
180  

Samlet gjør dette at det periodevis har vært få realitetsbehandlinger av materielle 

spørsmål fra de høyeste instansene. Dette kan være uheldig for rettsområdet og 

rettssikkerheten til dem som berøres av slike spørsmål. Gjennom arbeidet med 

denne avhandlingen har det likevel skjedd mye på barnevernrettens område. Norge 

er klaget inn for EMD i mange saker, og det er kommunisert i overkant av 40 saker 

som gjelder barnevern mot Norge.
181

 Ingen av sakene som er behandlet mot Norge 

per mai 2021 berører medbestemmelsesretten spesifikt.  

Som et resultat av det store antallet barnevernsaker til behandling i EMD mot 

Norge, besluttet Høyesterett å ta tre saker til behandling i storkammer i februar 2019, 

der en av dem var en forening av begge foreldrenes anker.
182

 Sakene omhandler 

omsorgsovertakelsesspørsmålet, muligheter for tilbakeføring og fastsettelse av 

samvær i denne sammenheng.
 183

 To av de tre sakene er kjennelser,
184

 og en av dem 

er en dom.
185

  

I etterkant av dette kom det en rekke kjennelser i 2020 om ankenektelse, og tre 

nye dommer i Høyesterett som berører barnevernloven§ 4-12. En omhandler 

omsorgsovertakelse,
186

 en omhandler tilbakeføring av omsorgen,
187

 og den tredje 

omhandler tvangsadopsjon.
188

 I 2021 har det kommet fire avgjørelser som berører 

barnevernloven § 4-12. To av disse er dommer,
189

 en er en kjennelse
190

 og en er en 

 

180 Jansen mot Norge, no. 2822/16 (2018). Høyesteretts ankeutvalg hadde nektet en anke fremmet av 
en norsk romkvinne med påstand om krenkelse av retten respekt for familielivet, fordi hun ikke fikk 
ha kontakt med sin datter. Saken ble rettskraftig avgjort i det norske rettssystemet i og med 
Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. juli 2015. 
181 Det er vanskelig å finne eksakt antall på kommuniserte saker i databasen Hudoc, men noe 
informasjon kan leses her: https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Norway_ENG.pdf 
182 HR-2020-663-S 
183 HR-2020-661-S, HR-2020-662-S og HR-2020-663-S 
184 HR-2020-661-S og HR-2020-663-S 
185 HR-2020-662-S 
186 HR-2020-2081-A 
187 HR-2020-1788-A 
188 HR-2020-1929-A 
189 HR-2021-476-A og HR-2021-897-U 
190 HR-2021-833-U 
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beslutning.
191

 Få av disse sakene berører medbestemmelsesretten, og ingen berører 

innholdet i barns medbestemmelsesrett direkte. En kjennelse fra Høyesterett fra 

2019 har ført til noe diskusjon nasjonalt om mulighetene for å avskjære barns rett til 

å bli hørt under henvisning til barnets beste.
192

 

2.2.3 Avgjørelsene som benyttes i kapittel 6 

Gjennomgang av høyesterettsavgjørelser i databasen Lovdata med treff på 

barnevernloven § 6-3 gav treff i 44 dokumenter.
193

 Disse avgjørelsene strekker seg 

fra 1993 til 2021. Søk på barnevernloven § 1-6 gav 5 treff, og disse avgjørelsene er 

også inkludert trefflisten etter søk på barnevernloven § 6-3. Det vil si at Lovdata gir 

treff i 44 avgjørelser som berører barnets rett til medbestemmelse. 

Søk på barnevernloven § 4-12 og § 6-3 gav 14 treff. Søk på barnevernlovens § 4-

12 og § 1-6 gav 1 treff. Også det ene treffet på barnevernloven § 1-6 er inkludert i 

trefflisten på 14 avgjørelser, noe som betyr at det totalt er 14 avgjørelser som berører 

medbestemmelsesretten i relasjon til en omsorgsovertakelse. Av disse er 5 

avgjørelser fattet før inkorporeringen av barnekonvensjonen, og endringer i 

barnevernloven som følge av dette. Det medfører at det totalt er 9 saker som gir 

treff på både barnevernloven § 6-3 og barnevernloven § 4-12, i det aktuelle 

tidsrommet fra 2003 til mai 2021, som benyttes i kapittel 6. Andre saker fra trefflisten 

på barnevernloven § 6-3 uten treff på barnevernloven § 4-12 behandles også, der de 

anses relevante for spørsmålene som stilles i kapittel 6. 

Når det gjelder avgjørelser fra EMD som henviser til barnekonvensjonen i 

Hudoc, viser filtrering på artikkel 8 på engelsk språk treff på 19 saker ved å søke på 

CRC, altså barnekonvensjonen. Samme filter ved søk på CRC art. 12, artikkelen om 

barns rett til medbestemmelse, gir 11 treff.
 194

 Av disse 11 sakene er det kun 3 som 

spesifikt tar opp barns rett til medbestemmelse i sin lovanvendelse.
195

 Disse 

behandles også i kapittel 6. 

 

191 HR-2021-676-U 
192 HR-2019-2301-A, Haugli (2020b) 
193 Siste søk 9. mai 2021 
194 Siste søk 1. april 2021. 
195 A. V mot Slovenia, no. 878/13 (2019), N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) og 
Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) 
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Det er meget mulig at det finnes saker som vedrører artikkel 12 som ikke kommer 

fram ved denne filtreringen. Likevel gir søkeresultatet et bilde av hvordan EMD 

forholder seg til barnekonvensjonen og artikkel 12 i konvensjonen. Det er også 

mulig at det er relevante avgjørelser fra Høyesterett som har blitt forbigått. 

Spørsmålene og materialet sett under ett kan forhåpentligvis besvare 

problemstillingene og belyse formålet. 

2.3 De rettslige kildenes forhold seg imellom  

2.3.1 Kildenes normative kompleksitet 

I disse avsnittene er formålet å klargjøre forholdet mellom de rettslige kildene på 

barnevernrettens område. Som beskrevet i metoden er alt det rettslige materialet 

som benyttes i avhandlingen relevante kilder for å utlede rettslige normer eller 

juridisk argumentasjon.
196

 Noen er normbærende (også omtalt som primære) og 

argumentbærende (sekundeære), andre er kun argumentbærende, men alle faller inn 

under betegnelsen rettskildefaktorer. 

Behovet for klargjøring gjelder derfor hvordan forholdet mellom kildene forstås, 

for å gi et sammenholdt innhold til de rettslige normene som vedrører barn i 

omsorgsovertakelsessaker. Hvilke slutninger som kan utledes eller den vekt 

normativt innhold fra materialet kan tillegges, bestemmes også etter at de rettslige 

kildene som de rettslige normene kan utledes fra, ses i relasjon til hverandre. Dette 

gjelder både egenvekten av den enkelte norm, og den relative vekten av en norm i 

møte med andre normer. 

Avhandlingen og barnevernretten som område har som nevnt fortrinnsvis 

inngang fra forvaltningsretten og barneretten. Samtidig er barnevernretten 

gjennomsyret av både menneskerettighetene og velferdsrettigheter. Som spesiell 

forvaltningsrett preges barnevernretten av behovet for sterk lovbundenhet og 

formelle eller prosessuelle krav til rettssikkerhet.
197

 Samtidig preges rettsfeltet også 

av skjønnsmessige og målorienterte materielle bestemmelser, som skal sikre 

 

196 Tøssebro (2017) om de ulike rettskildemessige egenskapene en generelt relevant argumentkilde 
kan ha. 
197 Bendiksen og Haugli (2021) s. 189, Eckhoff og Smith (2018) s. 37 
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mulighetene for fleksibilitet og utvikling.
198

 Slik åpenhet skal gi rom for konkrete 

vurderinger i den enkelte sak for å kunne oppnå rettsriktige avgjørelser.
199

  

Behovet for en klargjøring av de rettslige kildene og hvordan de forholder seg til 

hverandre, springer derfor også ut av at det er ulike rettslige ideal og strukturer som 

krysses i barnevernretten. Dette fører til at de rettslige kildenes posisjon og forhold 

seg imellom utgjør et utgangspunkt for forståelsen av normene og sammenhengene 

mellom dem. Sammenhengen mellom kildene danner så et utgangspunkt for 

tolkingen av de rettslige normene som kan utledes av materialet, der det også er slik 

at ulike rettslige normer kan trekke i ulike retninger. 

2.3.2 Grunnlovens metodiske posisjon 

Grunnloven gjennomgikk i 2014 en revisjon med mål å styrke 

menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter, 

herunder barns menneskerettigheter, Grunnlovs rang. Revisjonen var et ledd i 

grunnlovsjubiléet i 2014.
200 Denne revisjonen skulle også ses i sammenheng med ny 

formålsbestemmelse i § 2 der det heter at Grunnlovens formål er å verne om 

demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Ved arbeidet med plasseringen av 

de nye menneskerettighetsbestemmelsene i Grunnloven, falt Lønningutvalget, 

heretter kalt menneskerettighetstvalget, ned på å forbeholde Del E til 

menneskerettighetene, blant annet fordi man kunne plassere de rettighetene som 

oftest må leses i sammenheng etter hverandre.
201 Som følge av dette vedtok 

Stortinget å innta et eget menneskerettighetskapittel i Grunnloven.  

Selv om Grunnloven ikke har hatt en egen menneskerettighetskatalog tidligere, 

og at Grunnloven av 1814 ikke inneholdt en menneskerettighetserklæring, har den 

inneholdt individuelle rettigheter med konkrete grenser for statsmaktenes maktbruk 

overfor individene.
202

 Den norske Grunnloven av 1814 var mer i tråd med prinsippet 

om limited government fra de amerikanske grunnlovene, enn den franske 

 

198 Haugli (2000) s. 40 og 47 
199 NOU 1985: 18 punkt 11.5.8.2, Mattsson (2017) s. 112 med henvisning til Vahlne Westerhäll og 
Gustafsson. 
200 Dokument 16 (2011–2012) avgitt 19. desember 2011 
201 Innst. 169 S (2012–2013) 
202 Dette kan ha flere forklaringer, se Holmøyvik (2014) 
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menneskerettighetserklæringen fra 1789 influert av allmennviljen – la volonté génerale 

- der de individuelle rettigheter skulle få sitt vern gjennom annen lovgivning.
203  

Menneskerettighetsutvalget presiserer også i sin rapport til Stortinget at 

grunnlovsfesting av sentrale menneskerettigheter som skal ivareta den enkeltes 

frihet, likhet og menneskeverd, etter deres syn ikke leder til økt rettsliggjøring av 

samfunnet. Disse rettighetene var uansett en del av norsk rett gjennom 

inkoporeringen av sentrale konvensjoner gjennom menneskerettsloven av 1999, og 

leder derfor ikke til flere rettigheter.
204

 Likevel kom det også inn bestemmelser om 

rett til velferdsgoder som rett til utdanning og stønad til livsopphold, i tillegg til et 

mer moderne uttrykk på sosiale og politiske rettigheter.
205  

Selv om Grunnloven anses som den rettslige kilden med høyest trinnhøyde (lex 

superior), har det vært noe diskusjon rundt Grunnlovens 

menneskerettighetskapittelets metodiske posisjon.
206

 Spesielt gjelder dette 

Høyesteretts bruk av Grunnloven.
207

 Grunnloven benyttes i større grad enn tidligere 

og framheves i avgjørelser, der også annet rettslig grunnlag kunne vært benyttet. At 

Grunnlovens menneskerettighetsbestemmelser er mer aktuell etter endringer og 

tilføyelser i 2014, og derfor kan benyttes mer, var også et av formålene ved 

revisjonen.
208  

Det kan stilles spørsmål ved hvilken reell betydning grunnlovfestingen av barns 

menneskerettigheter har for rettighetenes tyngde og anvendelse i Norge, og hvilke 

rettslige virkninger det får for forholdet mellom ulike konvensjonsforpliktelser der 

noen er inntatt i Grunnloven kap. E, og andre forblir såkalt semi-konstitusjonelle.209 

Carsten Smith har gitt konvensjonene som er inkorporert gjennom 

menneskerettsloven betegnelsen semi-konstitusjonelle, fordi de formelt sett innehar 

en posisjon som er trinnhøyere enn ordinære lover men trinnlavere enn 

Grunnloven.
210

  

 

203 Holmøyvik (2014) s. 46–47 
204 Dokument 16 (2011–2012) 
205 Grunnloven §§ 109 og 110, Kjønstad og Syse (2014) s. 5 og 6 
206 Kierulf (2016) 
207 Høgberg og Høgberg (2019) s. 254–257 
208 Kierulf (2016) s. 188, Dokument 16 (2011–2012)  
209 Som eksempelvis Grunnloven §§ 104 og 102 
210 C. Smith (2006) s. 235-247 
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Spørsmål om anvendelse og vekt kommer muligens på spissen i situasjoner der 

to ulike menneskerettigheter står mot hverandre. Utfordringene vil spesielt komme 

til syne der en rettighet er vernet av både Grunnlov og konvensjon og en annen kun 

er vernet av konvensjon. En slik situasjon er ikke spesielt relevant i denne 

avhandlingen, da Grunnlovens bestemmelser skal korrespondere med barnas (og 

foreldrenes) rettigheter etter barnekonvensjonen og EMK.  

Problemer knyttet til forståelsen av sammenhengen mellom Grunnlovens 

menneskerettigheter for barn og de konvensjonsvernede rettigheter som følge av 

implementeringen, oppstår derfor først og fremst der den inkorporerte 

barnekonvensjonen eller EMK kan hevdes gi barna sterkere eller tydeligere 

rettigheter enn det som følger av den nasjonale lovgivningen, og her spesielt dersom 

barnekonvensjonen eller EMK gir et sterkere vern enn Grunnloven. For 

barnevernsaker kan det også tenkes oppstå spørsmål om hvor langt grunnlovsvernet 

for barn strekker seg, dersom barnekonvensjonen gir barn sterkere eller tydeligere 

rettigheter enn EMK og den praksis EMD fører.
211

 

2.3.3 Barnekonvensjonen og EMK som norsk rettslig kilde  

 

2.3.3.1 En del av nasjonal rett og trinnhøyde 

Barnekonvensjonen er den av FN-konvensjonene som har bredest tilslutning i 

verden, og utgjør derfor et felles utgangspunkt i arbeidet for barn verden over.212 

Både barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon er to 

av fem konvensjoner som er gjort til en del av den norske nasjonale lovgivningen 

ved at de er inkorporert gjennom Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling 

i norsk rett (menneskerettsloven).213 

Menneskerettslovens formål er å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk 

rett, jf. lovens tittel og dens § 1. Loven etablerer en egen trinnhøyde som gir disse 

konvensjonene en særlig sterk formell rettslig stilling, i det § 3 som også kalles 

 

211 Aall (2017) s. 429 
212 Fra 2016 er det bare USA som har unnlatt å bli part til barnekonvensjonen. 
213 Lov om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven), LOV-1999-
05-21-30. De øvrige tre konvensjonene er FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, FNs 
konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og FNs kvinnekonvensjon.  



 

 67 

forrangsbestemmelsen, slår fast at menneskerettighetsbestemmelsene i tilfelle 

motstrid skal gå foran bestemmelser i annen norsk lovgivning. 

Siden menneskerettsloven bare har vanlig lovs trinnhøyde, gjelder dette i 

prinsippet bare så lenge lovgiver ikke har bestemt noe annet. Det hevdes likevel at 

det ikke finnes noe eksempel på at lovgiverne bevisst har fraveket en inkorporert 

konvensjon, og at det ut fra de rådende politiske holdninger nok er ganske utenkelig 

at det noen gang vil skje.
214  

 

2.3.3.2 Konvensjonenes forpliktende innhold 

Der det mer spesifikke innholdet i de implementerte rettighetene, eller lovendringer 

som følge av konvensjonsforpliktelser ikke er tilstrekkelig presise, kan dette føre til 

utfordringer ved anvendelsen. Vag ordlyd kan føre til tolkingsproblemer, og noen 

artikler og bestemmelser kan ikke anvendes direkte fordi de er for vage.215 

Tolkingsutfordringer kan også oppstå sett i forhold til hva som ligger til det nasjonale 

ansvaret, og den nasjonale friheten til å tilpasse konvensjonsinnhold de nasjonale 

forhold. Mange av bestemmelsene i menneskerettighetskonvensjonene har sitt 

utspring i nasjonale rettsregler, men mange nasjonale rettsregler har også blitt vedtatt 

etter inspirasjon fra de internasjonale menneskerettighetene.  

Det følger av menneskerettsloven § 2 at inkorporasjonen av konvensjonene som 

omfattes av loven, går like langt som Norges folkerettslige forpliktelser etter disse, 

altså i den utstrekning de er bindende for Norge. Inkorporasjonen er derfor ikke 

begrenset til konvensjonsbestemmelsenes ordlyd, men gjelder konvensjonenes 

folkerettslige forpliktende innhold.
216

 Konvensjonens forpliktende innhold vil være 

det som følger av den til enhver til gjeldende folkerettslige tolkning av 

konvensjonen.
217

 

Dersom det ikke er utviklet egne fortolkningsregler, må det folkerettslig 

forpliktende innhold av internasjonale konvensjoner fastlegges på grunnlag av Wien-

konvensjonen av 1969 om traktatretten. Etter denne konvensjons artikkel 31, skal 

traktater tolkes lojalt («in good faith») i samsvar med ordenes vanlige mening i den 

kontekst de er benyttet, og i lys av bestemmelsenes formål («in accordance with the 

 

214 Skoghøy (2016) s. 2 
215 I Rt. 2001 s. 1006 på side 1016 fremholder Høyesterett at konvensjoner kan inneholde 
bestemmelser som ikke er ment til å være rettslige, men mer politiske føringer. 
216 Skoghøy (2016) s. 2 
217 Bårdsen (2016) s. 4 
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ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object 

and purpose»).  

Det dualistiske systemet, at folkerettslige forpliktelser ikke kan håndheves direkte 

for norske domstoler, er ikke like gjeldende på barnevernrettens område når både 

barnekonvensjonen og EMK er inkorporert. Selv om inkorporeringen av 

barnekonvensjonen og EMK gjør at disse konvensjonene kan anvendes direkte for 

norske domstoler, er håndhevelsen av dem styrt av Høyesteretts metodesyn.
218

 

Tolkning og anvendelse av barnekonvensjonen og EMK i Norge foregår dels 

etter nasjonal juridisk metodikk og dels i et folkerettslig metodisk system. Årsaken 

til dette er både inkorporeringen, men også at BK og EMK har sitt eget system for 

tolkningen og overvåkningen av statenes etterlevelse av forpliktelsene og 

rettighetene til barna, gjennom Barnekomitéens virksomhet og EMD.  

Vanskeligheter med å legge til grunn internasjonale menneskerettigheter ved 

avgjørelsen av juridiske problemstillinger i Norge, er dels møtt ved at lovgiver har 

tilpasset den nasjonale lovgivningen til de internasjonale menneskerettighetene, og 

dels ved at domstolene søker å tolke nasjonal lovgivning slik at den blir i 

overensstemmelse med internasjonal rett. Solheim uttrykker at inkorporasjonsakten 

var en utløsende faktor for et nytt metodesyn, og at Høyesteretts metodesyn har hatt 

vel så stor betydning for rettsutviklingen på EMK-retten som selve 

inkorporeringsakten.
219

 For barnekonvensjonens del skal Barnekomitéens praksis ha 

samme betydning når de inkorporerte konvensjonsreglene anvendes i norsk rett som 

i folkerettslig sammenheng.
220

 I tillegg har Stortinget inntatt det ovenfor omtalte 

kapittel E. Menneskerettigheter i Grunnloven. 

 

2.3.3.3 Spesielt om barnekonvensjonens betydning 

Det internasjonale menneskerettighetsvernet for barn slik vi kjenner det i dag startet 

i stor grad med Genève-erklæringen fra 1924.221 Erklæringen ble skrevet av 

Eglantyne Jebb (1876 til 1928). Hun var en engelsk samfunnsreformator og pionér 

innenfor arbeidet for barns rettigheter.222 I Genève-erklæringen slås det blant annet 

 

218 Solheim (2019) s. 361 
219 Solheim (2019) s. 361 
220 Strand (2019) s. 432 
221 Tobin (2019a) s. 3 og 4. Den historiske utviklingen av menneskerettighetene er imidlertid et 
resultat av en flere tusen år lang utvikling. 
222 Sammen med søsteren Dorothy Frances Jebb grunnla hun Redd Barna i 1919. 
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fast at «mankind owes to the Child the best that it has to give». Genève-erklæringen dannet, 

sammen med en utvidet erklæring vedtatt av FN i 1959, utgangspunktet for FNs 

barnekonvensjon.223  

Det er kanskje noe overraskende at utviklingen av barns rettigheter influerte 

utviklingen av menneskerettigheter ellers, da en omarbeidet Genève-erklæring også 

influerte FNs verdenserklæring om menneskerettighetene av 10. desember 1948.224 

FNs verdenserklæring omfatter rettighetene til alle mennesker i verden, både barn 

og voksne, og er omtalt som det viktigste grunndokumentet i det internasjonale 

arbeidet for menneskerettigheter. Menneskerettighetserklæringen fra 1948 og 

Erklæringen om barnets rettigheter fra 1959 ble blant annet til som en reaksjon på 

grusomhetene som ble begått under andre verdenskrig, som til en viss grad kunne 

utføres i ly av statssuvereniteten.
225

 

Selv om barnas rettighetsvern var noe av utgangspunktet for utformingen av 

menneskerettighetserklæringen fra 1948, og det i dens artikkel 1 heter at «alle 

mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter», var det nok ikke 

barnas rettighetsvern som var fremst i tankene i denne erklæringen.226 De aller fleste 

av bestemmelsene i Menneskerettighetserklæringen har senere blitt tatt inn i andre 

menneskerettskonvensjoner.227 Norge ratifiserte barnekonvensjonen i 1991 og ble 

fra dette tidspunktet konvensjonspart.
228

  

Ved inkorporeringen via menneskerettsloven § 2 i 2003, fikk barnekonvensjonen 

direkte betydning i norsk rett som norsk lov i den utstrekning det ikke er tatt 

forbehold.229 Det ble ved valg av innarbeidingsmåte lagt vekt på at inkorporering er 

 

223 FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989 og trådte i kraft 
2. september 1990. 
224 https://www.unicef.no/barnekonvensjonen/barnekonvensjonens-historie 
225 Tobin (2019a) s. 4 
226 L. Smith (2020) s. 19 
227 Og både FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) og Den europeiske menneskerettskonvensjon 
(EMK) er også gjort til en del av den norske nasjonale lovgivningen ved at de er inkorporert gjennom 
menneskerettsloven. 
228 BK gjentar mange av de rettighetene vi finner i ØSK, SP og EMK, men gir som sagt barna et 
spesifikt vern. 
229 Inkorporeringen inkluderte de to første tilleggsprotokollene gjennom menneskerettsloven § 2 nr. 
4, valgfri protokoll om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi og valgfri protokoll om 
barn i væpnet konflikt. 
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det som gir den sterkeste signaleffekten både nasjonalt og internasjonalt.230 I tillegg 

ble det lagt vekt på hensynet til en helhetlig fremstilling av barns rettigheter i norsk 

lov. Selv om det i forarbeidene til endringsloven ble fremholdt at norsk rett i all 

hovedsak ble ansett å oppfylle barnekonvensjonens krav, ble det lagt til grunn at 

inkorporeringen ville kunne styrke barns rettsstilling. Det ble særlig vist til ønsket 

om å lovfeste at barnets beste skal være et sentralt hensyn ved alle avgjørelser som 

gjelder barn.231 

Inkorporeringen av barnekonvensjonen førte til endringer i eksisterende norske 

lover som barnevernloven og barneloven.232 Bestemmelsene ble blant annet endret 

for å synliggjøre barnekonvensjonens artikkel 12 på en bedre måte.233 I 2011 ble den 

tredje tilleggsprotokollen, som opprettet en individuell klagemekanisme til FNs 

barnekomité for enkeltbarn eller grupper av barn (individklageordning), vedtatt ved 

konsensus.234 Protokollen gir Barnekomitéen myndighet til å behandle spørsmål om 

konvensjonsbrudd, forutsatt at alle nasjonale rettsmidler er uttømt.235 

Ordningen har vært under debatt i Norge i lang tid. Norge har ennå ikke ratifisert 

protokollen, noe som har høstet sterk kritikk, blant annet fra det barnerettslige 

miljøet. Stortinget vedtok enstemmig allerede i 2013: «Stortinget ber regjeringen snarest 

legge fram en sak om ratifikasjon av tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs 

barnekonvensjon». Resultatet ble et flertallsvedtak med følgende ordlyd: «Stortinget ber 

regjeringen legge fram sak om barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll om individklagerett i løpet 

av 2015.»236 

Norge avviste 18. september 2014 en anbefaling om å ratifisere 

tilleggsprotokollen under et møte med FNs menneskerettighetsråd i Genève. Ifølge 

de tre barnerettighetsorganisasjonene Unicef, Redd Barna og Plan Norge begrunner 

norske myndigheter dette med at Norge ikke har mulighet til å ratifisere protokollen 

som gir barn mulighet til å klage inn brudd på sine rettigheter. Organisasjonene 

 

230 Syse (2014) s. 25 
231 Syse (2014) s. 25 
232 Blant annet barneloven § 31 som gir barnet rett til barnet til å være med på avgjørelser.  
233  Prop. 106 L (2012–2013) kap. 18, Barns rett til medvirkning og barns mulighet til å ha en særskilt 
tillitsperson. 
234 FNs 66. Generalforsamling 19. desember 2011. Tilleggsprotokollen ble åpnet for undertegning 
den 28. februar 2012, og trådte i kraft etter at 10 stater hadde blitt parter til protokollen i april 2014. 
235 Opprettelsen og virket til Barnekomitéen er regulert av BK art. 43–45.  
236 Innst. 24 S (2014–2015) 
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mener dette er helt uforståelig og viser til at regjeringspartiene som avslo støttet 

tilleggsprotokollen da de var i opposisjon. 

Individklageordningen ble på nytt avvist i 2017 grunnet «betydelig usikkerhet til hva 

som vil være konsekvensene av norsk tilslutning til de valgfrie protokollene om 

individklageordninger til konvensjonen».
237

 Regjeringens tilråding uttypet dette med at det 

kunne være en risiko for at en ratifikasjon ville innskrenke politiske muligheter til 

egne prioriteringer: 

Utlendingsfeltet er et område hvor statene har og bør ha stor frihet til å fastsette hvem 
som skal få opphold. Dersom Barnekomiteen tillegger hensynet til barnets beste større 
vekt enn det norske myndigheter gjør i utlendingssaker, vil det innskrenke de politiske 
mulighetene til å legge vekt på innvandringsregulerende og samfunnsøkonomiske 
hensyn og å gjøre ressursprioriteringer ut fra et bredere flyktningpolitisk perspektiv. 
Dersom det i større grad enn i dag innvilges oppholdstillatelser til utlendinger uten 
beskyttelsesbehov, vil dette kunne påvirke vår evne til å bruke ressurser på utlendinger 
som flykter fra krig og forfølgelse.238 

Tilrådingen sier altså rett ut at det er frykt for at Barnekomitéen i sin tolkning av 

konvensjonen, i mindre grad enn nasjonale domstoler, vil avveie hensynet til barnets 

beste opp mot andre viktige samfunnshensyn, som for eksempel 

innvandringsregulerende hensyn.  

2.3.4 Barnevernloven som rettighetslov 

Den nåværende barnevernloven er fra 1992, og er spesiallovgivningen som regulerer 

barnevernets formål og plikter og barns rett til tiltak. Loven har de senere år vært 

gjenstand for en lang diskusjon om hvorvidt den bør gjøres til en rettighetslov for 

barn, på lik linje med lover på andre sosiale og velferdsrettslige rettsområder.
239

 Etter 

barnekonvensjonens ratifikasjon og inkorporasjon i norsk rett har barn fått en 

sterkere stilling som selvstendig rettssubjekt og rettighetshaver. Dette har ført til at 

barnevernlovens egentlige regulering av en trepartssituasjon, og betydningen av 

barnets menneskerettigheter, har kommet tydeligere fram.  

Selv om barna alltid har vært hensyntatt som rettighetsinnehavere siden 

lovarbeidet i 1992, har nok vurderingene av inngrep i familier, og spesielt 

 

237 Meld. St. 39 (2015–2016) punkt 9 
238 Meld. St. 39 (2015–2016) punkt 9 
239 Søvig (2019b) s. 294 
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tvangsinngrep, først og fremst blitt vurdert opp mot inngrepet overfor foreldrene. 

Dette skyldes både at det som regel er foreldrene som er i posisjon til å motsette seg 

barneverntjenestemns vurdering, og at det er barneverntjenesten som fremmer sitt 

forslag for fylkesnemnda. I tillegg er det slik at om fylkesnemnda er uenig i 

barneverntjenestens vurdering av at vilkårene for et tvangsvedtak ikke er oppfylt, 

har det vært vanskelig å forestille seg at barn kunne bringe saken inn for domstolene 

for overprøving.
240

  

Den senere tids utvikling og endringer i samfunnssynet har som nevnt 

innledningsvis, ført til omfattende lovarbeid for å revidere barnevernloven fra 1992. 

Som følge av inkorporeringen av barnekonvensjonen i 2003, og underveis i arbeidet 

med revidert lov, har det fortløpende blitt gjort endringer. Sommeren 2018 trådte 

noen nye bestemmelser i kraft, etter et møysommelig arbeid i flere runder. Prop. 133 

L (2021-2022) med forslag til ny barnevernslov, er som nevnt innledningsvis vedtatt 

og datert 18. juni 2021 nr. 97. Den er ventet å tre i kraft 1. januar 2023. Innstillingen 

fra Barnevernslovutvalget i NOU 2016: 16 ble allerede tidligere delvis fulgt opp 

gjennom lovendringer som trådte i kraft i 2018, der barnevernloven ble en 

rettighetslov for barn og barnets medvirkning ble presisert. Det ble inntatt en 

bestemmelse som uttrykkelig stadfester barn som rettighetsinnehavere, ved at de har 

rett til nødvendige tiltak etter barnevernloven under forutsetning at vilkårene for 

tiltaket er oppfylt.
241

  

Spørsmålet om barn kan bringe inn en beslutning om å ikke vedta 

omsorgsovertakele inn for domstolene, kan av denne grunn stille seg i et annet lys 

etter innførselen av rettighetsbestemmelsen. En reell økt adgang til domstolene 

krever likefullt et system og en representasjon for barn, som kan ivareta en slik 

mulighet.
242

 I denne forbindelse ville det også være ønskelig at tilleggsprotokollen 

for individuell klageadgang for barn ble ratifisert.  

 

2.3.5 EMD dommers betydning for praksis i barnevernretten 

Grunnet Norges reservasjon med å signere den tredje tilleggsprotokollen om 

individklageordning for barn, er den europeiske menneskerettighetsdomstolen 

 

240 Holgersen (2000) s. 119–120 
241 Barnevernloven § 1–5 
242 Leviner (2020) s. 116–118 
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(EMD) i Strasbourg den juridiske overprøvingsinstansen for norske barnevernsaker. 

Som i det interne domstolssystemet i Norge, med sine begrensinger i 

overprøvingsmuligheter, er det viktig å være bevisst på hvilken funksjon EMD har 

sett i forhold til norsk forvaltning og norske domstoler. EMD er et kontrollsystem 

for Norges forpliktelser etter EMK, ikke for forpliktelsene etter barnekonvensjonen. 

EMDs forståelse av EMK er derfor sentral, men det er foreldrenes klager, og da 

primært klager på inngrep i foreldrenes rett til respekt for privatliv og familieliv etter 

EMK art. 8 som prøves.  

EMD har de siste årene kommunisert mange saker for norske myndigheter, og 

noen tar til orde for at det norske barnevernet er under lupen grunnet massiv kritikk 

av norsk barnevern i form av demonstrasjoner og medieomtale.
243

 Etter avgjørelsen 

i den sentrale saken, Strand Lobben og andre mot Norge, som resulterte i fellelse av 

Norge under dissens, har det vært en god del diskusjon om norsk 

barnevernpraksis.
244

 I denne saken synliggjøres muligens også rettskulturelle 

forskjeller knyttet til beskyttelsen av familieliv, hvor dommere fra Sør- og Øst-

Europa erfaringsvis er mer skeptiske til statlige inngrep.
245

 

For temaet i avhandlingen her er det dermed spesielt den nasjonale 

skjønnsmarginen Norge innrømmes etter EMK art. 8 som er aktuell. Dette er 

diskutert i teorien, men da før grunnlovsendringene i 2014.
246

 Skoghøy er av den 

oppfatning at avveiningen mellom privatliv og familieliv på den ene siden, og 

kolliderende rettigheter og interesser på den andre, «i utpreget grad [er] et politisk 

spørsmål», og at prøving av lovgivning som griper inn i retten til respekt for privatliv 

og familieliv i EMK artikkel 8 derfor skal «innrømme lovgiverne en betydelig 

skjønnsmargin».
247

 Det presiseres at EMD ved prøvingen av om et inngrep i en EMK-

rettighet er nødvendig i et demokratisk samfunn, ikke bare prøver hvorvidt 

inngrepshjemmelen tilfredsstiller proporsjonalitetskravet, men også det konkrete 

inngrep.
248

  

 

243 Emberland (2016) 
244 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019). 13 av 17 dommere konkluderte med at 
Norge har brutt EMK artikkel 8 i forbindelse med inngrep fra barnevernet. 
245 Jacobsen (2020) s. 138, Søvig (2019a) s. 235  
246 Borvik (2011) diskuterer Skoghøy (2011) som er sitert, svaret kommer fra Skoghøy (2012). 
247 Skoghøy (2011) s. 190 
248 Skoghøy (2012) s. 173 
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Ved avgjørelsen av hvor stor skjønnsmargin som skal innvilges nasjonale 

myndigheter, pleier ikke EMD å skille mellom inngrepshjemmelen og det konkrete 

inngrep. Det er etter Skoghøys syn ikke er noen grunn til at norske domstoler skal 

vise den samme tilbakeholdenhet ved overprøvingen av det konkrete inngrep, som 

ved prøvingen av om inngrepshjemmelen er forholdsmessig. Skoghøy uttrykker at 

norske domstoler er «godt skikket til å foreta konkrete forholdsmessighetsvurderinger, og det er 

derfor ikke noen grunn til å overføre tilbakeholdenheten med å overprøve politisk eller faglig betont 

forvaltningsskjønn til å gjelde den konkrete forholdsmessighetsvurdering av inngrep i EMK-

rettigheter.»
249

  

I enkelte tilfeller vil det være nasjonale domstoler som står for det konkrete 

inngrep, mens det i andre tilfeller er forvaltningen. Borvik mener det derfor kan være 

nødvendig med egne retningslinjer for norske domstolers prøving av saker etter 

artikkel 8.
250

  

I tillegg er det viktig å se hva EMD faktisk overprøver ved de norske avgjørelsene. 

Dersom norsk rett lener seg for mye på EMDs resultater, uten å gå inn i hvilke 

forhold ved saken EMD faktisk har og kanskje ikke har prøvd spesielt, er det en fare 

for at det nasjonale nivået ikke utvikler de sider ved rettstilstanden som ligger til det 

nasjonale ansvaret i disse sakene. Skjønnsmarginen avhenger av sakens art og alvor, 

og av hvilke interesser som skal vernes.
251

  

I utgangspunktet er statene gitt en vid skjønnsmargin når det gjelder vurderingen 

av om omsorgsovertakelse er nødvendig. EMD utøver imidlertid en mer inngående 

kontroll av ytterligere begrensninger, som begrensninger i samvær, fratakelse av 

foreldreansvar og adopsjon.
252

 De prøver også hvorvidt myndighetene har gjort nok 

for å nå målet om gjenforening etter en omsorgsovertakelse, og hvorvidt det er gjort 

nok for å beholde familiebåndene.
253

 

Det som kanskje er like viktig som forståelsen av det konkrete folkerettslige 

forpliktende innholdet etter EMK, jf. menneskerettsloven § 2, er hvordan norske 

domstoler forholder seg til den fortolkningslære som er utviklet av EMD i en sak 

om omsorgsovertakelse.  

 

249 Skoghøy (2012) s. 174 
250 Borvik (2011) 
251 Kilkelly (2001) s. 309 
252 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 211 
253 M.L. mot Norge, no. 64639/16 (2021) 
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Høyeterett har uttalt seg prinsipielt om sin metodiske praksis når det gjelder 

anvendelsen av bestemmelser i EMK: 

… ved anvendelse av reglene i EMK skal norske domstoler foreta en selvstendig 
tolking av konvensjonen. Herunder skal de benytte samme metode som EMD.254  

Det vises til de grunnleggende tolkingsprinsipper for anvendelsen av 

forrangsbestemmelsen i menneskerettsloven § 3, som er utarbeidet gjennom 

Høyesteretts tidligere praksis:  

Norske domstoler må således forholde seg til konvensjonsteksten, alminnelige 
formålsbetraktninger og EMDs avgjørelser. Det er likevel i første rekke EMD som 
skal utvikle konvensjonen. Og dersom det er tvil om forståelsen, må norske domstoler 
ved avveiningen av ulike interesser eller verdier kunne trekke inn verdiprioriteringer 

som ligger til grunn for norsk lovgivning og rettsoppfatning.255   

Høyesterett gjør på samme tid noen presiseringer om skjønnsmarginen og 

ansvarsforholdet mellom nasjonalt nivå og EMD: 

Som uttalt i Rt. 2000 s. 996 bør norske domstoler som alminnelig regel ikke legge inn 
sikkerhetsmarginer mot at Norge dømmes for konvensjonsbrudd. Det innebærer at 
domstolene ikke skal tilsidesette annen norsk lovgivning i større utstrekning enn det 
som følger av EMK etter den tolkingsmetode som jeg har redegjort for.  

Og jeg legger til: Ved tvil om betydningen av EMDs avgjørelser vil det ha vekt om 
saksforholdet kan jevnføres med det som foreligger til avgjørelse i norsk rett. Vår sak 
gjelder en bestemmelse som vi i Norge antagelig står alene om å ha. At det ikke finnes 
praksis fra EMD om dette spørsmålet, må ses på denne bakgrunn og utelukker ikke 

at det kan trekkes bindende slutninger fra EMDs praksis til vår sak.256  

EMD har fremholdt at rettsoppfatninger som er uttalt i tidligere avgjørelser, ikke 

bør fravikes uten at det foreligger gode grunner for det («good reasons»).
257

 Dette er 

 

254 Rt. 2005 s. 833 avsnitt 45. Avgjørelsen var enstemmig, men to dommere bygget resultatet på en 
annen begrunnelse. 
255 Rt. 2005 s. 833 avsnitt 45–47. Se også Skoghøy (2002) s. 733–761. 
256 Rt. 2005 s. 833 avsnitt 46–47. Se også Skoghøy (2002) s. 733–761, særlig s. 760–761.  
257 Solheim (2019) s. 363 
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begrunnet med hensynet til rettssikkerhet, forutberegnelighet og likhet for loven 

(«the interests of legal certainty, foreseeability and equality before the law»).
258

 Helt siden 2000 

har altså Høyesterett fremholdt at norske domstoler ved tolkingen av EMK må følge 

samme metode som EMD, noe som betyr at uttalelsene fra Høyesterett om EMDs 

metodikk må tillegges betydelig vekt.
259

  

Når det gjelder skjønnsmarginen som innrømmes ved forståelsen av 

inngrepshjemmelen og det konkrete inngrep, er betraktninger om innholdet i kravet 

«nødvendig i et demokratisk samfunn» av interesse for omsorgsovertakelsessakene. For 

vurderinger av barns rett til medbestemmelse i omsorgsovertakelsessaker og 

nasjonale domstolers anvendelse av EMK art. 8 opp mot barnevernloven § 4-12, er 

spørsmålet først og fremst hvordan norske domstoler forholder seg til den metodikk 

EMD har utformet for disse sakene.
260

  

Skoghøy er av den oppfatning at da Høyesterett ved tolkingen av EMK følger 

EMDs metode, har det aldri blitt diskutert hvilken betydning avgjørelser fra EMD 

skal tillegges: «I Høyesteretts praksis blir avgjørelser av EMD lojalt fulgt, og det finnes ikke noe 

eksempel på at Høyesterett har fraveket en EMD-avgjørelse.»
261

 Norge er likevel dømt for 

brudd på EMK art. 8 nr. 2 fordi sakene ikke tilfredsstilte proporsjonalitetskravet i 

flere saker.
262

  

For omsorgsovertakelsessakene er spørsmålet om foholdsmessighet, og hvordan 

vurderingsrekkefølgen etter barnevernloven stiller seg opp mot kravet om 

forholdsmessighet etter EMK art. 8 nr. 2, spesielt interessant. Det blir et spørsmål 

om hvordan EMDs krav om forholdsmessighetsvurderinger etter EMK, stilles i 

sammenheng med de forholdsmessighetsvurderinger som skal gjøres etter 

barnevernloven § 4-12, og hvor i denne vurderingen barnets synspunkter kommer 

inn.  

 

258 Skoghøy (2016) 
259 Solheim (2019) s. 361 
260 Köhler-Olsen (2019) s. 344–345 
261 Skoghøy (2016) s. 3 
262 Johansen mot Norge, no. 17383/90 (1996), Butt mot Norge, no. 47017/09 (2012), Nunez mot 
Norge, no. 55597/09 (2011), Kaplan og andre mot Norge, no. 32504/11 (2014) 
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2.3.6 FNs barnekomités generelle kommentarers posisjon i barnevernretten 

FNs barnekomité er opprettet med hjemmel i barnekonvensjonen artikkel 43 og har 

som har som oppgave å se til at barnekonvensjonen blir implementert i landene som 

har ratifisert den.
263

 Barnekomitéen møtes tre ganger i året i fire uker.264  

I sin praksis har Barnekomitéen lagt stor vekt på å oppnå tolkinger som gjør at 

barnekonvensjonen fremstår som et helhetlig og koherent regelverk. For eksempel 

han komitéen fremhevet fire av artiklene som generelle prinsipper for forståelsen av 

hele konvensjonen, samt trukket inn betydningen av barnets beste som ledesnor ved 

tolking av ulike enkeltbestemmelser.265 Komitéen har også fremhevet at de ulike 

rettighetene beror på hverandre og er uadskillelige («recognizing the interdependence and 

indivisibility off all human rights»).
266

 

Verken barnekonvensjonen eller andre folkerettsinstrumenter er statiske i den 

forstand at en hevdvunnen tolking er allmenngyldig. I forbindelse med EMK har 

EMD fremhevet flere ganger at konvensjonen er et dynamisk instrument som må 

tolkes ut fra nåtidens forhold («a living instrument which … must be interpreted in the light 

of present-day conditions»).267 Barnekomitéen har valgt en tilsvarende tilnærming, ved at 

konvensjonen må ses på som et levende instrument som utvikler seg over tid.268 En 

slik dynamisk forståelse er særlig aktuell på områder hvor endrete samfunnsforhold 

utfordrer etablert rettstenking.269  

Barnekomitéens anbefalinger, generelle kommentarer og uttalelser i 

individklagesaker er ikke formelt bindende for konvensjonsstatene, men baserer seg 

på at statene har rapporteringsplikt om sin nasjonale gjennomføring av 

konvensjonen til FN.
270

  

 

263 Komiteen består av eksperter på feltet, og Norge har bidratt med Lucy Smith og Kirsten 
Sandberg, der Sandberg også var leder i to år. Komiteens saksbehandlingsregler er fastsatt i eget 
reglement («Rules of Procedure»). CRC/C/4/Rev.1.). 
264 L. Smith (2020) s. 24 
265 General Comment no. 5 (2003) avsnitt 18 
266 General Comment no. 5 (2003) avsnitt 6 
267 Bl.a Tyrer mot Storbritannia, no. 5856/72 (1978) avsnitt 31 og E.B. mot Frankrike, no. 43546/02 
(2008) avsnitt 46. 
268 General Comment no. 8 (2006) avsnitt 20 
269 L. Smith (2020) s. 28 
270 Det følger av BK art. 44 at statene skal rapportere. Først etter to år, senere periodiske rapporter 
hvert femte år. Avsluttende kommentarer og «concerns» til medlemslandene skrives av 
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På grunn av at Barnekomitéens generelle kommentarer ikke er bindende, blir 

spørsmålet hvilken status Barnekomitéens anbefalinger har fått gjennom norsk rett, 

og hvordan norske domstoler må forholde seg til disse for å oppfylle Norges 

forpliktelser etter barnekonvensjonen. Jeg vil vie dette noe ekstra oppmerksomhet, 

fordi spesielt Barnekomitéens generelle kommentarer har vært, og fremdeles til noen 

grad kan være, et rettskildemessig spørsmål i Norge.
271

 

Barnekomitéens praksis og kontroll med medlemsstatene til barnekonvensjonen 

har betydning for norske domstolers forståelse og metodikk i spørsmål som knytter 

an til rettigheter og forpliktelser etter barnekonvensjonen. Jeg mener det er verd å 

merke seg Skoghøys formulering når det gjelder hva som etter inkorporasjonen 

omfattes som relevante internasjonale rettslige kilder som bidrar til den folkerettslig 

korrekte forståelse av konvensjonsforpliktelsene i Norge:  

På denne måten omfatter inkorporasjonen også folkerettslig relevante 
tolkingsuttalelser – som for eksempel tolkingsuttalelser av FNs menneskerettskomité 
og FNs barnekomité. Det er den folkerettslig korrekte forståelse av de konvensjoner 
som omfattes av menneskerettsloven, som er inkorporert i norsk rett og gitt forrang 
foran annen lovgivning.272 

I utviklingen av forståelsen av barnekonvensjonen avgir Barnekomitéen generelle 

kommentarer, som er anbefalinger til forståelsen og anvendelsen av ulike 

bestemmelser i konvensjonen, etter et grundig arbeid som inneholder generell 

diskusjonsdag, anbefaling og omfattende høringsprosess.273 Barnekomitéen har 

avgitt 23 generelle kommentarer («general comments»), og i redegjørelser om 

forståelsen av barnekonvensjonen viser ikke bare Barnekomitéen, men også EMD 

til Barnekomitéens generelle kommentarer.
274

 For barnekonvensjonens 

vedkommende innebærer dette at FNs barnekomités metode og forståelse av 

 

Barnekomitéen etter dialog med statene. Konklusjonene samles i en rapport som oversendes FNs 
generalforsamling en gang i året.  
271 Sandberg (2020b) s. 4 
272 Skoghøy (2016) s. 8 
273 Som offentlig samler deltakere fra hele verden, selvfølgelig også en stor andel barn 
274 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 271 der Høyesterett viser til G.S. mot Georgia avsnitt 32‒33 og 
storkammerdommen 3. oktober 2014 Jeunesse mot Nederland avsnitt 74, samt at andre lands 
høyesteretter trekker disse generelle kommentarene inn i sine vurderinger. 
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konvensjonen blir retningsgivende.
275

 Høyesterett har gradvis presisert den 

rettskildemessige vekten av barnekomitéens generelle kommentarer.
276

  

Det er også grunn til å tenke at det Høyesterett har uttalt om at det ikke skal 

legges inn en sikkerhetsmargin for å unngå at de internasjonale organene konstaterer 

at Norge har krenket konvensjonene, også gjelder for barnekonvensjonens 

bestemmelser.
277

 Ved fastleggelsen av normens innhold vil ikke domstolene være 

bundet av lovgivers tolkning, men skal foreta en selvstendig tolking av 

konvensjonene. De skal forholde seg til konvensjonsteksten, alminnelige 

formålsbetraktninger og konvensjonsorganenes avgjørelser.
278

 Skulle det oppstå tvil 

om forståelsen av de internasjonale normene, vil norske domstoler ved avveiningen 

av ulike interesser eller verdier kunne trekke inn verdiprioriteringer som ligger til 

grunn for norsk lovgivning og rettsoppfatning.279  

I Norge virket den rettskildemessige vekten av Barnekomitéens kommentarer 

klarlagt etter en avgjørelse Høyesterett i 2015, der retten uttaler at Barnekomitéens 

generelle kommentar til barnekonvensjonens art. 3 nr. 1 er et naturlig utgangspunkt 

ved tolkingen.280 En ny dissensavgjørelse fra Høyesterett i 2015 gjorde imidlertid 

bildet noe mer uklart.
281

 Spørsmålet her knyttet seg til Barnekomitéens generelle 

kommentar nr. 12, som omhandler forståelsen av innholdet i BK artikkel 12. Den 

generelle kommentaren til artikkel 12 gir en grundig juridisk analyse av ordlyden i 

artikkelen, og hvordan artikkel 12 ses i forhold til andre bestemmelser i 

konvensjonen.282 

Om Barnekomitéens generelle kommentarers generelle vekt uttaler 

førstevoterende:  

Det er ... på det rene at komitéuttalelser generelt ikke er folkerettslig bindende ... Det 
avgjørende vil likevel være hvor klart den må anses å gi uttrykk for 
overvåkingsorganenes forståelse av partenes forpliktelser etter konvensjonene. Særlig 
må man vurdere om uttalelsen må ses som en tolkingsuttalelse, eller mer som en 

 

275 Bårdsen (2016) s. 4 
276 Rt. 2009 s. 1261 avsnitt 44, Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 136 
277 Rt. 2005 s. 833 avsnitt 46 
278 Rt. 2005 s. 833 avsnitt 45 
279 Rt. 2005 s. 833 avsnitt 45 
280 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 64 
281 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 150–154, jf. avsnitt 271–272 og avsnitt 290 
282 General comment no. 12 (2009) 
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tilråding om optimal praksis på konvensjonens område. Dernest må man vurdere om 
uttalelsen passer på det aktuelle faktum og rettsområde. Dette siste er av særlig 
betydning ved generelle uttalelser som ikke er knyttet til enkeltsaker eller 
landrapporter, og som derfor ikke har vært gjenstand for dialog mellom komitéen og 
den berørte staten.283 

Førstevoterende fortsetter med å henvise til Generell kommentar nr. 12 avsnitt 35 

der Barnekomitéen uttaler at barnet har en valgrett:  

After the child has decided to be heard, he or she will have to decide how to be heard: 
'either directly, or through a representative or appropriate body'. The Committee 
recommends that, wherever possible, the child must be given the opportunity to be 
directly heard in any proceedings.284 

Førstevoterende uttaler deretter: «Etter mitt syn må dette reknast som ei ytring frå 

barnekomiteen om korleis rettstilstanden bør utvikle seg.»
285

 

Det ene mindretallet, ved dommer Bergsjø uttaler seg noe vagt om den generelle 

vekten av Barnekomitéens generelle kommentarer. Jeg forstår det som at det 

uttrykkes at kommentarene bør tillegges vekt ved konvensjonstolkningen, men at 

tyngden vil kunne variere.286 Vekten og betydningen av generell kommentar nr. 12 

kommenteres ikke av dommer Bergsjø. 

Det andre mindretallet ved dommer Ringnes er tydelig på at barnets rettighet 

etter BK artikkel 12, som var noen dager fra å fylle 6 år, ble tilsidesatt. Det var ikke 

noen holdepunkter i saken som tilsa at barnet ikke var moden nok til å ha en mening 

om forhold som var relevante for Utlendingsnemndas vurderinger av asylsøknaden 

og spørsmålet om opphold på humanitært grunnlag.: 

Når nemndslederen avviste hennes ønske om å forklare seg, var det under henvisning 
til hennes alder, og at «det ikke var grunn til å tro at det å høre barnet i nemndmøtet 
kunne antas å ville ha betydning for utfallet av saken». Ved dette forskutterte 
nemndslederen hva som ville komme ut av barnets uttalelse og derved fratok han 

 

283 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 151–154, med henvisning til plenumsdommen, lengeværende barn 1 i Rt. 
2012 s. 1985, med videre henvisning og sitering fra Rt. 2009 s. 1261. 
284 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 153 
285 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 154 
286 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 272 
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henne muligheten til å opplyse saken, og hennes utøvelse av en grunnleggende 

partsrettighet.287 

Når det gjaldt førstevoterende uttalelse om at formuleringen i generell kommentar 

nr. 12 må regnes som «... ei ytring frå barnekomiteen om korleis rettstilstanden bør utvikle 

seg», kommenterer ikke dommer Ringnes dette, men benevner valgfriheten barn har 

til å kunne uttale seg direkte i saken som en «anbefaling» fra komitéen.  

Skoghøy var en av dommerne som tilhørte mindretallet i saken, og som mente at 

den generelle uttalelsen har betydning ved fastsettelsen av gjeldende rettstilstand 

som en tolkingsuttalelse.
288

 Dommer Ringnes fant ikke opplyst noe som tilsia at 

hensynet til barnet selv eller saksavviklingen, kunne begrunne at hun ble nektet å 

forklare seg muntlig for nemnda. Ringnes kom til at det var en saksbehandlingsfeil 

at barnet ikke ble hørt direkte av Utlendingsnemnda.
289

 

Av avgjørelsene fra Høyesterett viser det seg derfor at det har vært tildels 

sprikende meninger om generelle kommentarer har status som en ytring eller som 

en tolkingsuttalelse, både på det generelle plan, og hvordan de enkelte uttalelser i de 

generelle kommentarene skal forstås. 

I en avgjørelse fra 2018 uttrykker Høyesterett at de i en rekke saker har lagt til 

grunn at de generelle kommentarer fra Barnekomitéen er en relevant rettskilde når 

innholdet av konvensjonsforpliktelsene skal fastlegges.
290

 Samtidig viser de til den 

ovennevnte avgjørelsen fra 2015 om at vekten av uttalelsene vil avhenge av hvor 

godt de er forankret i konvensjonsteksten.
291

 Et annet sentralt moment er om 

uttalelsene skal forstås som tolkningsuttalelser og anbefalinger, eller om uttalelsen 

skal ses som en tilråding om optimal praksis på konvensjonens område.
292

 

Høyesterett viser også at de nettopp vurderer den enkelte uttalelse konkret: 

Denne uttalelsen fremstår etter sitt innhold som en klar konvensjonstolkning, og må 
derfor, etter mitt syn, ha betydelig vekt når konvensjonens innhold på dette punkt skal 

 

287 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 293 
288 Skoghøy (2018) s. 128 
289 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 298 og 299 
290 HR-2018-2096-A avsnitt 14 
291 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 151 
292 HR-2018-2096-A, avsnitt 14 med henvisning til Rt. 2015 s. 1388  
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fastlegges, jf. Rt-2009-1261 avsnitt 41 med videre henvisning til Rt-2008-1764. Den 
forståelse som her kommer til uttrykk er også godt forankret i konvensjonens tekst.293 

Sist, men ikke minst, uttalte Høyesterett seg om sitt syn på vekten av de generelle 

kommentarene i den ene storkammeravgjørelsen fra 2020.
294

 Her uttrykker de selv 

at de har anvendt barnekonvensjonen i mange saker: 

... og det er lagt stor vekt på Barnekomiteens generelle kommentarer, blant annet nr. 
14 «on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary 
consideration» [GC-2013-14-CRC].295  

Sandberg mener dette er en kjærkommen avklaring av et spørsmål som har vært mye 

diskutert.
296

  

Det er vanskelig å se at det er andre kilder med større rettskildemessig vekt når 

det gjelder den generelle forståelsen av barnekonvensjonens bestemmelser. EMDs 

praksis og Høyesteretts praksis vil i større grad kunne korrigere utgangspunktene 

etter de generelle kommentarene i konkrete saker.
297

 Generelle kommentarer knytter 

seg ikke til et nærmere angitt faktum: 

Men så langt Barnekomiteens generelle kommentarer gir grunnlag for sikre slutninger 
om hva konvensjonen krever i en situasjon som den Høyesterett har til avgjørelse, vil 
altså komiteens syn tillegges stor vekt.298 

Av denne grunn blir det et spørsmål om hvor bokstavelig den enkelte kommentar, 

og uttalelse i kommentarene, skal forstås ved tolkingen i konkrete saker og om 

uttalelsen passer på det aktuelle faktum og rettsområde. Likevel mener Strand at 

Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14, om barnekonvensjonen artikkel 3, er 

tydelig formulert og korresponderer med den generelle kommentaren til artikkel 12, 

og derfor må tillegges stor vekt som rettskilde.
299

 

 

293 HR-2018-2096-A, avsnitt 16 
294 HR-2020-661-S 
295 HR-2020-661-S avsnitt 80 
296 Sandberg (2020b) s. 4 
297 Slik jeg forstår det har Barnekomiteens uttalelser og anbefalinger tilkommet etter en demokratisk 
prosessmodell tilpasset transnasjonale forhold.  
298 Bårdsen (2016) s. 4 
299 Strand (2019) s. 444–445 
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Jeg vil derfor bruke de generelle kommentarene som utgangspunkt for den 

folkerettslige forståelsen av de aktuelle artikler og bestemmelser etter 

barnekonvensjonen, og også for forståelsen av de nasjonale bestemmelsene som har 

tilkommet og blitt endret som følge av barnas internasjonale rettighetsvern. 

2.3.7 Høyesterettspraksis betydning 

Innenfor vår nordiske juridisk-metodiske tradisjon står rettspositivismen og 

rettskildelæren sentralt, og høyesterettspraksis har tildels stor betydning for 

forståelsen av det normative innholdet i rettslige normer.
300

 Selv om det eksisterer 

ulike oppfatninger om Høyesteretts rettsskapende funksjon, hevder Høgberg at det 

rettsskapende elementet er til stede uavhengig av dommernes forståelse av egen rolle 

eller holdning til avgjørelsens rettsskapende effekt og prejudikatverdi.
301

 

Som nevnt er et karakteristisk trekk ved barnevernretten at rettsområdet 

inneholder skjønnsmessige bestemmelser, som igjen medfører behov for utpregede 

konkrete avgjørelser. I tillegg er reell første instans fylkesnemndene, som er et 

domstollignende organ, men en del av forvaltningen. Dette gjør at en del av saken 

defineres i fylkesnemnda, spesielt sakens faktum.  

Samtidig er det, som nevnt, et silingssystem etter tvisteloven som innebærer at 

det i perioder har vært få saker der materielle spørsmål ved omsorgsovertakelse har 

blitt behandlet i Høyesterett. Begrensningene i prøvingsadgangen fører til at noen 

av sakene for EMD har hatt siste instans i tingretter og langmannsretter, og ikke er 

prøvd i Høyesterett. Det har medført at det kan være materielle spørsmål som 

Høyesterett ikke har tatt stilling til, eller at det har vært en betydelig rettsutvikling 

siden Høyesterett sist tok stilling til spørsmålet.  

Der det finnes avgjørelser fra Høyesterett og domstolene, vil disse generelt være 

relevante. Når det gjelder rekkevidden og virkningen av rettsavgjørelser og uttalelser 

i disse, er det vanlig å skille mellom slutninger og vekt.
302

 Spørsmål om avgjørelser 

fra Høyesterett er normativt bindende for forståelsen av rettslige normer, vil derfor 

knytte seg til hvilke slutninger som kan trekkes ut av de relevante avgjørelsene, og 

hvor stor vekt som kan legges på de nevnte slutninger.
303

 Det er flere måter å utlede 

 

300 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 192 og 161 
301 Høgberg (2019a) s. 264 
302 Høgberg (2019a) s. 274–293 
303 Høgberg (2019a) s. 271 
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slutninger på som parallelltolking, analogislutning og antitetisk tolkning.
304

 Det kan 

også finnes ulike syn på spørsmålet om høyesterettsavgjørelsers vekt.
305

 Jeg vil likevel 

behandle slutninger og vekt sammenfattet her.  

I utgangspunktet gjelder de samme normer for slutninger fra 

høyesterettsavgjørelser, som for slutninger fra andre rettslige grunnlag, som 

eksempelvis lovtekst. De enkelte ord og uttrykk må tolkes i sin kontekst. Ved 

tolkingen av ord og uttrykk skal i utgangspunktet alminnelig språkbruk legges til 

grunn. I forbindelse med høyesterettsavgjørelser er det et poeng at også denne 

domstolen i første rekke skal løse konkrete saker. Denne konkrete kontrollen gjør 

at mange domsresultaters begrunnelser gir et svakt grunnlag for å trekke generelle 

rettssetninger.306  

Det har vært vanlig å skille mellom uttalelser i en dom som har prejudikatvirkning, 

premissene som er nødvendige for å begrunne resultatet (ratio decidendi) og derfor 

må tillegges stor vekt, og andre uttalelser som kan tillegges en viss vekt selv om de 

ikke har vært nødvendige for resultatet (obiter dicta), slik Eckhoff og Smith gjør.307 

Jeg forstår Høgberg dit at skepsisen mot å tillegge obiter dicta vekt, har endret seg 

de senere år.
308

 Om skillet mellom obiter deciendi og obiter dicta uttaler Echoff og 

Smith: 

Men vi må også ta høyde for at omfangsrike domspremisser rommer så mange 
«signaler» at de – i alle fall over tid – kan komme i strid med hverandre. Hvis det også 
går lang tid før sammenlingbare spørsmål igjen blir avgjort av Høyesterett, kan både 
rettskildene, samfunnsforholdene og rettens sammensetning ha endret seg så mye at 
både frittstående uttalelser (obiter dicta) og utsagn av større betydning for avgjørelsen 
av den eldre sak mister mye av sin relevans.309 

Det har også vært et skille mellom egenvekt og relativ vekt for spørsmål om hvor 

stort gjennomslag argumenter fra høyesterettspraksis kan tillegges. Den relative 

vekten betegner vekten målt i forhold til andre kilder, og egenvekten er variasjoner 

innenfor argumenter med opphav i Høyesteretts forhold til egne prejudikater.
310

 Når 

 

304 Høgberg (2019a) s. 274–281 
305 Høgberg (2019a) s. 282 
306 Smith og Eckhoff (2018) s. 36 
307 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 172 
308 Høgberg (2019a) s. 279 
309 Eckhoff og Smith (2018) s. 38 
310 Høgberg (2019a) s. 281 
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det gjelder den relative vekten følger jeg langt på vei det jeg opplever er Høgbergs 

oppfatning, om at det ikke er slik at man veier høyesterettsdommer opp mot andre 

kilder. Rettsutviklingen er et resultat av argumentative strukturer, der lovutvikling og 

høyesterettspraksis følger hverandre, og at domstolene vil forholde seg lojalt til 

lovendringer.
311

  

Både grunnleggende rettsstatsideéer og rettferdighetshensyn ligger til grunn for 

høyesterettsdommers egenvekt, og at Høyesterett selv skal forholde seg lojalt til egne 

prejudikater.
312

 Det kan likevel være situasjoner der det er behov for å korrigere kurs, 

foreta implisitte brudd med tidligere oppfatninger eller fylle hull i uavklarte spørsmål, 

uten at det er en klar tilsidesettelse av tidligere prejudikater. Det er også tilfeller der 

det er legitimt å tilsidesette eller fravike prejudikater.
313

 Typiske situasjoner kan være 

ny lovgivning, ny kunnskap eller samfunnsutvikling eller at prejudikatet er i strid med 

grunnleggende rettsprinsipper.
314

 

I denne forbindelse kan det ha betydning om det er en plenumsdom eller en dom 

avsagt i avdeling. Kjennelser avsagt av Høyesteretts ankeutvalg må tillegges mindre 

betydning. For det andre har det betydning om dommen er enstemmig eller avsagt 

under dissens. Foreligger det en eller flere dommer, har det betydning om disse går 

i samme retning, eller er helt eller delvis motstridende. Det sammen har dommens 

alder. Nye, men ikke helt ferske dommer har størst vekt. Det kan gå lang tid mellom 

hver gang et typetilfelle kommer opp for Høyesterett.315  

Graver peker spesielt på at Høyesterett har bøyd og tøyd på lovens ordlyd i 

relasjon til menneskerettighetene.
316

 På barnevernrettens område har det kommet 

avgjørelser fra Høyesterett som omhandler barns medbestemmelsesrett i 

omsorgsovertakelsessaker. Disse kan ha en regeldannende eller regelutviklende 

funksjon i egenskap av at Høyesterett etter Grunnloven § 88 dømmer i siste instans. 

Spørsmålet om avgjørelsene er egnet til å trekke slutninger om rettstilstanden, og at 

de kan tillegges vekt for etterfølgende rettsanvendelse må likevel vurderes med 

varsomhet på grunn av at barnevernssakers bærer sterkt preg av konkret skjønn, 

altså ikke-prinsipielle spørsmål.  

 

311 Høgberg (2019a) s 282 
312 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 183, Høgberg (2019a) s. 282 
313 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 182, Skoghøy (2018) s. 131 
314 Høgberg (2019a) s. 283–287, Skoghøy (2018) s. 132 - 138 
315 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 183-184, Høgberg (2019a) s. 287 
316 Graver (2011) s. 21–29 
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Relevante forskjeller i faktum mellom den sak man nå står overfor og tidligere 

høyesterettspraksis, har også betydning. Er disse store kan dette gjøre det berettiget 

å tillegge de tidligere dommer mindre vekt. Sandberg har uttrykt at 

skjønnsmessigheten på barnevernsakenes område gjør at presiseringer i en enkelt 

sak ikke nødvendigvis er bestemmende, fordi faktum i en senere sak ikke er likt nok, 

selv om Høyesteretts avgjørelser er tunge rettskildemessige argument.317  

Haugli skriver at «det kan være vanskelig å trekke ut av domsgrunnene hva som har vært 

det avgjørende vurderingstema i den aktuelle sak.»318 Det er også store variasjoner i hvor 

tydelig de ulike faktorene eller premissene, altså argumentene, framkommer i 

dommens vurderinger. Haugli refererer også til Smith som skriver at «domsgrunnene 

sannsynligvis sjelden vil gi et fullstendig og dekkende uttrykk for dommerenes motivasjon.»319 

Dette har sammenheng med at de dreier seg om personlige egenskaper hos partene 

i dommer som omhandlet det som da ble omtalt som barnefordelingssaker. Haugli 

mener Smiths uttalelse har betydning også i barnevernsaker. Dette får nødvendigvis 

betydning for dommenes rettskildemessige vekt og premissuttalelsers 

generaliserbarhet, presedens – og prejudikatverdi.  Avgjørelsene er basert på særlige 

forhold som gjør seg gjeldende i den enkelte sak, med søkelys på partenes 

omsorgsbehov og omsorgsevne eller omsorgskompetanse.  

Etter gjennomlesing av høyesterettsavgjørelser er det nærliggende å slutte seg til 

Hauglis formulering: «Domstolene vil tendere mot å fremheve disse helt særlige trekk som 

bærende argumenter, snarere enn å tilstrebe å gi et mer fullstendig bilde av den vurderingsnorm som 

har vært anvendt.»320 For denne avhandlingen blir det da et spørsmål hvorvidt det er 

mulig å få tak i Høyesteretts vurderinger eller avveiinger knyttet til dilemmaer 

mellom de ulike rettighetene barna har i omsorgsovertakelsessaker.  Retten til 

utvikling, omsorg og beskyttelse, retten til familieliv og retten til medbestemmelse 

angir hensyn som skal ivaretas og som enkelte ganger kan trekke i ulike retninger.321 

 

317 Sandberg (2003) s. 27 
318 Haugli (2000) s. 47 
319 L. Smith (1980) s. 123 
320 Haugli (2000) s. 47 
321 Eckhoff og Sundby (1976) s. 130 deler rettslige normer inn i regler og retningslinjer, der normer 
som kan gi anvisning i slike avveininger omtales som retningslinjer, normer for selve aveiningen 
kalles avveiningsnormer. 
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Det kan være en utfordring når selvstendige rettigheter inngår i balanseringer eller 

avveininger som momenter eller hensyn som kan trekke i ulike retninger.322 Kjønstad 

skriver: «Den "juridiske fritenkningens" gjenomslagskraft avhenger av kravet til legalitet på ulike 

rettsområder.» I disse inngrepssakene er kravet til legalitet høyt, men behovet for 

«frirettstenkning», skjønn og bruk av reelle hensyn stort.  

Det må også presiseres for denne avhandlingen, som Smith og Eckhoff gjør, at 

rettsavgjørelsenes eventuelle bindende kraft og presedens- eller overføringsverdi 

ikke må forveksles med plikt til å være enig med resultatet eller uttalelsene. «Tvert 

imot er det viktig å skille mellom høyesterettsdommer som uttrykk for «gjeldende rett» og vår rett 

(og plikt) til rettspolitisk diskusjon.»323 Jeg ser i stor grad utfordringer ved avgjørelsenes 

bindende kraft og overføringsverdi på samme måte som Trude Haugli, som jeg 

mener har en god formulering av dette:  

Oppgaven for rettsforskeren må være å se nærmere på hvilke hensyn og argumenter 
som gjør kan og bør tillegges vekt innenfor denne rammen. Et problem er imidlertid 
at de argumenter som tilsynelatende fremtrer som relevante, ikke gir uttrykk for den 
reelle motivasjon som ligger bak resultatet. Det medfører at man i noen grad må 
forsøke å konstruere de reelle argumentene ved å sammenholde faktum og resultat i 
saken …324 

Høyesterett vil aldri behandle mer enn et sterkt begrenset utvalg av sakene. En 
konsekvens av dette er at de argumenter man vil kunne finne i høyesterettsdommene 
aldri vil kunne gi et dekkende bilde av alle gangbare argumenter innenfor rettsområdet. 
I tillegg kommer så det dynamiske aspektet i rettsanvendelsespraksis. Fordi loven 
bruker et skjønnsmessig begrep «barnets beste», vil innholdet i begrepet kunne skifte 
over tid, i pakt med skiftende teorier og allmenne oppfatninger, og dette vil også 
medføre endringer i praksis over tid, selve rettsanvendelsen skifter karakter.325 

2.3.8 Forarbeider og etterarbeider på barnevernrettens område 

Den senere tid har det kommet mange nye bestemmelser og lovendringer i 

barnevernloven. Det har foregått et omfattende lovarbeid som har hatt som felles 

mål å styrke barns rettslige stilling, som følge av økt oppmerksomhet knyttet til barns 

menneskerettigheter. Menneskerettsloven, Grunnloven og endringer i 

 

322 Kjønstad (2006) s. 3 og 4 
323 Smith og Eckhoff (2018) s. 36 
324 Haugli (2000) s. 48 Altså rettsregelen, her refererer Haugli til samværsretten. 
325 Haugli (2000)  s. 49 
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barnevernloven og barneloven har vært gjenstand for mange utredninger, 

proposisjoner og innstillinger som samlet har vist retning for disse endringene.  

Forarbeider blir beskrevet som «forslag, utredninger, debatter og voteringer som skriver seg 

fra dem som har deltatt i lovens forberedelser og vedtagelse».
326

 Følger man denne definisjonen 

blir avgrensningen av hva som inngår i kategorien forarbeider, avhengig av 

definisjonen av begrepet lov. I denne avhandlingen siktes det primært til formelle 

lover, og lovarbeidet avgrenses til forarbeider og etterarbeider som knytter seg til 

formelle lover.
327

 Eksempler på forarbeider til formell lov som er autoritative og 

allment tilgjengelige er NOU, Proposisjon til Stortinget med forslag til lovvedtak 

(Prp. L) og Innstilling til Stortinget om lovvedtak (Innst. L).
328

  

Forarbeider kan ha særlig betydning dersom lovteksten er vag eller flertydig.
329

 

Barnevernretten preges som nevnt av skjønnsmessige bestemmelser.
330

 Eckhoff og 

Helgesen gir videre tre argumenter som støtter at lovens forarbeider skal tillegges 

rettskildemessig betydning.
331

 For det første blir det påpekt at lojalitet overfor 

lovgiverne bidrar til å styrke demokratiet. I henhold til Grunnloven § 49 utøver 

folket den lovgivende makt gjennom Stortinget. Et annet hensyn som tilsier at 

forarbeidene skal tillegges rettskildemessig betydning er ensartethet i 

rettsanvendelsen. Dette skyldes at lovarbeidene gir mer utfyllende retningslinjer for 

lovtolkningen, slik at det blir desto mindre rom for bruk av reelle hensyn eller 

skjønnsmessig subsumsjon. For det tredje vil det ha konsekvenser for 

lovgivningsteknikken dersom forarbeidene ikke tillegges rettskildemessig betydning. 

Dersom lovgiveren må få alle relevante omstendigheter regulert i lovteksts form, vil 

det gjøre lovteksten mer utilgjengelig.  

Etterarbeider er ikke like klart definert og tillegges ikke autorativ kraft.
332

 En 

betydning synes å sikte til utsagn fra organer for lovgivningsmyndigheten etter at en 

lov er vedtatt, om hvordan lovbestemmelsen skal forstås. Det synes som slike kilder 

kan bli tillagt betydning for lovtolking.
333

 Graver mener at slike uttalelser har større 

 

326 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 65 
327 Grunnlovens bestemmelser i § 76 flg. 
328 Skoghøy (2018) s. 73 
329 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 79 
330 Haugli (2000) s. 40 
331 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 72 
332 Skoghøy (2018) s. 80 
333 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 95 
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betydning for forvaltningen enn for domstolene.
334

 Skoghøy mener det ikke er 

akseptabelt å tillegge etterfølgende lovgiverutsagn selvstendig rettslig betydning, da 

dette vil gi rom for å å endre loven med tilbakevirkende kraft til borgernes ugunst.
335

  

Han åpner derimot opp for at de kan tillegges større betydning der autoritative kilder 

eller sedvaner ikke peker ut en bestemt løsning, men beror på reelle hensyn. Dette 

vil være spesielt aktuelt i tilfeller hvor den alminnelige rettsoppfatningen i samfunnet 

har vært i utvikling.
336

 

Echoff/Helgesen og Bergo synes å legge en tilsvarende holdning til grunn.
337

 I 

slike tilfeller vil etterarbeider kunne tas for lovgivers nåværende balansering av 

hensyn som gjør seg gjeldende. Barnevernretten er et område hvor rettsoppfatninger 

er i stadig endring.  

Selv om forarbeider er autoritative og etterarbeider kan være argumentbærende 

rettskildefaktorer, vil det etter omstendighetene variere hva som kan utledes fra det 

aktuelle arbeidet. Som ved andre rettskildefaktorer må slutningsprosessen avgjøres 

konkret. Det vil avhenge av hvor konsis uttalelsen fremstår, om det er en uttalelse 

om gjeldende rett eller om formål.
338

 Uttalelser i en NOU kan for eksempel stride 

mot uttalelsene i en senere proposisjon. Demokratihensynet tilsier at dokumenter 

som ligger nærmest lovvedtaket bør være av størst betydning ved lovtolkning.  

En proposisjon til Stortinget er tillegges derfor større vekt enn en NOU som er 

inngitt til et departement basert på et faglig nedsatt utvalgs vurderinger og 

konklusjoner. Likevel gir ofte de nevnte NOUer grundige og gode vurderinger, som 

gir underlag til nye bestemmelser eller endringer. Slike endringer trenger ikke i like 

stor grad være begrunnet i proposisjonene. I disse tilfellene vil NOUer ha større 

tyngde som et uttrykk for lovgiverviljen enn ellers. NOUer kan også inneholde 

vurderinger som ikke kommer direkte til uttrykk i proposjonene.  

En NOU eller proposisjon som ikke har ført til endringer i barnevernloven er å 

betrakte som etterfølgende uttalelser. Det kan også være slik at enkelte forslag i en 

NOU eller proposisjon har ført til endringer, mens andre ikke har ført fram. Dette 

reiser spørsmål om hvilken rettskildemessige stilling disse forarbeidene, som egentlig 

 

334 Graver (2019) s. 174 
335 Skoghøy (2018) s. 80 
336 Skoghøy (2018) s. 81 
337 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 99–100, Bergo (2019) s.192 
338 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 70 og 378–379 
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er etterarbeider, har. Slike etterarbeider kan nok ikke sies ha større vekt enn at de gir 

uttrykk for en diskusjon om en retning eller forståelse som bør vurderes av lovgiver. 

For barnevernloven § 4-12, inngrepsbestemmelsen for en omsorgsovertakelse, så 

er den i realiteten ikke endret siden loven av 1992. Like fullt har det vært en utvikling 

av forståelsen av barns rettigheter, og barnevernlovens totale uttrykk for å ivareta 

barnets rettigheter. Der disse legger opp til en diskusjon om innholdet i vilkårene 

for omsorgsovertakelse, og så sant det som skrives bare er presiserende og ikke 

utvidende, kan det spørres om de i lys av øvrig rettsutvikling bør ha større vekt enn 

det som vanligvis tilskrives etterarbeider.  

Skoghøy mener fremsatte forslag til lovendringers vekt vil avhenge av hvorvidt 

forslaget tar sikte på å kodifisere eller endre tidligere gjeldende rett.
 339

 Forslag til 

kodifisering av gjeldende rett mener han må komme i samme stilling som uttalelser 

om hva som er gjeldende rett. Lovforslag som tar sikte på å endre den rettslige 

tilstanden, kan etter hans syn ikke tas som uttrykk for hva som er gjeldende 

rettstilstand. Dersom rettstilstanden er uavklart, og avgjørelsen i stor grad beror på 

reelle hensyn, kan det ved denne vurderingen hentes inspirasjon fra slike 

lovforslag.
340

 

For å ta medbestemmelsesretten som eksempel, kan det spørres om ikke 

etterarbeidene bør tillegges større vekt enn vanlig, fordi mer eller mindre alt 

nasjonalt lovverk knyttet til denne rettigheten har sitt utgangspunkt i 

barnekonvensjonens innføring. Utviklingen av medbestemmelsesretten i kjølvannet 

av denne i nasjonale lover og etterarbeider, kan ses som forsøk på å bringe den 

nasjonale forståelsen i takt med den internasjonale forpliktelsen ved presiseringer. 

2.3.9 Reelle hensyn  

I norsk rettskildelære er det tradisjon for at reelle hensyn kan betraktes som en 

kategori av rettskilder og en selvstendig rettskildefaktor.
341

 Det betyr ikke at reelle 

hensyn som rettskilde ikke har vært omdiskutert.
342

 Sigurdsen har sammenfattet 

betegnelsen reelle hensyn som «verdier og hensyn som kommer til uttrykk i rettsordningen og 

i rettsanvendelsen. Foruten at reelle hensyn er en selvstendig rettskilde, er dette hensyn som har 

 

339 Skoghøy (2018) s. 82 
340 Skoghøy (2018) s. 82 
341 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 378, Høgberg (2019b) s. 342 
342 Skoghøy (2013) s. 257 
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gyldighet ved tolkningen av andre rettskilder.»
343

 Reelle hensyn er gjerne satt i sammenheng 

med forskjellige slags godhetsvurderinger, rettferdighetsvurderinger eller 

verdivurderinger.  

Høgberg omtaler reelle hensyn som et normativt supplement, rasjonalitet, og at 

reelle hensyn kort og upresist kan defineres som hensyn til resultatets godhet i vid 

forstand.
344

 Sigurdsen skriver at reelle hensyn både som rettskildefaktor og som 

hensyn ved tolking av andre rettskildefaktorer er omtalt som godhetsbetraktninger, 

og at konsekvensbetraktninger inngår i de reelle hensyn.
345

 

Min oppfatning er at både Eckhoff/Helgesen, Skoghøy og Høgberg ser reelle 

hensyn som ulike kategorier av hensyn som kan medføre et behov for ulike 

avveiinger av virkning eller formål og innhold.
346

  

Skoghøy omtaler reelle hensyn som den tredje primære rettskilde sammen med 

autoritative rettskilder og sedvaner, og gir en kortfattet karakteristikk: «reelle hensyn er 

argumenter som knytter seg til de realiteter rettsreglene regulerer».
347

 Dommeren legger da til 

grunn den regel hun eller han som lovgiver ville ha oppstilt, etter lovgivningspolitiske 

overveielser.
348

 Spesielt relevant blir reelle hensyn der det ikke foreligger noen 

autoritative kilder eller sedvaner for hvordan spørsmålet skal løses. 

Høgberg beskriver reelle hensyn som et fenomen som alltid har eksistert ved 

rettsanvendelse, men at termen først ble introdusert på begynnelsen av det 20. 

århundre, og at reelle hensyn da ble anerkjent som rettskildefaktor.
349

 

Ved tolking av lovbestemmelser som byr på tolkingstvil, som ved fleksible, 

skjønnsmessige regler eller utvikling i samfunnet som i barnevernretten, kan hensyn 

og argumenter som ikke nødvendigvis fremkommer eksplisitt av normerte 

autoritative kilder, få betydning for å komme fram til gode og rimelige resultater i 

enkeltsaker. Høgberg beskriver at en anerkjennelse av rettskildefaktoren reelle 

hensyn, ikke er en garanti for at godhetsbetraktninger spiller en viktigere rolle nå enn 

 

343 Sigurdsen (2015a) s. 145 
344 Høgberg (2019b) s. 341 
345 Sigurdsen (2015a) s. 145 og 146 
346 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 393–394, Skoghøy (2013) s. 257, Høgberg (2019b) s. 348-349 
347 Skoghøy (2018) s. 42 
348 Skoghøy (2018) s. 43 
349 Høgberg (2019b) s. 344 
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tidligere. Undersøkelser av rettspraksis tyder tvert om på at Høyesterett har blitt mer 

lovgiverkonform.
350

 

Selv om det ikke har skjedd samfunnsmessige endringer, kan det forekomme hull 

i regelverket. Også ved spørsmål som i utgangspunktet er lovregulerte kan derfor 

reelle hensyn gjøre seg gjeldende.
351 Som formulert av Skoghøy: «Spørsmålet er hvorvidt 

det ved fastleggelsen av bestemmelsens innhold skal være et selvstendig argument hvilke konsekvenser 

ulike tolkingsalternativer vil ha. Utgjør vurderinger av denne karakter en egen rettskilde?»
352

 

Skoghøy sorterer vurderingene i konsekvensbetraktninger, innholdsmessige 

vurderinger, rettstekniske vurderinger og systemvurderinger.
353

 Men hva er den 

normative rekkevidden av slike reelle hensyn i norsk rettskildelære? Dette framstår 

ubesvart, eller opp til avgjørelse i det enkelte spørsmål.  

Den type argumentasjon som reelle hensyn gir rom for, og som kan utleses av de 

rettslige normene som anses bindende, myker opp den strenge regelsentreringen og 

objektivitetsidealet.
354

 Subjektive rettsoppfatninger anerkjennes i den forstand at 

verdinøytralitet er vanskelig og kanskje heller ikke ønskelig. Oppmykningen gir 

retten og rettstilstanden endringsmuligheter, men kolliderer fremdeles i noen grad 

med rettsstatsideologien. «Retten blir i større grad preget av sammensatte, ulike og ofte 

motstridende verdier, normer, reguleringsteknikker, rasjonalitetstyper og argumentasjonsmåter.»
355

 

Hva er bra for barn? Å bestemme selv, eller at voksne bestemmer? Dette er 

vurderinger basert på godhetsvurderinger, risikobetraktninger eller prognoser fram 

i tid, eller det Eriksen omtaler som dømmekraft. Eriksen påpeker: 

Oppsummeringsvis blir god dømmekraft i rettskildelæren et spørsmål om 
dømmekraften utøves innenfor rammene av rettskildeprinsippene og om det taes 
tilstrekkelig hensyn til at resultatet skal bli godt. Når det gjelder å finne ut hvilke 
rammer som gjelder, er det tilstrekkelig å se hva andre jurister gjør og har gjort. Noen 
nærmere begrunnelse presenteres ikke. Også når det gjelder dømmekraft i forhold til 
anvendelse av rettsregler, så ser det ut til at rettskildelæren viker tilbake for å si noe 

 

350 Høgberg (2019b) s. 344 
351 Skoghøy (2018) s. 43, Se også Kjønstad (2013) s. 234 om nødvendigheten av økt rettighetsfesting, 
men også potensialet for et svekket juridisk paradigme ved det økte omfanget av bestemmelser med 
mål/middel-tenkning, kost/nytte-vurderinger, økonomiske insentiver og vage og skjønnsmessige 
regler som kan føre til økt bruk av rettskilden reelle hensyn og skjønnsmessige vurderinger. 
352 Skoghøy (2015) s. 290–291 
353 Skoghøy (2018) s. 43–44 
354 Eckhoff og Smith (2018) s. 60 
355 Lundeberg (2008) s. 87 
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om hvordan denne bør utøves. Det avgjørende vil være hva som er et godt resultat, 
og det vil bero på hva som er faglig forsvarlig – men normene for dette unndrar seg 
altså formulering.356 

På et utpreget verdiladet rettsområde som barnevernretten, der beslutninger skal 

treffes med en visshet om at vurderingen ofte inneholder ulike og noen ganger 

motstridende hensyn, kan det bli en utfordring dersom de subjektive 

rettsoppfatninger fører til mindre forutsigbarhet og etterprøvbarhet. Disse 

hensynene har relevans nettopp fordi det ikke er snakk om objektive størrelser, men 

heller underliggende verdier og oppfatninger om resultatets fornuft eller godhet. 

Slike hensyn vil tillegges ulik vekt både ut fra hva saken konkret gjelder, men også 

ut fra hva rettsanvenderen i den enkelte situasjon vurderer som viktig og riktigst å 

vektlegge.
357

  

2.4 Kontekstuelle og metodiske utfordringer ved tolking av barns 
rettigheter 

Dynamikken mellom de ulike rettslige logikkene, samt høyt lovgivningstempo på 

barnevernrettens område, synliggjør nødvendigheten av å se sammenhenger mellom 

de rettslige normbærende og argumentbærende kildene. Sammenhenger mellom 

kildene danner systemet for den rettslige forståelsen og anvendelsen av rettslige 

normer som vedrører barn. 

I barneretten påvirker samfunnets sosiale normer de rettslige normene. 

Samfunnets syn på barn kan endre innholdet og forståelsen av normer uten at 

normene i seg selv endres.
358

 På samme vis kan rettslige normer endre sosiale normer 

ved progressiv lovgivning som er klare uttrykk for politiske ønsker om endringer.
359

 

For avhandlingens tema oppstår spørsmål om hvorvidt behovet for materiell 

fleksibilitet i konkrete vurderinger av hvilken løsning som blir best for det aktuelle 

barn, og behovet for formell fasthet ut fra de rettsstatlige ideal og prosessuelle krav, 

kan oppfylles samtidig. Samtidig tyder det store antall saker som er kommunisert 

 

356 Eriksen (2006) s. 107 med henvisning til Eckhoff (1997) s. 357. 
357 Haugli (2000) s. 54 
358 Garland (2017) s. 113 
359 Eksempler er forbud mot vold mot barn, forbud mot sexkjøp, kvotering av kvinner i styrer og 
lederposisjoner, mennesker med funksjonshemming i arbeidsmarkedet eller fedrekvote for 
foreldrepermisjon. 
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mot Norge i EMD, på at det kan være ulike syn på hvordan avveiningen mellom de 

ulike verdiene og rettighetene som er representert i en barnevernsak skal gjøres.
360

  

Barns menneskerettigheter er nå en del av statsretten, og vi har parallelle 

rettighetsbestemmelser i Grunnloven og i ulike menneskerettskonvensjoner. At 

rettighetene, prinsippene og vilkårene for omsorgsovertakelse er representert i flere 

nivå, kan muligens føre til noe metodisk uklarhet for tolkingen av dem. Spesielt 

sammenhengen mellom Grunnlovens menneskerettigheter for barn og barnas 

menneskerettigheter etter BK og EMK via menneskerettsloven, kan framstå noe 

uklart når det gjelder hvilken rekkefølge de skal behandles i, og muligens også i 

innhold.  

Vibeke Blaker Strand peker på noen av de tenkelige utfordringene ved dette.361 

Hun skriver blant annet at problemstillingen blir aktuell i tilfeller der innholdet i en 

grunnlovsbestemmelse søkes fastlagt (og det er på det rene at bestemmelsen ikke gir 

et bedre vern enn det som følger av de internasjonale konvensjonene). Strand mener 

at det i slike situasjoner kan argumenteres for at rekkevidden av grunnlovsvernet må 

være sammenfallende med vernet som følger av de internasjonale 

menneskerettighetskonvensjonene, slik at man unngår tolkningsresultater som 

innebærer at Grunnloven antas å gi et svakere vern enn det som følger av 

konvensjonene.  

Hun mener også at det blir nødvendig å ta stilling til sammenhengen mellom 

grunnlovsvern og konvensjonsvern i situasjoner der to menneskerettigheter støter 

mot hverandre og det må avgjøres hvordan de to rettighetene nærmere skal avveies: 

Problemstillingen kommer særlig på spissen i tilfeller der en av rettighetene både er 
vernet i Grunnloven og i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene, mens 
den andre rettigheten er vernet i konvensjonene men ikke i Grunnloven.362 

For tematikken i denne avhandlingen kan både utfordringen med at noen rettigheter 

i en omsorgsovertakelsessak er grunnlovsfestet, mens andre følger 

barnekonvensjonen og EMK, samt avveiningsutfordringen ved at to 

menneskerettigheter støter mot hverandre, være aktuelle. Blaker Strand fortsetter 

problematiseringen av slike situasjoner: 

 

360 Jacobsen (2020) 
361 Strand (2007) 
362 Strand (2007) 
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Hva kan sies om Grunnlovens betydning i slike situasjoner? Den siste 
problemstillingen kan ses som en innfløkt versjon av den første: I tillegg til å forholde 
seg til sammenhengen mellom Grunnloven og de internasjonale 
menneskerettighetene for å fastlegge innholdet i en konkret rettighet, blir det 
nødvendig å ta stilling til denne rettighetens forhold til en annen menneskerettighet, 
som ikke nyter Grunnlovsvern. Begge problemstillingene berører det nærmere 
innholdet i lex superior-prinsippet. Hvilken betydning kan prinsippet sies å ha for 
fastleggelsen av innholdet i en konkret rettighet som både er vernet gjennom 
Grunnlov og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner? Og hvilken betydning 
kan prinsippet sies å ha når det i tillegg er to rettigheter som avveies mot hverandre?363 

De fleste sentrale rettighetene som aktualiseres i denne avhandlingen er vernet av 

Grunnloven, barnekonvensjonen og EMK. Det vil likevel være et spørsmål om 

innholdet og rekkevidden av rettighetene etter Grunnloven skal forstås som etter 

den internasjonale forpliktende forståelsen av EMK og barnekonvensjonen, som 

berørt ovenfor om praksis fra EMD og Barnekomitéens generelle kommentarer. 

Et annet spørsmål som gjelder den innholdsmessige forståelsen av barnets 

rettigheter, er hvilken domstol som primært behandler de ulike bestemmelser, og 

hvilken innholdsmessig utvikling de ulike bestemmelser får som følge av dette 

systemet. EMD gir primært innhold til forståelsen av EMK og den nasjonale 

skjønnsmarginen etter EMK. Selv om EMD i større grad enn tidligere henviser til 

barnekonvensjonen, er det i stor grad norske domstoler, og da i første hånd 

Høyesterett, som gir innhold til barnekonvensjonen av bindende karakter.
364

  

Det norske rettssystemet er fremdeles ikke helt unison i forståelsen av hvordan 

de ulike rettslige kildene eller grunnlagene forholder seg til hverandre. Spesielt 

gjelder dette hvilke fortolkingsorgan som skal ha større eller mindre autoritet, og for 

forståelsen av barns rettigheter vises dette særlig ved ulik vektlegging og betydning 

av Barnekomitéens generelle kommentarer og øvrige uttalelser.
365

 Den 

rettskildemessige vekten av Barnekomitéens ulike formuleringer i de generelle 

kommentarene som knytter seg til BK artikkel 12, framstår fremdeles ikke helt 

avklart etter Høyesteretts praksis. Dette kan medføre at den innholdsmessige 

forståelsen av barns rettigheter utvikles i lys av foreldres anførsler, spesielt med tanke 

 

363 Strand (2007) 
364 Kilkelly (2001) s. 311 
365 Skoghøy (2018) s. 127–128 
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på at Norge ennå ikke har signert tilleggsprotokollen om individuell klageadgang for 

barn til Barnekomitéen. 

Sammenhengen mellom Grunnloven, barnekonvensjonen, EMK og norske 

alminnelige lover, herunder spesielt barnevernloven, kan som følge av disse 

forholdene, framstå noe uklart. Uklarheten kan gjelde både hvordan 

medbestemmelsesretten og øvrige rettigheter barn har er formulert i de ulike kildene, 

og hvordan rettighetene kan komme til uttrykk i en omsorgsovertakelsessak etter 

vilkårene i barnevernloven. Barnevernloven, og utviklingen av den som spesiallov 

må forstås i dette helhetlige bildet, der barnet gradvis har fått større plass og fokus 

både i lovgivning og internasjonal og nasjonal praksis.  
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3  Teoretisk ramme og barnets 
medbestemmelse som rettslig norm 

3.1 Et teoretisk rammeverk i lys av medbestemmelsesretten 

Formålet med dette kapittelet er å gi avhandlingens tema, formål og 

problemstillinger et teoretisk rammeverk. Det teoretiske rammeverket og 

presentasjonen av medbestemmelsesretten er tenkt å kunne bidra til en mer helhetlig 

forståelse av innholdet og implikasjonene av medbestemmelsesretten. Med 

implikasjoner menes hvordan medbestemmelsesretten kan virke inn på de øvrige 

rettslige normene som aktualiseres i en sak om omsorgsovertakelse. At jeg i 

avhandlingen har valgt en tilnærming til rettslige normer ut fra barnets 

medbestemmelsesrett, fører til at begrepene rettighet og prinsipp er sentrale. Denne 

rettigheten omtales også som et prinsipp, og det samme gjelder enkelte andre 

rettslige normer, eksempelvis barnets beste. 

I utgangspunktet hadde jeg ikke tenkt å karakterisere eller problematisere 

grenseoppgangene mellom ulike rettslige normkonsept eller kategorier. De rettslige 

normene som får anvendelse i en omsorgsovertakelse, er imidlertid av ulik karakter.  

For å få fram de prosessuelle og materielle rettighetssider av rettslige normer som 

kan virke inn på barns rett til medbestemmelse og barnets rettslige stilling i 

omsorgsovertakelser, har jeg valgt å gjøre et forsøk på å behandle konseptene 

rettighet og prinsipp.  

Rettslige normer kan vise seg fra andre sider enn rettighetssiden av rettslige 

relasjoner, likevel er det rettighetssiden av rettslige normer som er hovedfokuset i 

denne avhandlingen. Rettighetssiden av rettslige normer kan få funksjon som regler, 

retningslinjer eller prinsipper for avveiing av rettigheter. For å avveie rettighetene og 

behandle vilkårene for en omsorgsovertakelse, finnes det en rekke rettslige normer, 

og en god del rettslige normer på barnevernrettens område benevnes som 

prinsipper. Det gjøres derfor også et forsøk på å plassere prinsipptermen og det 

meningsinnhold et slikt begrep kan ha, i normlandskapet mellom andre termer som 

materiell og prosessuell rettighet, regel, retningslinje eller avveiningsnorm.  
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En omsorgsovertakelses inngripende karakter gjør at legalitet, rettssikkerhet og 

rettsriktighet er sentrale begrep. Jeg forsøker derfor å plassere disse begrepene i 

relasjon til ivaretakelsen av barnets rettigheter.  

Medbestemmelseseretten gir en inngang til å kunne belyse hvordan denne 

rettslige normen er helt sentral for forståelsen og anvendelsen av barns rettigheter 

for øvrig.
366

 Til slutt følger noen betraktninger om den funksjonen 

medbestemmelsesretten har for barn som rettighetsinnehaver og rettssubjekt i 

vurderingene av en omsorgsovertakelse. 

For å belyse rettslige normer teoretisk, er det ikke til å unngå at normenes innhold 

berøres i noen grad. 367  Det er forsøkt å gjøre en deling, der noen generelle metodiske 

utfordringer er presentert i kapittel 2. Begrepene rettighet og prinsipp slik de 

benyttes som teoretiske virkemidler i avhandlingen, fremstilles her i avsnittene 3.2 

og 3.3. Deretter behandles konseptene legalitet, rettssikkerhet og rettriktighet i 

avsnitt 3.4. Til slutt behandles autonomi for barn og den funksjonen 

medbestemmelsesretten har, og som er aktuell for forståelsen av avhandlingens tema 

og formål. Utviklingen av medbestemmelsesretten for barn i lys av 

barnekonvensjonen og verdier i samfunnet, dilemma rettigheten reiser og valg av 

begrep beskrives i avsnitt 3.5.  

3.2 Rettigheter 

3.2.1 Nærmere om de spørsmålene som reiser seg 

Det er ikke kontroversielt å konstatere at barn er innehaver av subjektive, 

selvstendige eller individuelle rettigheter.
368

 Likevel er ikke rettighetsbegrepet 

entydig i seg selv.
369

 Eckhoff skriver om rettighetsbegrepene (i flertall) i det juridiske 

rettighetsspråk, og spør ikke «om hva rettigheter er, men hvordan setninger som inneholder 

rettighetstermer, skal eller kan forståes.»
370

 Michael Freeden uttrykker det slik: 

 

366 Freeman (2020) s. 396 
367 Eriksen (2006) s. 102 
368 Rettighetene fremgår av Grunnloven og Norges forpliktelser til å etterleve barns rettigheter etter 
barnekonvensjonen. Se også eksempelvis Stang (2007) s. 71 
369 Holgersen (2000) s. 26 
370 Eckhoff (1989) s. 144 
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The spectrum of definitions pertaining to a right is broad and illuminating in its 
different implications and ideological positions. For example, one approach sees rights 
as ´normative attributes` that belong to persons – the term philosophers use for self-
conscious human beings, conceiving of themselves as initiators of purposive actions. 
Another approach regards rights as entitlements to choose. A third explains rights 
´positively as entitlements to do, enjoy or have done`. A fourth contends that rights 
´always and necessarily concern human goods, that is, concern what it is, at least in 
normal circumstances, good for a person to have`. Rights can be ´possessed, enjoyed, 
exercised` and ´claimed, demanded, asserted`.371 

I tillegg til at rettighetsbegrepet eller konseptet rettigheter ikke er entydig, er også 

barns rettigheter er av ulik karakter.
372

 En refleksjon over rettighetsbegrepet har en 

rettsteoretisk dimensjon, men også en praktisk og konkret dimensjon, fordi 

forståelsen av rettigheter for barn har betydning for hvordan de kan oppfylles: 

Rights are important moral coinage. Without them we are impoverished. Benevolence 
is no substitute. This can be seen strikingly in the case of children. Children’s rights 
thus becomes an interesting test-case for rights generally (MacCormick, [1982] 1984). 
In examining the case for children’s rights and the values such rights uphold, we are 
thus engaged in a wider enterprise of explaining rights, their rationale and their role. 
We are also finding a way of evaluating society.373 

Når det gjelder muligheten til å etterleve barnets rettigheter kan det skilles mellom 

betydningen av rettighetenes konstruksjon og normeringsform, og betydningen av 

at det er barn som er rettighetsinnehaver, når realiteten i rettighetene vurderes. Smith 

satte søkelys på dette: 

Nå er det felles for alle barns rettigheter at de i stor grad er såkalte «vernede rettigheter» 
som andre må vareta på barnets vegne. Barn, især små barn, har beskjedne muligheter 
til selv å sikre gjennomføringen av sine rettigheter. Derfor vil det ofte skorte på 
etterlevelsen av disse. Bratholm fremhever at rettighetsbegrepet av denne grunn ofte 
er villedende og at det bidrar til å skjule at det er tale om nokså fiktive fordeler.374 

Når rettighetsbegrepet ikke er entydig og de rettslige normene som omtales som 

barns rettigheter har ulik karakter, hvilken betydning har da benevnelsen rettighet 

 

371 Freeden (1991) s. 6 
372 Sandberg (2003) s. 79 
373 Freeman (2020) s. 393 
374 L. Smith (1980) s. 27 
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for dette temaet? Jeg vil forsøke å argumentere for å holde fra hverandre spørsmål 

om hva som i så fall kjennetegner rettighetskonseptet for barn, og hvilken rettslig 

praktisk betydning det har for ivaretakelsen av rettighetene at det nettopp er barn 

som er rettighetsinnehaver. 

Med spørsmålet, hva er en rettighet, er derfor ikke formålet å gi noen utførlig 

redegjørelse for rettighetsbegrepet eller hva som skiller konseptet rettighet fra andre 

rettslige normkategorier.
375

 Det er heller et ønske om en refleksjon knyttet til 

rettigheter for barn som konsept, og hvilken karakter eller funksjon rettighetene for 

barna som er trukket frem i denne avhandlingen har, eller kan ha. Det er også en 

refleksjon om hvilken betydning det har dersom de rettighetene barn har i 

omsorgsovertakelser er ulikeartede. Kan dette i så fall medføre en praktisk forskjell 

for vektleggingen av barns ulike rettigheter i faktiske vurderinger?  

Spørsmål som dukker opp i denne sammenhengen, og som vil bli drøftet i de 

følgende avsnittene, er: 

1) Om rettigheten må være uttrykkelig formulert som en rettighet for barnet som 

rettighetsinnehaver, eller om rettigheten kan vise seg som en plikt uten noen 

uttrykkelig korresponderende rett. Er det et krav at en rettslig norm som omtales 

som barns rettigheter, og som er aktuelle i omsorgsovertakelser, uttrykkelig adressere 

barnet som rettighetshaver? Og hvilken betydning har det om rettigheten er 

uttrykkelig formulert? 

2) Om det er et krav om at en rettslig norm medfører et rettskrav eller en 

rettsfølge for å kunne omtale den som en rettighet. Rettskrav betegnes gjerne som 

en snever variant av rettighetsbegrepet. Med rettskrav i prosessretten menes 

rettsregler som kan håndheves av domstolene, altså en forutsetning for at retten 

vurderer og tar stilling til om kravet er berettiget eller ikke.
376

 

3) Og i forlengelsen av dette, er barns rettigheter ulike andre rettslige subjekters 

rettigheter? Dersom det er en slik ulikhet, kan ulikheten tilskrives rettighetenes 

konstruksjon i seg selv, eller har det først og fremst med å gjøre at barn som rettslige 

subjekter er ulike voksne, sett opp mot mulighet til å gjøre rettighetene gjeldende? 

Er barns uselvstendighet som rettssubjekt, og manglende selvbestemmelsesrett, 

egentlig et moment som kan fraskrive barns rettigheter status som rettigheter?  

 

375 Hohfeld (1913) s. 20 og følgende, Eckhoff og Sundby (1991) s. 154 
376 Robberstad (2018) s.73 
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3.2.2 Må normen være uttrykkelig formulert som en rettighet?  

Det som omtales som barns selvstendige rettigheter i dag favner begreper som 

grunnrettigheter og/eller menneskerettigheter og velferdsrettigheter. Rettighetene 

kan være både prosessuelle og materielle uttrykkelige rettigheter, og prosessuelle eller 

materielle rettighetssider av rettslige normer, formulert som eksempelvis plikter eller 

vilkår. For praktiseringen av rettigheter kommer også prosessuelle rettigheter og 

saksbehandlingsregler inn, fordi det er en sammenheng mellom saksbehandling og 

rettighetenes materielle innhold.
377

 Det er rettssystemet i sin totalitet, og også 

aktørene, som definerer realiteter i plikter og rettigheter.  

Spørsmålet om hvorvidt normeringsform har betydning for innholdet i de av 

barns rettigheter som er aktuelle her, er slik jeg ser det egentlig ikke lengre relevant. 

Rettighetene følger både av Grunnlovens formuleringer, barnekonvensjonen, og nå 

også barnevernlovens rettighetsbestemmelse. For ordens skyld kan det i denne 

sammenhengen være grunn til å poengtere at det ikke behøver bety noe for utfallet 

av et konkret spørsmål om en rettslig norm er normert eller fastsatt ved sedvane. 

For eksempel har det lenge eksistert et utvilsomt rettslig utgangspunkt for 

barneretten, i det som har blitt omtalt som det biologiske prinsipp eller det 

biologiske argument, uten at det har fremgått direkte av bestemmelser.  

Når det gjelder normerte enkeltbestemmelser er det likevel slik at ikke alle 

uttrykkelig er formulert som rettigheter, spesielt i barnevernloven. På tross av dette 

må det være utvilsomt at det som følge av rettighetsvernet totalt sett, klart følger at 

også slike bestemmelser kan ha en rettighetsside. Alle rettslige normer kan inneholde 

uttrykk for rettslige relasjoner.
378

 Om en rettsregel er normert som plikt eller 

rettighet, behøver derfor ikke bety noe i en konkret vurdering. En plikt skal forenklet 

sagt inneholde muligheter for det samme rettslige utfallet som om normeringen er 

formulert som en rettighet. Plikten er også et uttrykk for en regulering av det som 

kan finnes mellom plikten og den andre siden av den rettslige relasjonen. 

Statsforpliktelsene har også fått mer presise analytiske begrep. Plikter til å 

respektere inngrepsforbud overfor individer, plikter til å beskytte individer mot 

inngrep fra tredjeparter, og plikter til å oppfylle rettigheter. Dette gjør av barns 

menneskerettigheter kan inneholde flere ulike pliktelementer.
379

   

 

377 Sandberg (2016) s. 57 
378 Eng (2005) s. 149 
379 Ikdahl og Strand (2016) s. 25 
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Like fullt kan fastsettelse og normeringsform få betydning både i praktiseringen 

av rettighetene, og i analyser av dem, og norm og struktur kan ikke fullt ut ses 

adskilt.
380

 Det er nettopp dette fokuset som jeg mener kan bli bestemmende. 

Hvorvidt en norm er definert som en plikt eller en rettighet, eventuelt som vilkår for 

inngrep i omsorgsovertakelsessakene, utgjør som regel en forskjell i 

utgangsposisjonen i en vurdering, og kanskje også for vurderingstemaet i seg selv.  

Å vurdere om et inngrep er legalt, nødvendig og til barnets beste, også ut fra 

hvorvidt foreldrenes rettigheter krenkes, er et annet utgangspunkt enn å se 

vurderingen ut fra hvordan barnets rettigheter ivaretas. Det kan tenkes at 

vurderingstemaet får betydning for hvordan barnets rett til medbestemmelse 

hensyntas i vurderingen. For eksempel: Kan det tenkes at barnet syn på sin egen 

situasjon vurderes med to ulike utgangspunkt, avhengig av om en 

omsorgsovertakelse vurderes som et inngrep i foreldrenes rett til familieliv eller som 

et inngrep i barnets rett til respekt for sitt privatliv og familieliv?  

Tesen om at vurderingstemaet vil legge føringer på hvordan barnets syn vurderes 

og tillegges vekt er utgangspunktet for at jeg ønsker å tilnærme meg normene sett 

fra barnets rettigheter i denne avhandlingen. Jeg ønsker ikke å se helt bort fra 

foreldrenes eller familiens rettigheter, spesielt ikke der rettighetene er gjensidige, 

men ønsker å synliggjøre barnet som selvstendig rettslig subjekt. 

3.2.3 Må normen i seg selv medføre et rettskrav for å få status som rettighet? 

Både den menneskerettslige forankringen for barns velferdsrettigheter, og det 

offentlige ansvaret for å sikre barns velferd, gjør at barns rettigheter i 

omsorgsovertakelsessituasjoner kan sies være både menneskerettigheter og 

velferdsrettigheter. Rettigheter for barn er derfor noe annet eller mer enn at 

rettighetsbegrepet snevres inn til bare å gjelde rettslige normer det kan utledes 

rettskrav av, slik begrepet rettskrav ofte har blitt forstått.381 Når det er snakk om 

 

380 Sundby (1974) s. 137 
381 I tillegg til BK og EMK har barn nå også fått spesifisert sine selvstendige menneskerettigheter i 
Grunnloven § 104. Barnevernloven § 1–5 gir barn rett til nødvendige tiltak etter lovens vilkår. Se 
Kjønstad (2013) om utbyggingen av rettsstaten og om at også barnevern har bidratt til å rettsliggjøre 
samfunnet. Jeg forstår Kjønstad dit at hans oppfatning var at juridiske rettigheter på velferdsstatens 
område, som også ansvarliggjør det offentlige ved erstatningsplikt eller andre sanksjoner, bidrar til 
rettsliggjøring og at dette er viktig for rettssikkerheten, rettstaten og demokratiet ved at de 
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menneskerettigheter og velferdsrettigheter tas det til orde for at rettighetsbegrepet 

favner videre enn hvorvidt rettigheten gir individer rettskrav på materielle goder.
382

  

Menneskerettigheter er blant annet definert som: 

...a conceptual device, expressed in linguistic form, that assigns priority to certain 
human or social attributes regarded as essential to the adequate functioning of a 
human being; that is intended to serve as a protective capsule for those attributes; and 
that appeals for deliberate action to ensure such protection.383  

Velferdsstatens rettigheter erkjennes i større grad enn andre rettigheter å være et 

resultat av politiske prioriteringer og verdivalg.
384

 Velferdsstatens rettigheter er ifølge 

Syse begrunnet i selvstendige hensyn for å imøtekomme behovene til personer, og 

de skal ivareta ulike verdier som er prioritert i et velferdssamfunn.
385

 Det er etter 

mitt syn likhetstrekk mellom disse definisjonene av menneskerettigheter og 

velferdsrettigheter. Selv om velferdsrettigheter er mer spesifikke resultat av rådende 

politiske prioriteringer, ligger også grunnleggende verdier som er forankret i 

menneskerettighetene til grunn for velferdsordningene.
386

 

Gording-Stang har uttrykt at en sterkere internasjonalisering av rettskildebildet 

vil framtvinge en oppmykning av rettighetsbegrepet, «og på sikt antakelig en løsrivelse 

fra den lange listen med nokså restriktive kriterier for hva som skal få status som «klasse 1»- 

rettigheter i nasjonal rett».
387

 Øvrige rettigheter, eller de aspekter ved rettigheter som 

utgjør mer enn rettskrav, omtales gjerne som fundamentale rettigheter, 

menneskerettigheter eller grunnrettigheter.
388

 Grunnrettigheter eller grunnleggende 

rettigheter har sammenheng med en historisk naturrettslig oppfatning, som ved 

menneskerettighetsideen fremdeles har et gjennomslag i dagens rettighetsbilde. 

Menneskets ukrenkelige verdi har karakter av en naturgitt legitimering til det som 

framstår som en kollektiv forståelse av at mennesker har noen helt grunnleggende, 

 

tradisjonelle rettsstatlige ideer ivaretas når borgere skal behandles likt og skal kunne forutse sin 
rettsstilling. Noe tilsvarende i Syse (2016) s. 56 
382 Ikdahl og Strand (2016) s. 26 
383 Freeden (1991) s. 7 
384 Grunnloven, barnekonvensjonen og barnevernloven stadfester dette. Se også Ikdahl og Strand 
(2016) s. 18 
385 Syse (2016) s. 38 
386 Aasen (2014) s. 145 
387 Stang (2007) s. 369 
388 Sandberg (2003) s. 272 
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fundamentale, umistelige rettigheter.
389

 Grunnrettigheter er av Gording-Stang 

beskrevet som de mest basale menneskerettighetene samt andre grunnleggende 

verdier. En normering (eller positivering som nevnt hos henne) av grunnrettigheter 

i menneskerettskonvensjoner, er likevel ikke nødvendig for eksistensen av dem.
390

  

Jeg vil påstå at selv om barnet ikke har krav på et bestemt resultat eller materielt 

gode, kan det like fullt eksistere rettigheter eller rettighetssider av en rettslig norm.
391

 

Rettighetsbegrepet ses også uavhengig av om den kan påberopes alene for 

domstolene, altså uavhengig av om den rettslige normen gir grunnlag for et rettskrav 

i tradisjonell forstand eller ikke.  

Dersom det ikke er en forutsetning for å omtale en rettslig norm som en rettighet, 

at normen kan håndheves av domstolene eller at individet har krav på et spesifikt 

resultat, hva er da funksjonen av slike svake, eller tilsynelatende ikke utkrevbare 

rettigheter? Situasjonen i en omsorgsovertakelsessak er som nevnt, at flere av barnets 

rettigheter og interesser skal harmoniseres i en helhetlig og ofte skjønnsmessig 

vurdering (avveining) av tiltakets egnethet ved om tiltaket oppfyller vilkårene, og 

forholdsmessighet sett opp mot tiltakets nødvendighet og barnets beste. En slik 

vurdering inneholder en avveiing av sterke samfunnsverdier, formål og rettigheter 

som både kan ha karakter av å være grunnrettigheter, menneskerettigheter eller 

velferdsrettigheter, men også prosessuelle krav. Et utviklingstrekk når det gjelder 

velferdsrettslige reguleringer er at de ikke kan forstås som selvstendige 

rettsområder.
392

 Tverrgående rettslige prinsipper og regler stiller krav både til 

regelverkets utforming og praktiseringen av det på tvers av rettsområder.  

Slik jeg ser det er det nettopp i en slik helhetlig vurdering rettighetene skal legge 

til rette for en mulig utligning eller avveining mot andre rettigheter, interesser eller 

hensyn. Noen av rettighetene sikter på å sikre selve vurderingen, noen sikter i større 

grad på å legge til rette for å oppnå et materielt riktig resultat eller rettslig følge. I 

denne avhandlingen ses rettighetsbegrepet i relasjon til hvorvidt det eksisterer en 

rettslig norm det kan utledes en rettighetsside av, som skal tas inn i en 

helhetsvurdering eller avveining, uavhengig av hvorvidt rettigheten i seg selv skal få 

gjennomslag i den løsning som besluttes. De ulike rettigheter avveies, før det kan tas 

 

389 Freeden (1991) s. 28 
390 Stang (2007) s. 74 
391 Ikdahl og Strand (2016) s. 25, Sandberg (2016) s. 82-83 
392 Ikdahl og Strand (2016) s. 23 
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stilling til hvilke av dem som skal vektes i en slik grad at de i praksis får gjennomslag, 

og dermed etterleves i den konkrete situasjonen. Sett i et slikt lys kan man kanskje si 

at rettighetene tjener som retningslinjer i avveiningen.
393

 Sterkere varianter av 

rettigheter kan gi seg utslag som regler. 

3.2.4 Barns rettigheter - svakere eller mindre anvendelige enn andres rettigheter?  

Rettighetsutviklingen når det gjelder barn kan sammenlignes med utviklingen av 

rettigheter på andre områder, der ulike «grupper» har blitt ansett å ha et spesielt 

behov for vern, eller av ulike grunner har blitt oppfattet som å inneha mindre evne 

til å være selvstendige rettighetssubjekter.
394

 I Norge var de Castbergske barnelover 

fra 1915 banebrytende for forståelsen av barn som rettighetssubjekter.395 Barns 

avhengighet av voksne og behovet for beskyttelse, og oppfatningen av at barn ikke 

har kapasitet til å ha ansvar for eget liv, har likevel sannsynligvis ført til at barns 

menneskerettigheter og velferdsrettigheter i barnevernloven i hovedsak har vært 

normert som plikter for voksne, eller «vernede» rettigheter for barna, heller enn 

uttrykkelig formulert som rettigheter for barna.  

De rettslige og samfunnsmessige konsekvenser av rettsliggjøring, i form av økte 

individuelle sosiale rettigheter, har blitt diskutert. Blant annet hvorvidt en slik økning 

reduserer rommet for kollektive handlinger der politikk kan praktiseres av kollektive 

organer, at det politiske medborgerskapet og demokratiet svekkes, og dermed på sikt 

fører til mindre påvirkningskraft, ressursvridning fra eksempelvis faktisk 

endringsarbeid med barn og unge til saksbehandling, og at domstolene og tilsyn 

overtar ansvaret for innhold og kvalitet på velferdstjenester.396 

Menneskerettigheter for barn kan ikke sies å være mindre anvendelige eller 

svakere i sin konstruksjon enn andre menneskerettigheter.
397

 Tvert om er barn gitt 

et dekkende rettighetsvern spesielt tilpasset barns behov ved egen bestemmelse i 

Grunnloven, gjennom barnekonvensjonen og i nasjonal spesiallovgivning. Jeg kan 

heller ikke se at menneskerettigheter for barn er utpreget mer skjønnsmessig eller 

 

393 Eckhoff og Sundby (1976) s. 130 
394 Krappmann (2010) s. 502 
395 Johan Castberg gav liv og navn til de Castbergske barnelover fra 1915 som gjorde barn til 
selvstendige rettslige individer nesten 75 år før barnekonvensjonen. Se bl.a Andersland (2015) s. 44-
47 
396 Se f.eks Aasen og Kildal (2014), Magnussen og Nilssen (2015) 
397 Eekelaar (2002) s. 249 
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målorientert utformet enn tilsvarende menneskerettigheter for alle mennesker. 

Utfordringer med anvendelsen av barns rettigheter, med den begrunnelse at de er 

skjønnsmessige og målorienterte, kan derfor ikke være et sterkere argument når det 

gjelder barns rettigheter enn når det gjelder andre menneskers rettigheter.  

Dersom det er større utfordringer med å anvende barns rettigheter enn andre 

rettssubjekters rettigheter, er det nærliggende å påstå at det i så fall primært må 

skyldes barn som rettslig subjekt, snarere enn at uanvendeligheten kan tilskrives 

rettighetenes konstruksjon i seg selv.
398

 Barna har hele tiden vært et tydelig 

pliktobjekt etter barnevernloven, og det har i teorien vært argumentert for at barna 

dermed har hatt korresponderende rettigheter.
399

 Jeg kan ikke se at pliktnormering 

utgjør en selvstendig grunn til at barns velferdsrettigheter er mer uklare og derav 

mindre anvendelige enn andre rettssubjekters sosiale rettigheter. Svein Eng spør om 

«alltid å kunne identifisere et subjekt som har et krav som svarer til vår plikt, er dekkende for vår 

juridiske forståelse.»
400

 Han mener dette slår sammen to ting som bør holdes fra 

hverandre. Han eksemplifiserer: 

En ting er hvorvidt vi kan identifisere et individ som vi vil si har et krav på at bilføreren 
bruker sikkerhetsbelte. En annen ting er hvorvidt plikten til å bruke sikkerhetsbelte er 
sanksjonert.401 

På samme vis må barns rettigheter, konstruksjonen av disse, og eventuelle andre 

utfordringer i etterlevelsen av dem holdes fra hverandre. Selv om nødvendige tiltak 

er rettighetsfestet i barnevernloven § 1-5, mente departementet fortsatt at 

barnevernets plikt er det viktigste for å sikre at barn får nødvendig hjelp, omsorg og 

beskyttelse til rett tid. Rettighetsfestingen må likevel ikke undervurderes: 

Duties are no substitute. Without rights there would never have been duties, and 
duties would soon evaporate were the emphasis on rights to be diminished.402 

Rettighetsfestingen knyttes til utviklingen av oppfatningen om barnet som 

selvstendig rettighetssubjekt, inkorporering av barnekonvensjonen i norsk lov, og 

 

398 Freeman (2020) s. 396 
399 Sandberg (2003) s. 273 
400 Eng (2005) s. 149–150 
401 Eng (2005) s. 150 
402 Freeman (2020) s. 394 
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innføringen av Grunnlovens § 104 om barns rettigheter. Å lovfeste barnets rett til 

barneverntjenester er dermed ifølge departementet en konkretisering av barnets rett 

til omsorg og beskyttelse etter barnekonvensjonen og Grunnloven.
403

  

I diskusjonen om barnevernloven skulle rettighetsfeste nødvendige tiltak for 

barn, er det særlig to argumenter mot en rettighetsfesting som er trukket frem, og 

som skiller barnevernretten fra andre velferdsrettslige områder. 1) Barnevernsaker 

består av tre parter: barn, foreldre og barneverntjenesten. 2) Det er omstridt at det 

kan gis et rettskrav på tvangstiltak.  

Argumentene for rettighetsfesting, og som ble vektlagt tyngre var 1) at 

rettighetsfesting gir et tydelig signal om at barnet er hovedpersonen i en 

barnevernsak. 2) At barnevernloven er den viktigste særloven for å gi barn 

nødvendig omsorg og beskyttelse i oppveksten. 3) At rettighetsfesting har en viktig 

symbolsk verdi. 4) At barnevernet i større grad vil kunne assosieres med barnets 

rettigheter enn barneverntjenestens plikter, samt at et mer positivt syn på 

barneverntjenesten kan medføre at flere melder bekymring for et barn eller 

henvender seg for hjelp, og at flere barn dermed kan få riktig hjelp til rett tid.
404

 

For barns rettigheter i en omsorgsovertakelsesvurdering kan dette lede til tre ulike 

refleksjoner: 

 1) Hvilken praktisk betydning kan det få for etterlevelsen av barns rettigheter at 

retten til barneverntjenester er normert som en rettighet for barnet, og ikke bare 

som en plikt for staten til å vurdere om behovet barnet har skal føre til en overtakelse 

av omsorgen?  

2) Hvilken betydning kan formuleringen i normeringen ha for barns rettigheter i 

møte med foreldrenes rettigheter i samme sak eller vurdering?  

3) Hvilken praktisk betydning har rettighetsfesting og et rettighetsperspektiv fra 

barnets ståsted, sett i forhold til hva som er det sentrale vurderingstema? Fører 

rettighetsformulering til en økt bevissthet om at det faktisk er barns rettigheter som 

skal vurderes, og også eventuelt avveies mot hverandre, som en selvstendig 

vurdering i parallell med vurderinger av om eksempelvis foreldrenes rettigheter 

krenkes? I denne avhandlingen er det den tredje refleksjonen som først og fremst 

søkes belyst, og herunder spørsmålet om grad av autonomi sett opp mot betegnelsen 

rettighetsinnehaver.  

 

403 Prop. 169 L (2016–2017) avsnitt 5.5 
404 Prop. 169 L (2016–2017) kap. 5 
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Et annet skille i omtalen av barns rettigheter er mellom aktive og passive 

rettigheter.
405

 Min forståelse er at medbestemmelsesretten har bidratt til å endre 

forståelsen av øvrige rettigheter barn har, fra til dels vanskelig håndhevbare 

grunnrettigheter eller i større grad vernede eller passive rettigheter, til å gjøre dem 

mer aktive og effektive. Stang viser til at grunnrettigheter ikke skal forstås som at de 

må kunne prøves rettslig. Det kan utledes rettigheter selv om de ikke kan prøves 

rettslig, men de er mer effektive dersom de kan prøves.
406

 En tydelig normert 

rettighetsfesting er et eksempel på dette. Rettighetsfesting gjør barna til aktive 

rettighetssubjekt, snarere enn objekter som skal vernes. Mer aktive rettigheter fører 

muligens også til at rettighetene kan inneha flere elementer av såkalte rettskrav.  

3.3 Prinsipper 

3.3.1 Normer som omtales som prinsipper  

Prinsippbetegnelsen dukker ofte opp både i avgjørelser og andre juridiske tekster.
407

 

Heller ikke for prinsippene er betegnelsen enhetlig. Disse normene omtales både 

som prinsipper, rettslige prinsipper og- eller rettsprinsipper. I denne avhandlingen 

benyttes betegnelsene prinsipp og rettslig prinsipp om hverandre, men det legges til 

grunn at alle prinsipper som det siktes til her, har en rettslig betydning.  

Prinsipper har fått økt oppmerksomhet de senere år, og flere jurister peker på, og 

problematiserer prinsippers betydning.408 Jeg har inntrykk av at det er en vanlig 

oppfatning at mange av de rettslige normene som kalles prinsipper på barneretten 

og barnevernrettens område har sitt utspring i såkalte grunnverdier.
409

 Det kan 

spørres om disse verdiene utgjør rettslige prinsipper, eller om grunnhensyn eller 

grunnverdier anvendes for å gi innhold til rettigheter, plikter og prinsipper.
410

  

Det virker som det er mange ulike termer som benyttes for å gi rettslige normer 

eller innholdet av rettslige normer på barnevernrettens område ekstra betydning, 

 

405 Stang (2007) s. 72 
406 Stang (2007) s. 76 
407 For eksempel i NOU 2016:16 Kap 5. Regulering av grunnleggende rettigheter og prinsipper fra 
side 44. 
408 Sundby (1974) s. 196, Jerkø (2012), Graver (2006) 
409 Stang (2013) 
410 Sundby (1974) s. 182 og 185 
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vekt eller argumentativ tyngde. Grunnsetning, grunnverdi, grunnrettighet eller 

grunnleggende rettighet, grunnprinsipp (ofte omtalt som et fundamentalt prinsipp), 

prinsipp, grunnhensyn, reelle hensyn, retningslinje og vurderings- eller 

avveiingsnorm er eksempler på dette. Ut fra de ulike betegnelsene skulle man tro at 

et prinsipp skiller seg innholdsmessig og funksjonsmessig fra de andre betegnelsene 

eller kategoriene.  

Det virker likevel som de ulike termene brukes om hverandre. Det er vanskelig å 

se om dette er ulike termer som kan vise til samme fenomen, eller om det i realiteten 

er ulike fenomen og begrep med fast meningsinnhold, slik at de utgjør forskjellige 

normkategorier eller grupper. Et slikt mylder av ord bidrar muligens til at det 

normative innholdet i – og funksjonen av - de rettslige normene kan bli uklart. 

Hvilke prinsipper som får anvendelse eller anses mest anvendelig i den enkelte 

vurdering, kan nok avhenge av hvilket forvaltningsrettslig eller rettslig nivå 

vurderingen befinner seg på, og også til en viss grad hvilken anførsel som danner 

utgangspunktet for vurderingen. I tillegg kan det være vanskelig å sortere eventuelle 

skiller i prinsippenes funksjon for de materielle vurderingene, og normens krav til 

de prosessuelle delene av behandlingen av en sak. Noen prinsipper har dessuten i 

seg selv et materielt innhold eller funksjon, mens noen er av prosessuell art. 

Det florerer av normer som omtales som prinsipper på barnevernrettens område; 

rettsstatlige, menneskerettslige, forvaltningsrettslige, barnerettslige og 

barnevernrettslige. Det er likhetstrekk mellom endel av dem, og til noen grad synes 

det være en viss overdekning. Enkelte av disse er allerede berørt i denne teksten 

tidligere, og prinsippene er grundig behandlet i tidligere barnevernrettslige 

undersøkelser.
411

 Fordi sammenhengen og grensedragningen mellom krav til 

rettsstatlighet og barnevernrettens skjønnsmessige verdiorientering er karakteristisk 

for rettsområdet, berører også denne avhandlingen betydningen av denne 

grensedragningen. Prinsippene på barnerettens og barnevernrettens område 

kommer direkte eller indirekte til uttrykk i Grunnloven, konvensjonene inkorporert 

gjennom menneskerettsloven, forvaltningsloven og i særlover.  

Det virker som prinsippers aktualitet i barneretten og barnevernretten har økt i 

parallell med en økt oppmerksomhet knyttet til barnets rettigheter og barn som 

rettslig subjekt. Kravene som nå stilles til forvaltning og domstolene synes endret og 

skjerpet. Det har tilkommet tildels nye normeringer av rettslige prinsipper som 

 

411 Bla. a i Haugli (2000), Sandberg (2003), Stang (2007) 
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forsvarlighetskravet, forsterkede krav til dokumentasjon på vurderinger og 

synliggjøring av begrunnelser, og bruk av rettslige standarder eller prinsipper, som 

for eksempel krav til forholdsmessighet. 

I tiden etter barnekonvensjonen har det også dannet seg et internt system mellom 

de ulike bestemmelsene i konvensjonen, blant annet ved at Barnekomitéen har 

utpekt fire artikler som generelle prinsipper.412 Disse generelle prinsippene gir 

holdepunkter for hvordan øvrige bestemmelser i konvensjonen skal forstås og 

gjennomføres som en helhet, men også hvordan vi skal forstå sammenhengen 

mellom de fire generelle prinsippene. Alle de fire artiklene som utgjør de generelle 

prinsippene; artikkel 2 om retten til ikke-diskriminering, artikkel 3 om barnets beste, 

artikkel 6 om barns rett til liv og utvikling og artikkel 12 om barnets rett til deltakelse 

og medbestemmelse, er derfor aktuelle.  

For denne avhandlingen er det vesentlige å ta utgangspunkt i barns rett til 

medbestemmelse, og medbestemmelsesrettens mulige innvirkning på forståelsen av 

øvrige prinsipper, og derfra se på hvordan barns rett til vern mot inngrep og øvrige 

prinsipper og verdier kan forholde seg til rettigheten og prinsippet om at barn skal 

medbestemme. Dette gjelder både konstitusjonelle rettsstatlige prinsipper, 

menneskerettslige, forvaltningsrettslige, barnerettslige og barnevernrettslige 

prinsipper.  

Denne avhandlingen tar utgangspunkt i at verdiene, idealene eller målene som 

søkes oppnådd ved rettslige normer, kan omtales både som hensyn, rettigheter, 

plikter og prinsipper. De materielle og prosessuelle rettslige normene som omtales 

som prinsipper, kan i likhet med andre rettslige normer eller argumentkilder, få 

funksjon eller anvendelse som regler, retningslinjer eller avveiningsnormer, alt etter 

hvilke andre rettslige normer som er aktuelle. Det virker som det ligger 

underliggende verdier, idealer og mål bak alle normer som får betegnelsen 

prinsipper, selv om prinsippene kan være bærere av særdeles ulike typer verdier. 

Demokrati, rettsstatlighet, vern av borgere, autonomi og likebehandling er 

eksempler på slike ulikartede verdier som alle har sin gjenklang i rettslige prinsipper. 

Noen av normene som betegnes som prinsipper tar også sikte på å si noe om vekten 

av de ulike verdiene eller hensynene. I slike tilfeller kan de kanskje ses som reelle 

hensyn som skal ha en viss vekt. Jeg vil forsøke, som nevnt over, å plassere 

 

412 General Comment no. 5 
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prinsipptermen og det meningsinnhold et slikt begrep kan ha, mellom andre termer 

som materiell og prosessuell rettighet, plikt, regel, retningslinje eller avveiningsnorm.  

3.3.2 Er prinsipper en enhetlig kategori av rettslige normer? 

Om rettslige prinsipper kan sies utgjøre en enhetlig normkategori er etter mitt syn 

tvilsomt. Jerkø setter ord på dette: 

Vi bør, for alle praktiske formål, gi slipp på ideen om rettslige prinsipper som et 
distinkt fenomen og ideen om et begrep ‘prinsipp’ med et klart og entydig 
meningsinnhold og i stedet åpne opp øynene for forskjellige anvendelser av uttrykket 
«prinsipp» i retten og hvilke normer det refereres til med dette uttrykket.413 

Rettslige prinsipper betegnes også som en noe uklar normkategori som tradisjonelt 

ikke har blitt sortert i det tradisjonelle rettskildehierarkiet, men som noen ganger 

plasseres sammen med de reelle hensyn.414 Når det gjelder betegnelsen rettslig, går 

jeg ut fra at karakteristikken rettslig prinsipp henviser til at prinsippet er en rettslig 

norm som belyser innholdet i rettigheter eller plikter. 

Det fremstår som at grensene mellom ulike rettslige normkategorier eller grupper 

av normer mer generelt er noe utflytende og uklare: 

Läror, principer och rättsinstitut handlar om rättens innehåll, till skillnad från 
lagtolkningsläror som kan betecknas som metanormer, vilka ger ledning hur man skall 
gå till väga när lagen är oklar. 415  

Hva skiller et prinsipp fra en regel eller rettighet, eller et hensyn fra et prinsipp? Og 

kan et slikt rettslig fenomen falle innholdsmessig i flere kategorier? For eksempel, 

kan et prinsipp også være en hovedregel, eller blir normen noe annet eller får en 

annen anvendelse av at det får en annen betegnelse?  

I tillegg er det også etter min oppfatning knyttet uklarhet til om det kan utledes 

noe entydig meningsinnhold av det enkelte rettslige prinsipp ved å se på dets 

funksjon: 

 

413 Jerkø (2012) s. 2 
414 Arntzen et al. (2009) 
415 Sandgren (2004) s. 327 
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Vi kan se at det legges forskjellige ting inn i prinsippbegrepet både når det gjelder 
saksinnhold, karakter, grunnlag og funksjon i den rettslige problemløsning.416  

På lik linje med andre rettslige normer får også rettslige prinsipper ulikt 

meningsinnhold etter hvordan de brukes i argumentasjon og hvilken kontekst 

normen befinner seg i. Ved å gi en norm, et normfragment eller flere normer 

betegnelsen rettslig prinsipp gis det inntrykk av at det skal være mulig å finne 

fellesnevnere som kjennetegner denne gruppen.  

Det er et paradoks dersom rettslige prinsipper fortsatt omtales som en ensartet 

gruppe, dersom det egentlig ikke kan identifiseres fellestrekk mellom de rettslige 

prinsippene, slik at de er egnet som gruppe eller kategori. Et eksempel: Er det slik at 

normen som noen ganger påberopes som prinsipp og andre ganger hensyn eller 

interesse til sammen utgjør prinsippet, eller er det normen som får forskjellig 

utforming eller tyngde i ulike kontekster (som f. eks at det angis som hensyn i loven, 

verdi i dagligtale, grunnverdi i praksis, norm i teorien)? Det virker som begrepet 

rettslig prinsipp brukes om forskjellige rettslige normer og normative størrelser. 

Det latinske principium betyr opprinnelse eller første årsak, men prinsipp brukes 

også i betydningen øverste grunnsetning eller forutsetning for tenkning eller 

handling overhodet. Ordet prinsipp er ofte brukt for å henvise til et utgangspunkt, 

gjerne et grunnleggende utgangspunkt som andre hendelser eller alternativ skal ses i 

lys av. I rettslig sammenheng er mitt inntrykk at rettslige prinsipper er uttrykk for 

ideal, mål eller verdier, og at disse gjerne omtales som grunnleggende.  

Bernt uttrykker at det er gjennom et juridisk fortolkningsfellesskap verdiene blir 

vurdert og konstituert som gyldige i rettssystemet.
417

 For at en norm skal bli anerkjent 

som rettsregel, krever rettssystemet at rettsregelen kan utledes av en rimelig tolking 

av loven og andre rettslige kilder. For å kunne oppfylle samfunnsoppdraget med 

legitim, statlig maktutøving mener Bernt at juristene må ha en felles referanseramme 

som gjør det mulig for dem å debattere, og helst komme fram til en felles forståelse 

av rettsreglene. Han mener dette er felles for all juridisk virksomhet, også for 

forskere.  

For verdiene og prinsippene er det muligens snakk om en legitimeringsprosess 

som skjer mer uformelt, muligens også saktere, enn den sedvanlige, skriftlige 

 

416 Graver (2006) s. 193–194 
417 Bernt (2009) 
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lovgivningsprosessen. Men når prinsippene har blitt vurdert og konstituert som 

gyldige i det juridiske fortolkingsfellesskapet får de også en rettslig legitimitet som 

maktmiddel. Etter som tiden går kan det være dags å vurdere hvor den rettslige 

legitimiteten kommer fra, om den er den hentet fra noe i retten og er den fortsatt er 

aktuell og gjeldende.  

3.3.3 Hvordan kan prinsipptermen brukes? 

Betegnelsen rettsprinsipper brukes gjerne ved avgrensningen av konstitusjonelle 

rettigheter: 

Prinsippteorien inndeler rettsnormene i regler og rettsprinsipper og oppstiller «teser» 
og «lover» som innebærer en rasjonell og formell juridisk metode ved avgrensningen 
av konstitusjonelle rettigheter. Slike rettigheter er i samsvar med teorien 
rettsprinsipper.418  

Rettsprinsipper kan også gi veiledning om idealer som skal realiseres i 

rettsanvendelsen.
419

 En del av de rettslige normene som omtales som 

barnevernrettslige prinsipper kan ses på som slike optimaliseringspåbud, der idealer, 

verdier eller rettigheter som anses viktige omtales som prinsipper fordi de skal ha en 

spesielt viktig plass og funksjon både som argumentkilde, i hvordan argumentene 

utformes (slutningene), og i harmoniseringen av de aktuelle rettslige normene: 

Rettsprinsippene har den egenskap at de i den konkrete rettsanvendelsen er 
optimaliseringspåbud («optimization requirements»), det vil si idealer som skal 
realiseres i størst mulig grad i rettsanvendelsesskjønnet. Kardinalpunktet i teorien er 
«the Law of Balancing» som får anvendelse ved «kollisjon» eller «konkurranse» mellom 
rettsprinsipper. Denne «loven» inngår som en viktig bestanddel av 
proporsjonalitetsprinsippet («the principle of proportionality») som etter teorien er 
uløselig knyttet til forståelsen av rettsprinsipper som optimaliseringspåbud. 420 

Det virker som bestanddelene i proporsjonalitetsprinsippet og forvaltningens 

alminnelige forholdsmessighetsprinsipp er nokså likeartet: 1) egnethet eller 

 

418 Arntzen et al. (2009) s. 9 
419 Arntzen et al. (2009) s. 9 
420 Arntzen et al. (2009) s. 9 
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hensiktmessighet 2) nødvendig og 3) tilfredstille krav til proporsjonalitet i mer 

begrenset betydning/fordelene med inngrepet må overstige ulempene. 

Det virker som prinsippbetegnelsen overlapper Eckhoffs bruk av begrep regel, 

og Sundby og Eckhoffs bruk av begrepene retningslinje og avveiningsnorm. 

Eckhoff betegner en regel som det man kommer fram til etter å ha tolket lovteksten, 

og at man under tolkingen tar andre fakorer i betraktning. 
421

  

Sundby og Eckhoff karakteriserer avveiningsnormer som normer som åpner for 

skjønn slik at avgjørelsen kan komme til å bero på en avveining av forskjellige 

faktorer (hensyn, interesser, argumenter m.fl.). Bestemmelsene inneholder da gjerne 

skjønnskriterier som rimelig, forsvarlig, alvorlig, vesentlig og lignende.
422

 

Retningslinjer beskrives som et sett av hjelpenormer som angir forutsetninger 

som er relevante eller irrelevante i en avveining. Som eksempel nevner de 

skadeerstatningsloven av 13/6 1969 nr. 26 § 1-1, som inneholder både en 

avveiningsnorm: «Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettelig 

eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig», og et sett av retningslinjer om at det under 

rimelighetsskjønnet skal tas: «hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og 

forholdene ellers.»
423

 

Spesielt forvirrende er det mellom begrepene prinsipp og retningslinje og 

avveiningsnorm: 

Orden «prinsipp» finner jeg imidlertid uegnet. Det brukes såvel innenfor jusen i et veld 
av ulike betydninger, og det er antaelig uklokt å binde ordet til mitt spesielle begrep. 
Noe av det som kalles prinsipper er imidlertid gode illustrasjoner av hvor jeg vil hen 
med mitt retningslinjebegrep.424 

Eriksen skriver om hvordan normers ulike karakter kan få betydning for utøvelsen 

av dømmekraft eller skjønn. Dømmekraft benyttes her som evne til å avgjøre om 

noe kan innordnes under en norm: 

I forhold til hvordan det normeres, kan det skilles mellom normer som determinerer 
løsningen av spørsmål, og normer som angir momenter som skal tillegges vekt ved 
løsningen av et spørsmål. I norsk normteori er det vanlig å reservere betegnelsen regler 
for den første typen av normer, mens den andre typen normer i denne terminologien 

 

421 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 30 
422 Eckhoff og Sundby (1991) s. 108 
423 Eckhoff og Sundby (1991) s. 110 
424 Sundby (1974) s. 191–193 
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betegnes som retningslinjer ... Determineres løsningen på et spørsmål, vil den 
konsekvensen som normen angir inntre a priori såfremt betingelsen for anvendelse av 
normen er oppfylt. Angis kun relevante momenter vil ikke nødvendigvis 
konsekvensen inntre selv om betingelsene er oppfylt; det vil være avhengig av de 
øvrige omstendigheter. Det betyr at inntreden av konsekvensene som normen angir 
må avgjøres a posteriori, selv om betingelsene for anvendelse av normen i og for seg 
er oppfylt. I begge tilfeller vil det imidlertid måtte utøves en form for dømmekraft idet 
det må avgjøres om et saksforhold kan subsumeres inn under anvendelse av normen. 
Ved anvendelse av retningslinjer vil det imidlertid også utøves dømmekraft for å 
bestemme om de øvrige omstendigheter er av en slik art at konsekvensene som 
normen angir skal eller eventuelt ikke skal inntre. Poenget her er at dømmekraft må 
utøves i relasjon til begge normtypene, og uavhengig av hvor stort innslaget av 
dømmekraft er når normen anvendes, er oppgaven her å si noe om hva utøvelsen av 
dømmekraften innebærer.425 

Selv om det virker vanskelig å definere prinsipper som en ensartet eller enhetlig 

normkategori, kan et økt søkelys på bærende rettslige prinsipper likevel bidra til 

lojalitet mot de demokratiske rettsstatsgrunnsetninger, og hvordan benytte disse 

som kvalifikasjonsnormer for å sikre juridisk allmenngyldig karakter. Prinsipper kan 

forstås som et bidrag til et system for å ivareta en rettslig koherens i retten, og gi 

validitet til rettslige system.
426

  

Det avgjørende er slik jeg ser det hvordan prinsipper kan benyttes i sin rettslige 

sammenheng. En verdi, mål eller et ideal på barnevernrettens område viser seg ofte 

som skjønnsmessige og målorienterte bestemmelser som dukker opp i ulike rettslige 

grunnlag, og ulike i nivåer av den rettslige reguleringen. Når grunnleggende 

prinsipper påberopes har jeg undret meg over om motivet noen ganger handler om 

å gi vurderinger og avgjørelser legitimitet og tyngde i kraft av at de også utgjør 

verdier. På barnerettens område har det også blitt pekt på at henvisninger til 

normkategorier som prinsipper eller grunnleggende hensyn kan smugle inn andre 

hensyn i juridiske vurderinger, for eksempel politiske eller kulturelle argumenter, selv 

om disse ikke er i tråd med prinsippets eller hensynets kontekst og den juridiske 

forståelsen som i utgangspunktet dannet utgangspunktet for bruken av den rettslige 

normen.
427

  

 

425 Eriksen (2006) s. 101 - 102 
426 Garland (2017) S. 115 
427 Som Haugli (2020a) på side 52. 
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Jeg mener at det er grunn til, i likhet med slik jeg oppfatter Jerkø, å i større grad 

erkjenne at prinsipper ikke er en enhetlig kategori av normer.
428

 Prinsippenes økte 

aktualitet handler kanskje først og fremst om et behov for systematisering og 

avveiing av rettslige normer som er regulert på ulike nivå og i ulike lovverk. Her 

kommer også noen av prinsippene inn for å gi anvisning på hvordan vurderingene 

skal foretas, kanskje spesielt materielt. Prinsippene bidrar som retningslinjer i en 

avveining mellom ulike argumenter og hensyn, der noe skal vektes tyngre enn andre 

aktuelle hensyn, som eksempelvis barnets beste.  

Bernt viser til diskusjonen mellom Herbert Hart og Ronald Dworkin om judicial 

discretion. Hart legger til grunn at rettsanvendelse som ikke er forankret i gitt 

kildemateriale, må anses som en type fri rettsskapende virksomhet fra domstolenes 

side. Dworkin mener dette gir en både uheldig og misvisende beskrivelse av 

dommerskjønnet, og fremholder at all rettsanvendelse er styrt av rettslige normer, 

og at dommerskjønnet er forankret i et faglig definert og kritiserbart sett principles 

som avspeiler overordnede verdier og tankemønstre i dagens rettsorden.429 Min 

oppfatning er at både Hart og Dworkin kan ha rett. I en sak om omsorgsovertakelse 

er rettsanvendelsen forankret i kilder, men det er ikke alltid at kildene gir anvisning 

på en bestemt løsning. Det er derfor rom for skjønn eller avveininger som er 

forankret i verdier, og som i noen grad kan forankres i prinsipper. 

I slike vurderinger kan det stilles spørsmål ved hva den juridiske metode kan tilby 

av normative begrunnelser for de vurderingene som gjøres, og den løsning som 

velges. Som Bernt setter søkelys på som et hull i den juridiske metodelæren; hvordan 

beskrive det rettslige skjønn som utøves av domstoler og rettsvitenskap i 

vurderingsprosessen?
430  

I forlengelsen av dette spørsmålet kan det kanskje for barnevernrettens område 

være relevant å stille spørsmålet i en litt annen variant; hvordan beskrive det rettslige 

skjønn som utøves av domstoler og rettsvitenskap når idealer, verdier og mål skal gi 

innhold til retten? Hva er det rettsanvendere og rettsvitere gjør når idealer, verdier, 

mål, hensyn, rettigheter og prinsipper avveies?  

Jeg tilslutter meg Bernts standpunkt om at det er en sentral oppgave for 

rettsteorien å videreutvikle de prinsipielle vurderingsnormer, slik at tema for en 

 

428 Jerkø (2012) 
429 Bernt (2014) s. 155 
430 Bernt (2014) s. 161 
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realistisk metodelære også innbefatter de bredere prinsipielle vurderingsnormer som 

rettsanvendere og rettsforskere ser og diskuterer gjeldende rett ut fra.  

Noen vil kanskje hevde at det ikke er vesentlig om slike vurderingsnormer 

benevnes som hensyn, reelle hensyn, verdihensyn, grunnhensyn, rettigheter, vilkår, 

rettslige prinsipper, grunnprinsipper, prinsipper, regler, retningslinjer, 

avveiningsmarkør eller avveiningsnormer. Det er likevel slik at ulike rettslige normer 

har ulik karakter og opprinnelse. En fortsatt beskrivelse og diskusjon av hvilken 

benevnelse, funksjon og anvendelse slike normer kan ha, samt hvordan retten 

fastsetter den normative rekkevidden av slike normer, er etter mitt syn viktig for den 

kollektive rettslige bevisstheten.  

Barnevernet i Norge har historisk sett hatt tre viktige prinsipper som danner 

utgangspunktet for barnevernets arbeid: Barnets beste, det biologiske prinsipp og 

det mildeste inngreps prinsipp. I tillegg er barns rett til medbestemmelse et prinsipp 

etter barnekonvensjonens artikkel 12, og barnets medvirkning tilskrives avgjørende 

betydning for å sikre barnets beste.
431

 Disse prinsippene er utslag av verdier, mål 

eller ideal og kommer frem i ulike kilder, og kan få ulik betydning avhengig av den 

konkrete vurderingen. Her tas det utgangspunkt i at normer som omtales som 

prinsipper på barnevernrettens område, både kan få funskjon som regel og/eller 

retningslinje eller avveiningsnorm i den enkelte vurdering. 

Verdier, mål og ideal kan være nedfelt i rettslige normer fastsatt ved lov eller 

etablert som sikker sedvane, de kan benyttes som hensyn eller retningslinje der de 

må avveies mot andre rettslige normer, og det kan finnes avveiningsnormer som sier 

noe om hvordan hensynene skal avveies ved hjelp av retningslinjer, for å kunne 

komme fram til en løsning (regel).
432

 Spørsmålet her er hvordan prinsippbegrepet 

passer inn i et slikt oppsett for tolking av rettslige normer og for normanvendelse. 

Sandberg skriver at et prinsipp er noe annet enn et hensyn, selv om begge kan 

tillegges vekt ved utformingen av en lov, eller tas i betraktning i en konkret 

avgjørelse:  

 

431 Prop. 106 L (2012–2013) avsnitt 11.2 
432 Etter inspirasjon fra Eckhoff og Sundby (1991) 
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En forskjell ligger i at prinsippet er en norm, mens et hensyn alene ikke er det. Ved 
enkeltavgjørelser er det normen - et prinsipp eller en regel - som bestemmer om noe 
skal være et hensyn i vurderingen, og hvilken vekt det skal ha.433 

Slik jeg ser det virker det som det kan oppstå forvirring ved å tenke rettighet = krav 

eller regel, og prinsipp = retningslinje eller avveiningsnorm. I denne sammenheng 

legges det til grunn en forståelse av at de normene som omtales som prinsipper og 

som har materielt innhold, kan få funksjon som regler og retningslinjer. De 

prinsippene som har et prosessuelt preg vil forstås som regler, retningslinjer eller 

normer for avveining av materielle rettslige normer eller hensyn.
434

 På samme måte 

som for begrepet rettighet handler eventuell uklarhet i anvendelsen og betydningen 

av prinsipper derfor snarere om den stilling prinsipper får i møte med andre rettslige 

normer, enn spørsmålet om de i det hele tatt kan benevnes som prinsipper.
435

  

Prinsippene vil derfor først og fremst ses som utslag av behov for å avveie 

rettslige normer for å komme fram til hva som kan være regelen, i en tid der ulike 

rettslige tradisjoner eller logikker, og ulike interesser, skal virke sammen. Det hevdes 

at denne funksjonen ikke er noe nytt i rettslig historisk sammenheng.
436

 På 

barnerettens og barnevernrettens område har behovet for harmonisering muligens 

fått ny aktualitet som følge av et paradigmeskifte fra paternalisme til økt autonomi 

for barnet. I dette skiftet skal både barns velferdsrettigheter og barns 

menneskerettigheter virke sammen, og spørsmål om omsorgsovertakelse befinner 

seg i et privat-offentligrettslig grenseland.
437

 I tillegg aktualiserer et fornyet syn på 

barn som selvstendige rettighetssubjekter en normativ spenning som ikke tidligere, 

i en mer beskyttelsesorientert æra, var like synlig.  

Jeg ønsker å skille mellom bruken av begrepene rettighet og prinsipp som 

argumentkilde, der normene gjerne gis betegnelsen prinsipp for å gi 

argumentasjonen tyngde. I tillegg kan både rettigheter og prinsipper få funksjon som 

regel, retningslinje eller avveiningsnorm for å gi anvisning på hvordan normer skal 

avveies. Dette kan berøre både prossesuelle sider av en vurdering, men også der ulike 

 

433 Sandberg (2003) s. 36 
434 Sandgren (2004) omtaler prinsipper til juridisk argumentasjon for en særkilt kategori metanormer 
på s. 300. 
435 Sundby (1974) s. 196–202 
436 Garland (2017) S.115 
437 Ikdahl og Strand (2016) s. 22–23 
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materielle sider skal avveies mot hverandre. Slik sett henger også rettslige normer 

som omtales som prinsipper sammen med begrepet rettssikkerhet. 

3.4 Legalitet, rettssikkerhet og rettsriktighet  

3.4.1 Rettssikkerhet ved omsorgsovertakelse 

En omsorgsovertakelses inngripende karakter gjør at rettssikkerhet er et sentralt 

begrep. Rettssikkerhetsbegrepet er ikke entydig.
438

 Det kan skyldes at begrepet 

benyttes både når det er snakk om rettssikkerhet som ideal og verdier og når det er 

snakk om rettssikkerhet som rettslige normer. Det er vanlig å skille mellom to ulike 

betydninger av begrepet, der en betydning er formelle krav til rettsriktige avgjørelser, 

og en annen betydning er materielle krav til innholdet i rettssystemet.
439

 

Rettssikkerhet dreier seg uansett om å sikre individer vern mot overgrep fra det 

offentlige.
440

  

Rettssikkerhetsbegrepet henger også som regel sammen med begreper som 

legalitet, rettsriktighet og legitimitet. Legalitet, rettssikkerhet, rettsriktighet og 

legitimitet utgjør en del av den verdimessige begrunnelsen for rettighetsutviklingen, 

ved at rettighetssidene av normene kan tenkes å utjevne en skjev maktbalanse 

mellom det offentlige og borgerne. Begrepene er også en del av den standarden den 

økte rettsliggjøringen måles mot i etterkant av en utvikling eller endring.
441

 Av den 

grunn virker det naturlig å gjøre en gjennomgang av funksjonen av slike begrep for 

temaet i denne avhandlingen. 

Fra et rettslig ståsted virker det naturlig å se på rettssikkerheten med 

utgangspunkt i legalitet.
442

 Altså at rettssikkerhet kan oppnås ved at de lovmessige 

krav som gjelder for forvaltningen og domstolene og de garantier som er gitt 

borgerne oppfylles. Hvorvidt rettssikkerheten er oppfylt bør kunne prøves rettslig 

opp mot om reglene, de kravene som stilles til forvaltning og domstol og de garantier 

 

438 Boe (2018) s. 18, Kjønstad (2017) s. 115, Bendiksen og Haugli (2021) s. 26 - 29 
439 Kjønstad (2017) s. 115 
440 Bendiksen og Haugli (2021) s. 26 
441 Bernt (2011) s. 6 og 7 
442 Naarttijärvi (2018) s. 211 
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som er gitt den enkelte.
443

 Slike krav kan problematiseres der lovbestemmelsene er 

åpne, målorienterte og skjønnsmessige, som vilkårene for en omsorgsovertakelse er. 

Idealet om rettsikkerhet innebærer også at de avgjørelsene som domstolene og 

forvaltningen treffer overfor borgerne, skal være mest mulig rettferdige og 

forutsigbare. Dette oppnås ved at det er lovregulert hva avgjørelsene kan gå ut på, 

at det er tilstrekkelig klarhet i hvilke kriterier som må være oppfylt for å treffe en 

avgjørelse, og hvilken fremgangsmåte som skal benyttes når avgjørelsene treffes. 

Hvordan avgjørelsene treffes, i lys av åpne, målorienterte og skjønnsmessige vilkår, 

og hvilke begrunnelser som gis for beslutningene, vil derfor være av betydning for 

rettssikkerheten i saker om omsorgsovertakelse. 

Det er også vanlig å dele rettsikkerhetsbegrepet opp i rettssikkerhetskrav og 

rettssikkerhetsgarantier.
444

 Rettssikkerhet som krav sikter til at det fattes rettsriktige 

avgjørelser, at borgerne får de ytelser de har rett til og at de ikke utsettes for tvang 

med mindre vilkårene er oppfylt. Rettssikkerhetsgarantier benyttes gjerne om de 

regler som tar sikte på at materielt rettsriktige avgjørelser kan trygges.
445

 

Rettssikkerhet som krav eller regler for forvaltningen eller som garantier for 

borgerne, og som verdi eller ideal, henger etter mitt syn sammen og griper inn i 

hverandre og kan føre til uklarhet. Begrepet henger sammen med maktfordelingen i 

rettsstaten, legalitet, borgernes friheter og rettigheter, og har derfor også en 

demokratisk begrunnelse.  

De formelle forvaltningsrettslige krav eller prinsipper bærer rettsstatlige verdier 

for å sikre at prosessen er formelt rettssikker. De kan også bidra til at de riktige 

hensyn og rettigheter kommer fram i vurderingene for å sikre den materielle 

rettssikkerheten. Rettssikkerhetsbegrepet inneholder derfor både formelle og 

materielle krav og regler, men når rettssikkerhet benyttes som samlebetegnelse er det 

gjerne også et uttrykk for idealet eller totalen av de verdier begrepet representerer 

som samlet skal inngi tillit. 

Idealet og totaliteten i begrepet rettssikkerhet skal altså inngi tillit. I denne 

sammenheng er det er en vanlig oppfatning om at retten får legitimitet ved at 

rettstilstanden baserer seg på objektive kriterier. Rettstilstanden har en fasthet ved 

 

443 Bendiksen og Haugli (2021) s. 29 
444 Andreassen et al. (2002) s. 27 
445 Kjønstad (2017) s. 115, Bendiksen og Haugli (2021) s. 27 
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at jurister og andre rettsanvendere er lojale i sin bruk og forståelse av retten.446 Her 

kan det stilles spørsmål ved hva rettsanvendere i ulike situasjoner skal være lojale 

mot. Er det lovgiverviljen, dommerforståelsen, grunnleggende verdier og moral, 

eller internasjonale standarder? Bernt poengterer at jurister jobber i et «spenningsfelt 

mellom kryssende legitimitetsforventninger, der den ganske upresise forventningen om lojalitet mot 

lovgiver bare utgjør én av flere poler i kraftfeltet.»447  

Andre mener rettstilstanden ikke kan framstilles som noe fast, fordi retten er i 

stadig utvikling. Som Carsten Smith uttrykker det: 

Vi er i en samfunnsmessig situasjon der nye rettsspørsmål uopphørlig skapes, og der 
rettsargumentene endrer sin verdi, der lovgiveren viser stor aktivitet, men samtidig 
produserer nye tolkningsspørsmål og skjønnsspørsmål. Høyesteretts prejudikater kan 
skape positiv kontinuitet, men også negativ treghet. Vår holdning bør ikke først og 
fremst være å finne og følge prejudikater, men å vurdere og eventuelt skape 
prejudikater.448  

At retten er i stadig utvikling følges gjerne opp med at rettsanvendelse i mindre grad 

baserer seg på rent objektive kriterier, og at rettens legitimitet må hentes fra andre 

ideal enn fasthet og objektivitet, fordi verdisyn og politiske preferanser alltid vil være 

en del av rettsanvendelsen og dermed rettsutviklingen. Carsten Smith uttrykker 

videre om den dømmende virksomhet:  

Den dømmende virksomhet skjer i et spenningsfelt mellom den rene rettsteknikk og 
på den annen side de frie vurderinger som man kan betegne rettspolitikk – som jurister 
gjerne gjør – eller eventuelt politikk – som mange andre gjerne gjør. Men uten dette 
element der dommeren etter sitt skjønn søker den beste samfunnsmessige løsning – 
ville rettsanvendelsen miste meget av sin samfunnsnytte. Dette element må erkjennes, 
det må dyrkes, og det må avgrenses. Denne prosess er en kjerne i dommerens 
arbeid.449  

Dermed er den tradisjonelle oppfatningen av begrepet gjeldende rett mindre 

hensiktsmessig, fordi begrepet kan gi en illusjon av at de rettslige grunnlagene og 

rettsanvendelse er objektiv, nøytral og fast, klart atskilt fra sosiale normer, politikk 

 

446 Bernt (2014) s. 46 og 48 
447 Bernt (2014) s. 48 
448 C. Smith (2012) s. 24 
449 C. Smith (2012) s. 24-25  
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og verdier, og dermed legitim.450 En slik forutsetning for rettssikkerhet er 

problematisk i barnevernretten på grunn av bestemmelsenes åpne, målorienterte og 

skjønnsmessige karaketer. 

Dersom rettstilstanden anerkjennes som dynamisk og samfunnsnær, og dermed 

inneholder vurderinger av verdier og har en politisk funksjon, er begrepet gjeldende 

rett, eller i alle fall begrepet rettstilstanden, mindre problematisk.
451

 Det er da åpent 

for at det kan argumenteres for løsninger ut fra andre hensyn enn de som 

framkommer eksplisitt av de rettslige kildene, eventuelt at løsningene kan bli ulike 

avhengig av hvordan ulike hensyn avveies. Som Smith presiserer i forhold til 

rettsanvendelse, og her spesielt sett i forhold til domstolenes rettsskapende 

virksomhet:  

Jeg mener fortsatt at dommernes samfunnsmessige verdisyn – deres grunnholdning 
overfor de samfunnsproblemer sakene gjelder - er og bør være en viktig faktor.452  

I forvaltningen sikter kravet til rettssikkerhet spesielt til legalitet ved at den enkelte 

skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet fra myndighetenes side, men krav 

om lovhjemmel har også sammenheng med at egen rettsstilling kan forutsees og at 

borgerne kan forsvare sine rettslige interesser.
453

 Like fullt kan det finnes andre 

rettssikkerhetsinstrument som også må være til stede for å kunne oppnå 

rettssikkerhet.
454

 Andre verdier i samfunnet som anses viktige og gode kan settes i 

sammenheng med rettssikkerhet som ideal, og inngår i noen sammenhenger i 

begrepet. Effektivitet, humanisme, deltakelse, frihet og autonomi, hensynsfullhet og 

imøtekommenhet er eksempler på dette. Også hensyn til likhet og rettferdighet 

inkluderes som en del av rettsstatsideologien. Dette kan være vanskeligere å prøve 

rettslig.  

Rettssikkerhetsbegrepet sikter også til forvaltningens rolle ved at forvaltningen 

opptrer rettsriktig, unngår rettsuvisshet, opptrer betryggende og at forvaltningen er 

 

450 Bernt (2014) s. 46 
451 Gjeldende rett kan forstås i retning av at det finnes et riktigt svar, mens rettstilstanden kanskje 
enklere forstås som en situasjon der ulike løsninger kan forsvares. 
452 C. Smith (2012) s. 64, og videre: «Men jeg er også blitt enda sikrere i det syn at partipolitiske 
hensyn er utelukket i Høyesteretts virksomhet.» 
453 Bendiksen og Haugli (2021) s. 28 
454 Naarttijärvi (2018) s. 225 
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kontrollerbar.
455

 Rettssikkerhet er derfor også et premiss for tillit til rettsordenen og 

forvaltningen. Det er et ideal bestående av verdier og normer, og på forvaltningens 

områder også holdninger, som samlet er egnet til å skape tillit til at arbeidet 

forvaltningen gjør og det skjønnet de utøver har de beste hensikter for borgerne, og 

dermed at avgjørelser fattes på riktig grunnlag. Tillit til rettsorden og forvaltning ved 

at rettssikkerhetsbegrepet spiller på lag med allmenne rettsoppfatninger i samfunnet, 

gir systemet og enkeltavgjørelser legitimitet slik at rettsordenen og forvaltningen kan 

fungere.  

3.4.2 Sikkerhet for barnas rettigheter eller rettssikkerhet? 

På velferdsrettens eller sosialrettens område er det også vanlig å peke på statens 

ansvar for å sørge for sikring av sosiale eller velferdsmessige ytelser ut fra en 

forsvarlig minstestandard.
456

 Rettssikkerhetsbegrepet på barnevernrettens område 

må derfor ses i sammenheng med de krav og regler som stilles til forvaltning og 

domstol og de garantier som er gitt borgerne. Disse kan vise seg både som plikter, 

rettigheter, vilkår og prinsipper. I denne avhandlingen benyttes begrepet 

rettssikkerhet i forståelsen av at de formelle krav som kan oppstilles til disse 

vurderingene oppfylles, samt at håndhevelsen av rettighetene er rettsriktig ved at de 

aktuelle rettigheter og plikter er vurdert og avveid mot hverandre på en regelriktig 

måte.457 

De rettslige normene, både vilkårene i barnevernloven og barnets 

menneskerettigheter slik de følger av Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen, 

skal gi et materielt rettslig innhold til verdier og idealer, samt mellommenneskelige 

hensyn og interesser. I tillegg skal prosessene og vurderingene også ivareta 

grunnleggende formelle krav etter rettsstatlige og forvaltningsrettslige idealer. 

I en sak om omsorgsovertakelse, med tre parter, kan barnet ha andre interesser 

enn foreldrene. I likhet med Bendiksen og Haugli tar derfor også denne 

avhandlingen utgangspunkt i at rettssikkerhet for barn både omfatter at det 

offentlige sikrer barn beskyttelse mot egne foreldre, og at barn sikres vern mot 

overgrep fra det offentlige.
458

 At rettssikkerhet for barn også innebærer at det 

 

455 Haugli (2000) avsnitt 12.3 og 12.5 s. 403 og følgende 
456 Haugli (2000) s. 413 
457 Boe (2018) s. 18 
458 Bendiksen og Haugli (2021) s. 28–29 
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offentlige sikrer barn beskyttelse mot egne foreldre, kan grense mot den varianten 

av rettssikkerhetsbegrepet som også omfatter materielle krav til innholdet i 

rettssystemet, eller sikkerhet for rettigheter.
459

  

Som Bendiksen og Haugli påpeker kan det være mer nærliggende å omtale det 

offentliges sikring av barn mot egne foreldre som barns krav på rettsvern eller 

rettsbeskyttelse, som igjen har nære tangeringspunkter mot rettssikkerhet.
460

 Slik jeg 

ser det, vil det i en sak om omsorgsovertakelse uansett være en sammenheng mellom 

dårlig beskyttelse av barna mot foreldrene sine og overgrep fra det offentlige, dersom 

det offentlige ikke ivaretar sin plikt til å beskytte barn mot foreldrene på en rettsriktig 

måte. 

Bendiksen og Haugli poengterer også at det er en fare for at skjønnet kan bli for 

standardisert i barneretten.
461

 Ideologier og oppfatninger om hva som er bra for barn 

kan feste seg. Slike oppfatninger kan bli benyttet på bekostning av en bred og åpen 

vurdering av hva som er beste for det enkelte barnet, og det enkelte barns 

rettssikkerhet. Mattsson påpeker også behovet for å se det enkelte barns 

rettssikkerhet ut fra at det individuelle barns rettigheter skal vurderes konkret.
462

 

Hun henviser til Gustafsson og uttrykker at barnets rettigheter ikke kan 

virkeliggjøres uten almennhetens forpliktelse til å arbeide for å tilgode se dem. Den 

materielle rettssikkerheten er avgjørende for rettssikkerhetsbegrepet når det gjelder 

barn. Altså en konkret vurdering av om, og hvordan, det enkelte barns rettigheter 

ivaretas.
463

 

3.5 Autonomi og medbestemmelse 

3.5.1 Autonomi – verdi og ideal som rettighet og prinsipp 

Vår samtid og vestlige kultur der uavhengighet og individualisering er ansett å være 

en stor positiv verdi, har ført med seg stadig nye spørsmål og dilemma knyttet til 

autonomi. Autonomi benyttes som regel synonymt med selvbestemmelse. Her 

brukes likevel begrepet autonomi også der barn har begrenset rettslig handleevne. I 

 

459 Boe (2018) s. 18 
460 Bendiksen og Haugli (2021) s. 29 
461 Bendiksen og Haugli (2021) s. 30–31 
462 Mattsson (2017) s. 104 og 107 
463 Mattsson (2017) s. 112 
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den utstrekning barn har rettigheter som kan gi barn innflytelse på sin egen situasjon 

og sitt eget liv, har barna rett til respekt for sin autonomi, her under begrepet 

medbestemmelse. Det betyr at barn ikke har selvbestemmelse i alle situasjoner, men 

muligens i noen situasjoner. Uansett har de en rett til å kunne innvirke på sin egen 

situasjon og sitt eget liv: 

Article 12 demands more than simply giving children an opportunity to express their 
views. In this respect, it is significant that the Committee has affirmed the concept of 
participation as a legitimate way of describing article 12.464 

Spørsmål om autonomi handler som regel både om en rett til autonomi og 

kompetanse til å være autonom.
465

 Også i rettsutviklingen fører skiftet fra 

paternalisme til økt autonomi med seg nye spørsmål og problemstillinger, spesielt på 

velferdsrettens område. Den tradisjonelle tankegangen har vært paternalistisk; at 

mennesker trenger og har rett til hjelp og vern, og at de ofte ikke har vært i stand til 

å vite hvilken hjelp de trenger.
466

 I spørsmålet om omsorgsovertakelse er ofte både 

barnets behov for hjelp og hvilken hjelp barnet trenger, definert av andre enn barnet 

og familien, fordi statens plikt til å forebygge og beskytte står så sterkt.
467

 

Individuelle menneskerettigheter og grunnsynet om at alle mennesker er 

likeverdige og frie, har ført til autonomiens framvekst og utfordring av 

paternalismen. Etter Grunnloven § 104 er det en sammenheng mellom respekten 

for barnets autonomi og det samfunnet i dag mener er å ha respekt for barns 

menneskeverd.  Fra et rettslig ståsted fører en slik utvikling både til spørsmål om 

hvem som skal definere hva som er behovet (autonomiens innvirkning på materielle 

vurderinger), og spørsmål om hvordan vurderinger og beslutninger kan, bør eller 

skal gjøres (autonomiens innvirkning på prosessen og formelle krav). 

Når det gjelder barn og barns autonomi, har samfunnssynet endret seg fra en 

oppfatning av at barns avhengighet til voksne gjør at de fortrinnsvis skal beskyttes, 

også mot seg selv, i retning av et mer kompetansepreget syn. Barn anses i 

utgangspunktet som mer kompetente aktører i eget liv enn tidligere, og de skal også 

øve seg på å bli autonome samfunnsborgere som kan fatte kvalifiserte beslutninger 

 

464 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 404 
465 Vetlesen (2018) s. 152 og 162, Vetlesen (2004) s. 22-23 
466 Kjønstad (2017) s. 29 og s. 455 og 456 
467 Barnevernloven § 1–1 
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som voksne. Verdien og oppfattelsen av alle menneskers likeverd, uavhengig av 

menneskets grad av avhengighet til andre, har ført til at synet på beskyttelse og 

selvbestemmelse har endret seg, også når det gjelder barn og den retten barn har til 

å være mer autonome: 

Critically, as the Committee has explained, participation refers to ‘ongoing processes, 
which include information-sharing and dialogue between children and adults based on 
mutual respect, and in which children can learn how their views and those of adults 
are taken into account and shape the outcome of such processes’. This concept of an 
ongoing dialogue based on mutual respect between children and adults demands a 
much richer and deeper understanding of article 12 than simply allowing children to 
express their views.468 

At barn i utgangspunktet anses å være mer kompetente, er likevel ikke det samme 

som at barn blir lyttet til dersom synspunktene deres avviker fra det som 

voksenverden anser å være et adekvat syn. Vetlesen mener at kravene til 

selvtilstrekkelighet og autonomi for å oppnå respekt fra andre er for store, også for 

voksne. Kravene både er urealistiske og moralsk tvilsomme: 

Som antydet er svakheten i dette synet at mennesker som beviselig ikke er 
selvtilstrekkelige, mennesker som beviselig er og lever i sterk avhengighet av støtte fra 
andre, av den grunn ikke innrømmes fullt verd. Koblingen mellom selvtilstrekkelighet, 
utlagt og oppnådd og «vellykket» uavhengig av andres støtte og omsorg i eget liv, og 
verdighet («dignity»), er her så sterk og tett at den som mangler selvtilstrekkelighet, 
forstått som uavhengighet, anses å mangle verdighet, og den som mangler verdighet, 
mangler grunnlaget for å være gjenstand for respekt.469  

Dette dilemmaet har blitt diskutert rettsteoretisk: hvorvidt rettigheter skal begrunnes 

i viljesteori eller interesseteori.
470

 Slik jeg ser det, har det ikke nødvendigvis blitt sådd 

tvil ved om barn er innehaver av rettigheter, men autonomiens framvekst og større 

grad av begrunnelse for rettigheter i viljesteori, fører til at rettighetene får ulik 

karakter. Det virker som den selvstendige kraften eller muligheten for å kunne 

gjennomdrive en rettighet, kommer fram som et tydeligere premiss for 

rettighetsbegrepet og for forståelsen av hva som anses som rettigheter i dag.
471

  

 

468 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 404 
469 Vetlesen (2004) s. 43 
470 Sandberg (2016) s. 59, Eng (2005) s. 151–153 
471 Som jeg, slik det fremgår ovenfor, mener er for snevre kriterier for rettighetsbegrepet.   
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Et slikt premiss kan være ufordrende for ivaretakelsen av barnets rettigheter, fordi 

barn har begrensede muligheter til å gjennomdrive rettigheter selv. Verdien av 

individuell autonomi og en valgfrihet som kan benyttes, er avhengig av en tro på at 

mennesker er kompetente til å ha kvalifiserte meninger, at de kan samtykke og er i 

stand til å fatte beslutninger som gagner dem selv. I denne sammenheng blir voksnes 

syn på barn, og hvordan voksne forstår barn (og da særlig små barn), også av stor 

betydning for barnets rettslige autonomi: 

Critically, the obligation to respect the views of children demands a shift in the 
perception and treatment of children from that of passive objects in need of adult 
protection to active participants in decision-making processes affecting them at all 
levels of society. Indeed, Freeman argues that article 12 is the ‘lynchpin’ of the 
Convention because it ‘recognises the child as a full human being with integrity and 
personality and with the ability to participate fully in society’.472  

I tillegg til det enkelte menneskes forutsetninger for å være autonom, må også 

realiseringsmulighetene ses i lys av visse samfunnsmessige forhold. Det hevdes at 

overindividuelle rammebetingelser som økonomiske betingelser, kunnskapsnivå og 

lokal eller kulturell forankring, kan føre til ytterst ulike muligheter også i samme 

samfunn.
473 Vetlesen peker på at det parallelt med individualiseringen, som også 

omtales som eksistensiell privatisering, finner sted en tiltakende standardisering av 

livsbetingelsene. I løsrivelsen fra tradisjonelle og fellesskapsspesifikke 

orienteringspunkter blir vi stadig mer avhengig av eksterne, men ofte 

ugjennomsiktige beslutningsprosesser.
474

 I en rettslig sammenheng, kan slike 

tendenser forklare den økte betydningen av formelle krav. 

Barnets rett til informasjon og retten til å bli hørt, at meningen deres skal tillegges 

vekt, samt at det skal dokumenteres hvordan barnet har fått komme fram i saken, er 

dermed rekvisitten til å ivareta barns autonomi og menneskeverd som 

rettighetsinnehaver, også i omsorgsovertakelsessakene, ved at barn kan 

medbestemme i spørsmål som angår barnet selv.
475

 

 

472 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 398–399 
473 Vetlesen (2004) s. 19 
474 Vetlesen (2004) s. 21 
475 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 398 
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3.5.2 Medbestemmelsesretten og barnekonvensjonen 

Som følge av den ovennevnte utviklingen har barns medbestemmelsesrett 

kontinuerlig blitt forsterket og tydeliggjort i norsk rett etter ratifiseringen av 

barnekonvensjonen i 1991 og inkorporeringen i 2003. Spesielt har betydningen av 

konvensjonens artikkel 12 ført til endringer.
476

 I revisjonen av Grunnloven med ny 

§ 104 ble medbestemmelsesretten for barn også en konstitusjonell rettighet som 

referert innledningsvis. Barnekonvensjonens artikkel 12 lyder: 

1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å gjøre danne seg egne synspunkter, 
retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og 
tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.  

2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en 
representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.477 

Denne bestemmelsen er av Barnekomitéen utpekt som en av fire artikler som har 

funksjon som generelle prinsipper.478 Disse er artikkel 2 om retten til ikke-

diskriminering, artikkel 3 om barnets beste, artikkel 6 om barns rett til liv og utvikling 

og artikkel 12 om barnets rett til deltakelse og medbestemmelse. Som prinsipper gir 

bestemmelsene holdepunkter for hvordan øvrige bestemmelser i konvensjonen skal 

forstås og gjennomføres, men også hvordan vi skal forstå sammenhengen mellom 

de fire generelle prinsippene. Den forståelsen av barns rett til medbestemmelse som 

må legges til grunn etter en helhetlig forståelse av barnekonvensjonen, og herunder 

spesielt det nære forholdet mellom artikkel 3 om barnets beste og artikkel 12 om 

barns medbestemmelsesrett, har vært viktig og klargjørende for denne rettigheten i 

barnevernsaker. Jeg kommer tilbake til det nedenfor. 

Både BK artikkel 3 og artikkel 12 er frittstående, selvstendige og positive 

rettigheter for barn.479 Dette betyr at de har selvkraft i den forstand at artiklene har 

 

476 Freeman (2020) s. 393 
477 Revidert oversettelse av barnekonvensjonen og dens artikkel 12 fra mars 2003, ordet «gjøre» i 
punkt 1 må være overflødig. 
478 General comment no. 5 
479 Smith (2020), kap. 1 s. 24 og Haugli (2020a) kap. 3 s. 53 med henvisning til komiteens presisering 
av at art. 3 nr. 1 kan påberopes direkte for domstolene.  
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et konkret nok innhold til å få direkte rettslig betydning og kan brukes som 

selvstendig rettslig grunnlag av de nasjonale domstolene: 

Med «self-executing» menes det forhold at traktaten eller en bestemt del av den er 
utformet slik at teksten som sådan er egnet til å bli umiddelbart anvendt av nasjonale 
myndigheter. Rettsanvendere skal være istand til å konkretisere de plikter og 
rettigheter traktatene skaper. Videre forutsettes det at lovgivning ikke er nødvendig 
før individuelle rettigheter kan utledes av traktatteksten.480  

Barnekonvensjonens artikkel 4 pålegger statene en plikt til å treffe alle 

lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettighetene 

som følger av konvensjonen. Dette innebærer at statene ved lov må sørge for at 

barnets rett til å uttale seg etter artikkel 12 respekteres av alle myndigheter, 

organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som treffer avgjørelser som angår 

barn:  

1. Article 12 of the Convention on the Rights of the Child (the Convention) is a unique 
provision in a human rights treaty; it addresses the legal and social status of children, 
who, on the one hand lack the full autonomy of adults but, on the other, are subjects 
of rights.  

2. The right of all children to be heard and taken seriously constitutes one of the 
fundamental values of the Convention. The Committee on the Rights of the Child 
(the Committee) has identified article 12 as one of the four general principles of the 
Convention, the others being the right to non-discrimination, the right to life and 
development, and the primary consideration of the child’s best interests, which 
highlights the fact that this article establishes not only a right in itself, but should also 
be considered in the interpretation and implementation of all other rights.481 

Barnekonvensjonen artikkel 12 er en rettighet av stor betyding som krever et skifte 

i synet og behandlingen av barn fra passive objekter i behov av beskyttelse fra 

voksne, til aktive deltakere i alle beslutningsprosesser i samfunnet som berører dem. 

Før barnekonvensjonen og artikkel 12 var fokuset for barnets rettigheter på barnets 

velferd, mens barnekonvensjonen også setter søkelys på barnets voksende 

autonomi: 

 

480 Begrepet «self-executing» er oversatt til betegnelsen selvkraftig eller selvkraft på norsk, og definert 
blant annet i Dokument 16 (2011-2012) punkt 8.6 på s. 104.  
481 General comment no. 12 (2009) 
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Such is the impact of article 12 that its implementation ‘alongside the other civil rights, 
involves a profound and radical reconsideration of the status of children in most 
societies and the nature of adult-child relationships’.482  

Bestemmelsen inneholder både en materiell rettighet og en prosessuell rettighet. 

Rettigheten er ikonisk og symbolsk, fordi den kravet om at barn blir hørt reflekterer 

barnas rett til verdighet og respekt. Det er de voksnes ansvar å lytte og respondere, 

og statene bærer ansvaret.
483

 

3.5.3 Valg av term og begrep  

I avhandlingsarbeidet har jeg vært i tvil om hvilken term og begrep som best dekker 

rettigheten jeg har valgt å omtale som en rett til medbestemmelse. Hvilket begrep 

som på norsk favner rettigheten barn har etter barnekonvensjonens term 

«participation» best, har vært gjenstand for diskusjon, og er heller ikke entydig i 

lovarbeidene. Medbestemmelsesretten etter barnekonvensjonen har også den senere 

tid blitt omtalt som «The right to respect for the views of the child».
484

 Deltakelse og 

innflytelse, medvirkning og medbestemmelse har vært tre ulike varianter som har 

blitt tatt opp i høringsrunder.  

Etter Grunnloven har barn en «rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres 

mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling». Barnekonvensjonen 

oversettes som regel til «retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som 

vedrører barnet» og «rett til å bli hørt i rettslige og administrative prosesser» som i oversettelsen 

ovenfor.
485

 Spørsmål her er hvor direkte et spørsmål må «gjelde» eller «vedrøre» det 

bestemte barnet. Både etter Grunnloven og barnekonvensjonen er det ingen krav til 

at barnet skal ha partsstilling eller rettslig interesse, kun at saken «vedrører» eller 

«gjelder» barnet. Disse bestemmelsene skal imidlertid dekke alle situasjoner eller 

forhold som vedrører et barns liv. Fra demokratisk inkludering i samfunnsliv, skole, 

barnehage og familien, til saker med tung inngripen i et barns liv, som en 

omsorgsovertakelse er.  

Barnekonvensjonen fastsetter også spesifikt at samtlige berørte parter skal «gis 

anledning til å delta i saksbehandlingen og fremføre sine synspunkter» der det skal vurderes 

 

482 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 398 
483 Kilkelly (2001) s. 198, Lundy, Tobin, og Parkes (2019), med henvisning til Freeman s. 398 
484 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 397 
485 Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 12. 
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om det er nødvendig av hensyn til barnets beste at barnet blir skilt fra sine foreldre 

«mot deres vilje».
486

 Det har vært noe motstridende meninger om «mot deres vilje» sikter 

til foreldrenes vilje, eller til barnas og foreldrenes vilje:  

With respect to this second issue, the work of the Committee tends to suggest that 
the consent of the child is relevant. 487  

Når det gjelder hvem som omfattes som «berørte parter» som gis anledning til å delta 

i saksbehandlingen og fremføre sine synspunkter («the right of all interested parties to 

participate in the proceedings and make their views known»), sier ikke forarbeidene til 

barnekonvensjonen noe spesifikt om hvem det siktes til.
488

 Det legges likevel til 

grunn at for at konvensjonen skal være konsistent, og at formuleringen må ses i 

sammenheng med barns rett til medbestemmelse, så må både barnet selv og 

eventuelle søsken inkluderes: 

Consistent with article 12, an ‘interested party’ would also extend to both the child 
who is the subject of the separation proceedings and his or her siblings. The 
Committee has certainly called on states to take account of the views of children in 
such decisions, and stressed the need to adopt greater efforts to include children with 
disabilities. The UN Guidelines on the Alternative Care of Children also make it clear 
that children are to be consulted and, consistent with article 12, their views must be 
taken into account in relation to ‘all decisions, initiatives and approaches’ falling within 
the scope of those Guidelines which relate to the care of children removed from or 
without parental care.489 

Barnevernloven viderefører termen medvirkning i sine lovendringer og i tilførselen 

av nye bestemmelser. Med medvirkning mener departementet at barn skal få 

tilstrekkelig og tilpasset informasjon, og gis mulighet til fritt å gi uttrykk for sine 

synspunkter. Barn skal bli lyttet til, og barnets synspunkter skal tillegges vekt i 

samsvar med barnets alder og modenhet.
490

 Medvirkning er også definert i 

forskrift.
491

 Departementet legger også til grunn at retten til medvirkning inneholder 

det samme som «retten til å bli hørt» etter barnekonvensjon og Grunnloven. 

 

486 Barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 1 og 2 
487 Tobin og Cashmore (2019) s. 313 
488 Tobin og Cashmore (2019) s. 327 
489 Tobin og Cashmore (2019) s. 327 
490 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 6.4 
491 Forskrift om medvirkning og tillitsperson (2014) § 3 
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Departementet uttalte også at medvirkning er ikke et begrep som benyttes i 

barnekonvensjonen og Grunnloven, men mente at lovendringen er i tråd med den 

generelle rettsutviklingen hvor barn i større grad anerkjennes som selvstendige 

rettighetshavere.  

Lovendringen ville imidlertid ikke medføre noen utvidede rettigheter samlet sett, 

ettersom barna allerede hadde en rett til medvirkning etter Grunnloven og 

barnekonvensjonen. Hensikten med forslaget var å bevisstgjøre brukerne av 

barnevernloven om viktigheten av barnets rett til å medvirke. Det ble også uttalt at 

saker hvor barnet har blitt lyttet til, sannsynligvis også gir et resultat som er mer riktig 

for barnet, enn i saker hvor barnet ikke får sagt sin mening. Barnet er den som vet 

best hvordan han eller hun har det, og er dermed den viktigste kilden til innsikt om 

barnets beste.
492

 

I 2018 tilkom også et krav i barnevernloven om at vurderingen av barnets syn, 

vektleggingen av barnets synspunkt og barnets beste skal framgå av vedtaket:  

Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets 
mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket.493 

Også her var bakgrunnen for endringen at det til tross for dagens lovregulering, tydet 

praksis på at barn i barnevernet ikke fikk medvirke i ønsket grad.
494

 Plikten til å 

dokumentere barns medvirkning fremgikk allerede av forskrift om medvirkning og 

tillitsperson, men ble ansett som en så sentral saksbehandlingsregel at den ble tatt 

inn i lovteksten.
495

 Retten til å medvirke gjelder generelt, og er ikke begrenset til å 

gjelde i tilknytning til vedtak.  

Lovgiveren mente at et tydelig krav til dokumentasjon i vedtakene, kan bidra til 

at barnets rettighet styrkes. En slik formalisering gjør at beslutningstaker aktivt må 

sørge for at barnets synspunkter blir innhentet. For at barnets rett til medvirkning 

skal gjennomføres effektivt hos de som fatter beslutninger, er det naturlig at det 

beskrives at barnet har fått bruke sin rett, og hvordan dette er gjennomført.  

I forarbeidene til denne bestemmelsen med de skjerpede 

dokumentasjonskravene, fremholdes de samme argumentene som framgår av de 

 

492 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 6.4 
493 Barnevernloven § 6-3a. 
494 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 6.4  
495 Forskrift om medvirkning og tillitsperson (2014) § 7 
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prosessuelle kravene i to generelle kommentarer til barnekonvensjonen art. 3 om 

barnets beste og art. 12 om retten til medbestemmelse.
496

 Her har FNs barnekomité 

lagt til grunn at vurderingen av barnets beste skal dokumenteres, og oppfordrer 

statene til å pålegge beslutningstakere å gjøre rede for i hvilken grad det er tatt hensyn 

til barnets synspunkter og konsekvensene av dette. I proposisjonen uttales blant 

annet: 

Det følger av annet punktum at det skal fremgå av vedtaket hvordan barnets beste er 
vurdert. Dersom vedtaket fraviker fra hva som har vært barnets syn i saken, bør dette 
begrunnes. Det bør fremgå av vedtaket hvilke mulige konsekvenser avgjørelsen har 
for barnet, og hvordan relevante momenter er vektet for å finne frem til barnets beste. 
Kravene til begrunnelsen i et vedtak skjerpes jo mer inngripende vedtaket er.497 

Selv om det er ulikheter i ordlyden mellom de ulike bestemmelser er det, slik 

forståelsen av rettigheten er i dag, ingen grunn til at dette skal ha noen særlig 

innholdsmessig betydning. At det er ulike oppfatninger av hvilken term og begrep 

som best beskriver rettigheten, betyr ikke at det er omtvistet at barn har en rett til 

medbestemmelse uavhengig av rettsområde, samt at det meningsinnhold som legges 

i ulike termer i realiteten er det samme.  

Etter mitt syn viser de ulike lovformuleringene og ulikt tolkingsmateriale i sum 

også tydelig hva rettigheten innholdsmessig innebærer i barnevernretten, og lovgiver 

har ved de siste endringene vist at den ønsker en forståelse av rettigheten som er i 

tråd med forståelsen og forpliktelsene etter barnekonvensjonen. Barn som er i stand 

til å danne seg egne synspunkter, har rett til å få tilpasset og god informasjon om 

rettigheten, mulighet til å være delaktig med sine oppfatninger og fritt gi uttrykk for 

sitt syn gjennom hele sakens gang. Barnas synspunkter skal vurderes og vektlegges 

slik at barnet har reell innflytelse, tilpasset barnets alder, utvikling og situasjon, og 

hva saken gjelder.
498

 Dette gjelder selv om det ikke nødvendigvis er slik at barnets 

syn får bestemmende innvirkning eller avgjørende innflytelse på den løsning som 

besluttes.  

 

496 General Comment no. 14 om barnets beste avsnitt 6 (c) og General Comment no. 12 om retten til 
å bli hørt avsnitt 74. 
497 Prop. 169 L (2016 –2017) s. 145–146 
498 General Comment no. 12, Sandberg (2020a) s. 99, Stang (2020) s. 198, Lundy, Tobin, og Parkes 
(2019) 
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Jeg har valgt å omtale rettigheten som en rett til medbestemmelse. Dette er nok 

ikke helt ukontroversielt, også med tanke på at barnevernloven § 1-6 viderefører 

termen medvirkning. For denne avhandlingen er likevel termen medbestemmelse 

valgt. Jeg mener at å medbestemme i større grad enn å medvirke, sikter til at barn 

også skal få sine synspunkter vurdert og vektlagt, at barna skal ha innflytelse på 

resultatet, selv om barnas syn og eventuelle meninger ikke gir seg utslag som en rett 

til selvbestemmelse i enkeltsaker.
499

 Samlet sett mener jeg derfor at termen 

medbestemmelse også tar hensyn til det selvstendighetsaspektet som ligger i 

rettigheten som begrep etter barnekonvensjonen artikkel 12, i større grad enn 

termen medvirkning. 

Barna har ingen plikt til å medvirke til at saken blir opplyst, selv om de ofte sitter 

med informasjon som kan være vesentlig for vurderingene. Jeg mener termen å 

medbestemme tydeligere dekker den viktige presiseringen at barn selv også får 

bestemme om de ønsker å si noe, eventuelt hva de ønsker å uttrykke seg om.
500

 På 

bakgrunn av dette og rettsgrunnlagets samlede ordlyd mener jeg termen og begrepet 

medbestemmelse kan forsvares.
501

 

3.5.4 Dilemmaet knyttet til vektleggingen av barnets syn 

Barnekonvensjonen og medbestemmelsesretten etter artikkel 12 har altså vært en 

særlig viktig bidragsyter for synet på barn som rettighetshaver. 

It requires a paradigm shift away from child protection approaches in which children 
are perceived and treated as “objects” in need of assistance rather than as rights 

holders entitled to nonnegotiable rights to protection.502  

 

499 Sandberg (2020a) skriver at retten til å gi uttrykk for sitt syn kan kalles en rett til medbestemmelse, 
selv om artikkel 12 ikke gir barnet selvbestemmelse.  
500 Forskrift om medvirkning og tillitsperson (2014) § 3 
501 Fra Dokument 16 (2011-2012) kan det også nevnes at Menneskereskerettighetsutvalget uttrykker 
at de «konkrete bestemmelser i konvensjonene om barnets rett til deltakelse («participation») omfatter 
deltakelse og medbestemmelse i beslutninger som angår eller berører barnet selv, samt deltakelse i 
demokratiske beslutningsprosesser generelt. Barnets rett til deltakelse og medbestemmelse i 
beslutninger som angår barnet selv, er særlig fremhevet i barnekonvensjonen artikkel 12.» Utvalget 
bruker begrepet medbestemmelse også videre i dokumentet. 
502 General Comment no. 13 avsnitt 59 
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Grunnet tiltakets inngripen i omsorgsovertakelsessaker er den faktiske, og som regel 

også den rettslige presumpsjonen, at barna er eller har vært utsatt for dårlig omsorg, 

og at de kanskje også allerede har tatt skade av for dårlig omsorg i hjemmet.
503

 

Inntrykket er at dette, i alle fall tidligere, har ført til en oppfatning av at barn derfor 

ikke er i stand til, eller kommer til å ta skade av, å være for involvert i disse sakene. 

Eventuelt at de ikke skal måtte bære ansvaret for de løsningene som besluttes: 

However, it is probably not particularly controversial to assert that the dominating 
definition of a child in most of the world’s societies today is that of a biologically 
immature person, not yet sufficiently competent to handle life and its responsibilities 
properly in every aspect a “budding adult” who needs the protection provided by 

parental (or equivalent) guardianship.504 

Kollisjonen mellom en forsterket rett til medbestemmelse og den mer tradisjonelle 

beskyttelsesorienterte tanken, fører diskusjonen til spørsmål om barns kompetanse 

til å være en autonom aktør i eget liv opp mot hvilket beskyttelsesbehov de egentlig 

har: 

The indispensable counterpart to children’s dependency on others to provide them 
with care, education, health services as well as protection, is children’s participation. 
In order to lessen their dependence they must be involved in decisions affecting them. 
Without knowing how children experience and define their own situation and what 
they think the solutions should be, adults may not be able to make the right decisions. 
Children must not only be seen as vulnerable, but as capable as well – capable actors 
in their own lives. This is true whether their vulnerability is due to their being children, 
or whether they belong to a particularly vulnerable group.505  

Det hevdes at rettigheten har blitt dårlig forstått, spesielt i forhold til hvilke barn 

som er kapable til å danne seg et eget syn eller egne meninger. Hvilke barn som er i 

stand til å danne seg et eget syn, skal ikke bestemmes etter hva som er adekvat fra et 

voksenperspektiv: 

 

503 NOU 2016:16 punkt 5.2  
504 Stern (2006) s. 90–91 
505 Sandberg (2015) s. 246 
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The authors of Best Interests are wrong to dichotomize children and adults in the way 
they do, and wrong to lump all children together. Children are often like adults and 
adults like children in their rationality, maturity and interdependence.506  

Barnekonvensjonen krever en omdreining i synet på barn, som har vært preget av 

en historisk forforståelse om at barn er inkompetente, til at barn i utgangspunktet 

anses kompetente til å danne seg egne synspunkter:  

Moreover, the views of a child need not demonstrate a comprehensive understanding 
of the relevant issue affecting them. Article 12 is not confined to children who 
demonstrate a level of competency that is equivalent to that which is presumed of an 
adult.507 

Medbestemmelsesrett for barn har kollidert med den tradisjonelle oppfatningen av 

hva som er god beskyttelse av barn, spesielt barn i kontakt med barnevernet som er 

i en utsatt situasjon.
508

 Dette, samt et manglende system for å ivareta rettigheten og 

kompetanse til å utføre barnesamtaler, har ført til sterkere og svakere varianter av 

medbestemmelsesretten i praksis.
509

 Som sitatene i dette avsnittet viser, bør det ikke 

lengre være så store dilemma knyttet til hvilke barn som er i stand til å danne seg 

egne synspunkter: 

As a consequence, the beneficiaries of article 12, namely children capable of forming 
their own views in whichever way they select, will be a broad class whereby the only 
requirement is that they are capable of forming a view on a matter affecting them 
irrespective of the quality of that view or the form in which it is expressed.510 

Dette henger blant annet sammen med at det eneste kriteriet er at barn er i stand til 

å danne seg meninger generelt sett. Det kan ikke kreves at barnet kan danne seg en 

mening om saken som helhet. Det holder at de har en mening om noe i saken som 

vedrører barnet, eller enkelte sider av saken. Det kan heller ikke stilles krav til 

omfanget av det barnet uttrykker, eller krav til kvaliteten på det barnet uttrykker. 

 

506 Freeman (1997) s. 370 
507 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 402 
508 Stern (2006) s. 95 
509 Skivenes (2015) 
510 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 406 
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Noe annerledes stiller det seg for vektleggingen av det barnet uttrykker, spesielt 

der barnets syn avviker fra det voksne mener om barnets situasjon og behov. 

Medbestemmelsesrettens omfang og anvendelse har vært omdiskutert sett i forhold 

til om den er bra for barn i alle situasjoner.
511

  

... for those who are concerned that the broad scope of article 12 will (a) unreasonably 
extend children’s influence over too broad a range of matters and/or (b) abandon 
children to an ill-conceived notion of their autonomy, it is important to remember 
that the requirement is for decision makers to give the views of children due weight 
in accordance with their age and level of maturity.512  

En vurdering av en omsorgsovertakelse innehar også elementer av prognostiske 

vurderinger, spesielt i vurderingen av barnets beste, altså det skal finnes en løsning 

som blir så bra som mulig for barnet. Fra et voksenperspektiv har nok dette ført til 

et syn om at barn vanskelig kan mene noe om sitt eget beste også fram i tid. Spesielt 

vises dilemmaet når barnets syn avviker fra det som voksne mener er til barnets 

beste: 

Thus, one consequence of article 3 of the Convention is that decisions that conflict 
with the views of the child may be justified where they are necessary to secure the 
child’s best interests. At the same time, the best interests principle cannot be 
automatically invoked by an adult to trump the views of a child.513 

Fra et logisk perspektiv er det nærliggende å tenke at jo større innvirkning en 

beslutning har på et barns liv, jo større vekt burde tillegges barnet syn. Motsatt kan 

man tenke at jo viktigere eller mer kompleks en vurdering er, desto mindre vekt 

burde tillegges barnets syn, også grunnet det ansvaret man med rimelighet kan 

forvente at et barn kan ha over komplekse vurderinger om eget liv. Her kommer 

vurderingen av alder og modenhet inn: 

On the contrary, when the views of a child display a level of competency equivalent 
to that which would be expected of adults, there is no moral or legal justification for 
invoking the best interests principle to make a decision that is inconsistent with the 

 

511 Bosisio (2012) s. 151 
512 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 403 
513 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 403 
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child’s views. This is because a child with sufficient maturity has the capacity and 
indeed the right to determine what is in his or her best interests for him or herself.514 

I sum virker det som den kollektive juridiske prinsipielle forståelsen av 

medbestemmelsesretten har endret seg. Dette synliggjøres av forsterkingen og 

presiseringen av rettigheten, og som følge av flere bestemmelser, presiseringer og 

fortolkninger de senere år.
515

 Styrken i summen av disse bestemmelsene og gjentatt 

kritikk av den dårlige ivaretakelsen av medbestemmelsesretten, spesielt på 

barnevernrettens område, synes å ha tvunget fram et fornyet blikk på betydningen 

av å vektlegge barnets syn.
516

 I tillegg fører en fornyet forståelse av 

medbestemmelsen med seg nye krav til vurderingen, konkrete vurderinger av 

legitimiteten av vurderingene og forholdsmessigheten mellom de ulike hensynene 

som gjør seg gjeldende: 

At the same time, this does not mean that the child’s views and best interests must be 
accorded priority over all other considerations. On the contrary, a child’s views (or 
children’s views) with respect to a matter that affects them can be displaced when this 
is necessary to achieve a legitimate aim and the measures to achieve that aim are 
proportionate. 517 

Det har også blitt stilt spørsmål ved om barns medbestemmelsesrett, på tross av 

reformer og stadig tilførsel av nye bestemmelser, kan få særlig gjennomslag dersom 

det ikke på ordentlig vis tas stilling til hva denne rettigheten skal medføre, «i.e. what 

children’s right to participation should mean in terms of influencing decisions made by adults».
518

 

Diskusjonen har også ført til at det tydeligere kan differensieres mellom kunnskap 

om barn som en gruppe mennesker, eventuelt en gruppe barn, og det enkelte barns 

behov.  

Slik differensiering er også nødvendig selv om barn befinner seg i mer eller 

mindre likeartede situasjoner. Barnevernsaker vil, som beskrevet i innledningen, ofte 

være utpregede konkrete saker, der ingen sakskompleks er like. Barns rett til 

medbestemmelse har ført til at vi i større grad må ta utgangspunkt i barnets egen 

 

514 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 403 
515 Både i Grunnloven, barnevernloven og barneloven. 
516 Krappmann (2010) s. 513 
517 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 403 
518 Leviner (2018) s. 138 
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opplevelse, og da må barnets syn komme fram og vurderes opp mot andre hensyn 

også i omsorgsovertakelsessaker. 

Hvordan barns faktiske medbestemmelse kan være, altså mulighetsrommet for å 

vektlegge barnets syn, vil i tillegg til den rettslige forståelsen av rettigheten, avhenge 

av handlingsrommet for de som snakker med barna og gjør vurderingene. Skivenes 

peker på at det virker som det ligger noen uklare barrierer og hindre her som det 

trengs mer forskning på.
519

 

3.5.5 Utviklingen – er paternalisme egentlig ønsket? 

Medbestemmelsesretten har vært en sentral del av et skifte i fokus på 

barnevernfeltet. Rettigheten har bidratt til et skifte fra foreldrenes evner til barnas 

situasjon, og fra paternalisme til et syn på barn som mer autonome. Når barnas 

situasjon danner utgangspunktet for vurderingen, og vår oppmerksomhet rettes mot 

den, blir barnet en naturlig aktør i vurderingen av situasjonen. Ved et skifte i fokus 

der utgangspunktet er barnet, gis det rom for at omsorgen også kan vurderes opp 

mot de opplevelsene barnet har av den omsorgen de får. Det blir derfor også mer 

aktuelt å ta rede på hva barna tenker og føler om sin egen omsorgssituasjon.  

På samme vis som på helserettens område gjør skiftet fra paternalisme til økt 

autonomi seg gjeldende på barnevernfeltet, ved for eksempel brukermedvirkning.
520

 

På helserettens område har økt autonomi blant annet gitt seg utslag i et perspektiv 

fra pasientens ståsted; at for å kunne konkludere med at hjelp er gitt er det sentralt 

at den som mottar hjelp opplever de tiltak som iverksettes til det bedre. En 

stadfesting av at barnevernet mener foreldrene omsorgsevner eller forholdene i 

hjemmet er for dårlig, er ikke likelydende med at barna opplever det sånn. På samme 

måte kan barna oppleve situasjonen hjemme uholdbar, selv om barnevernet og 

foreldrene ikke finner situasjonen alvorlig mangelfull eller skadelig. 

Det er ikke en endring i erkjennelsen av at barn har behov for – og rett til - 

beskyttelse og vern, i en allerede utsatt situasjon og i vanskelige saker og prosesser. 

Det er oppfatningen av hvordan barn får den beste beskyttelse og ivaretakelse også 

i disse sakene som har endret seg. Barnekomitéen har vært en viktig bidragsyter for 

en slik holdningsendring i synet på barn: 

 

519 Skivenes (2015) s. 57 
520 Se eksempelvis Tor Slettebø (2010) 
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This child rights approach is holistic and places emphasis on supporting the strengths 
and resources of the child him/herself and all social systems of which the child is a 

part: family, school, community, institutions, religious and cultural systems.521  

Et slikt endret syn på barn har også blitt fremmet fordi det anses viktig for barnets 

utvikling at barnet selv tar aktiv del i sitt eget liv: 

It is asserted that learning to take part in decision-making processes and to demand 
the right to do so – to be able to take an active part in the shaping of one’s life choices 
– is an element in the development and education of the individual child.522 

Samtidig og i vekselvirkning med denne endringen har synet på barns kompetanse 

til å uttrykke seg, ha meninger, og at barns synspunkter kan vektlegges, også endret 

seg. Det kan ikke nødvendigvis legges til grunn at alle barn tar skade av eller ikke er 

kompetente til å medbestemme i omsorgsovertakelsessaker. Det er en krenkelse av 

barns grunnleggende menneskerettigheter å foregripe at alle barn har et 

beskyttelsesbehov som tilsier at de ikke skal involveres og ha innflytelse. Det er i 

vekselvirkningen mellom tilstrekkelig omsorg og beskyttelse og respekt for barnets 

autonomi barnet kan få den plassen rettighetene deres tilsier at barnet skal ha i sin 

egen sak: 

It has come to be realized that the dichotomy between protecting children and 
protecting their rights to autonomy is false.523 

I hvilken grad barnets synspunkter kan få innflytelse på resultatet, skal være 

gjenstand for en konkret vurdering av det enkelte vurderingstema opp mot det 

enkelte barns syn og modenhet. Dette betyr at barns synspunkter ikke nødvendigvis 

behøver å gi uttrykk for en klar mening om det hovedsakelig rettslige spørsmålet. I 

disse sakene vil det for eksempel være om barnet mener det får forsvarlig omsorg 

hjemme. Barn kan uttrykke mange ting som kan bidra til å fargelegge en slik 

vurdering, uten at det kan forventes at barnet har en klar mening om sakens 

kjernespørsmål ut fra de rettslige vurderingstema.
524

 

 

521 General Comment no. 13 avsnitt 59. Definition of a child rights approach. 
522 Stern (2006) s. 14 
523 Freeman 1997 s. 53, sitert etter Stang (2007) s. 72  
524 Sandberg (2020a) s. 102  
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Når det gjelder barn fører en konkret vurdering av hvilken vekt det er riktig å 

tillegge barnets syn med seg noen særskilte utfordringer.
525

 Barn har ikke 

selvbestemmelse, og til forskjell fra voksne fratas ikke barn selvbestemmelse eller 

rettslig handleevne.
526

 Det er heller ikke like strenge samtykkekrav overfor barna for 

å vedta og iverksette barneverntiltak. Både hvordan forståelsen av rettighetsbegrepet 

når det gjelder barn er og hvordan systemet rundt barns rettigheter tilpasses barna 

vil prege omsettingen av medbestemmelsesretten i praksis.
527

  

Som nevnt må det være en velfungerende strukturell kobling mellom rettighetene 

og barnevernfeltet for at barns rettigheter skal kunne omsettes i praksis på 

barnevernsfeltet. Dette gjelder også hva som anses være tilstrekkelig kompetanse, 

både myndighet og innsikt, hos de organer som skal ivareta disse rettighetene på 

vegne av barna.
528

 Barn kan naturlig nok ikke være avhengig av at de selv er i stand 

til å gjøre rettighetene gjeldende i det øyeblikk de er i behov av dem. Barnevernet, 

fylkesnemnd og domstolen skal påse at barnet blir hørt i omsorgsovertakelsessaker. 

Barnekomitéen har også presisert at det er nødvendig med en barneorientert og 

barnetilpasset tilnærming til barnets medbestemmelse der inngrep foretas for å 

beskytte barn: 

Article 12 (right to be heard) …sensitive measures are needed to ensure that child 
protection interventions do not further disempower children but rather contribute 
positively to their recovery and reintegration via carefully facilitated participation.529  

For å oppnå en barnetilpasset rettighetstilnærming må systemet og kompetansen til 

de som snakker med barn tilpasses barnas behov, alder og modenhet: 

It is a challenging task to interview children about their experience and to assess their 
credibility. On the other hand, if the legal system cooperates with experts from the 
behavioural sciences, legal professionals can develop an understanding of children and 
the conditions for eliciting accurate information from them. Such collaboration can 
increase their right to be understood from their own perspective, and this is a crucial 
part of their right to be heard. Interviewers with interdiciplinary knowledge of how to 

 

525 Stern (2006) s. 133 
526 Rettslig handleevne benyttes om den mulighet den enkelte har til å binde seg rettslig og påta seg 
ansvar. 
527 Cederborg (2015) 
528 Stang (2020) s. 195 
529 General Comment no. 13 avsnitt 63 



 

 142 

interview children properly, and legal decision-makers who base their assessments of 
credibility on knowledge instead of only general legal classifications, can increase the 

chance of proper assessment procedure.530  

Dette krever kontinuerlig evaluering av om ivaretakelsen av barns rettigheter er 

tilstrekkelig ut fra de grep myndighetene tar for å sikre dette: 

The basic tenet is that children are the ones who best can describe their conditions, 
and how their needs can be met. Put simply, the child’s best interests cannot be met 
unless the child’s own views and perspectives are taken into account in the future 
development of Barnahus. To examine how children perceive and understand social 
activities targeted at them it is therefore essential for society to meet children’s rights 

and live up to the crc requirements.531 

Kort sagt har synet på barn endret seg fra at de må beskyttes fra å delta, til at de kan 

styrkes til å kunne delta og i noen grad ha innflytelse, til myndiggjøring 

(empowerment), og der det nå stilles spørsmål om de ikke i utgangspunktet burde 

være beskyttet av et prinsipp om autonomi.
532

 I barnevernloven kan den nye 

bestemmelsen om begrunnelse i § 6-3a. sies å være et tydelig signal på denne 

utviklingen. 

På samme tid er det viktig å være klar over hvor mange voksenhindringer barnets 

rett til medbestemmelse må gjennom før den er en realitet: 

First, note that before Article 12 can take off, the child must have been assessed 
(presumably by adults) as capable of forming his/her own views. Secondly, adults 
must allow the child to express views, but only where adults are of the opinion that 
the matter in question affects the child. Thirdly, these views are to be given the weight 
that adults believe they should have. This will be calibrated on an assessment of the 
child’s development and maturity, the assessment also undertaken by adults.533 

Freeman tar til orde for at også barnekonvensjonen artikkel 12 er en refleksjon av 

voksendominans.
534

 Aoife Dalys bok, «Children, Autonomy and the Courts: Beyond the 

 

530 Cederborg (2015) s. 81 
531 Kaldal og Svedin (2010) s. 185 
532 Stern (2006) Og Daly (2018a) 
533 Freeman (2020) s. 311 
534 Freeman (2020) s. 315 
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Right to Be Heard» setter søkelyset på et interessant funn.
535

  Hun har funnet at barns 

rett til å bli hørt og medbestemme etter barnekonvensjonen artikkel 12, ikke er så 

velegnet for rettslige prosedyrer når beslutninger skal treffes etter en vurdering av 

barnets beste. Hun mener den framstår for vag og begrenset når barns privatliv og 

familieliv vurderes. Rettigheten reduserer ikke paternalismen i vurderingene av 

barnets beste i stor nok grad. Hennes funn er at barns ønsker rutinemessig blir 

overstyrt, at barna blir avskåret fra grunnleggende prosessuelle rettigheter, og blir 

tvunget inn i relasjoner de ikke vil ha.  

Daly argumenterer for at det derfor burde settes søkelys på konseptet autonomi 

(forstått etter det liberale ideal om at alle skal ha sin individuelle frihet så langt det 

lar seg gjøre), fordi autonomi er avgjørende for vårt psykologiske velvære og også er 

et grunnleggende prinsipp i liberale demokratier.  

Hun sammenligner med helserett og rettigheter for mennesker med kognitive 

eller funksjonelle nedsettelser, samt foreldres rettigheter, der spørsmål om autonomi 

behandles med den største seriøsitet. Daly foreslår et nytt prinsipp om barnets 

autonomi, som skal søke å møte den vanskelige vurderingen av vektlegging av barns 

ønsker. Hun mener at barnets ønsker skal respekteres i vurderingen av barnets beste, 

med mindre det fører til alvorlig fare å følge barnets mening. Barnet bør få 

autonomistøtte for å vurdere alternativer og som kan hjelpe barna gjennom 

prosessen. Daly mener at det er særlig nødvendig å bevege seg bort fra spørsmålet 

om hvor kompetent barnet er, som hun mener er dårlig forstått, og heller akseptere 

at en forbigåelse av autonomi er skadelig. Derfor bør vi heller stille spørsmålet om 

paternalisme egentlig er ønsket. 

Fordi barnets rett til å bli hørt og barnets uttalelser ofte vil gi vesentlig 

informasjon til sakens beslutningsgrunnlag, kan formålet med den selvstendige 

rettigheten barna har, vikles sammen med beslutningstakers behov for informasjon 

i saken. Barnesamtalen er imidlertid ikke et bevis, og bør ikke fortrinnsvis behandles 

som det. Selv om barnesamtalen er et verktøy for å få fram relevant informasjon, 

skal den først og fremst ivareta barnets rettighet til reell rettslig medbestemmelse.  

Det er også mange kryssende hensyn når det gjelder hva som er bra for barna 

som ofte allerede er svært utsatte, og som også ofte vil være svekket eller skadet av 

den manglende omsorgen de har blitt utsatt for. Dette fører med seg noen 

prosessuelle implikasjoner. Det krever nok en annen kompetanse og et annet system 
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for å ivareta barna og barns autonomi i prosessen. At prosessen tilpasses barn, 

kanskje både barn generelt og det enkelte barns situasjon, kompliserer iverksettelsen 

og ivaretakelsen av barns medbestemmelsesrett. Det kan hevdes at selve systemet er 

paternalistisk oppbygd. En slik oppbygning er naturlig, all den tid det er hensynet til 

sikring og beskyttelse av barns omsorg som skal ivaretas. Likevel kan det være en 

fare for at et slikt system overskygger autonomien barn kan, bør eller skal ha, fordi 

omsorgs - og beskyttelsestanken er så fremtredende.  

3.6 Hvilken type norm er medbestemmelsesretten? 

Det er nærliggende å spørre om medbestemmelsesretten utgjør en uttrykkelig krav-

plikt-relasjon. Slik jeg ser det er medbestemmelsesrettens prosessuelle sider klare 

uttrykk for en krav-plikt-relasjon. Barn skal informeres, de har rett til å få gi uttrykk 

for sitt syn, og de har rett til at dette gjennomføres ved en barnetilpasset tilnærming. 

At barnets syn skal vurderes og vektlegges er et uttrykk for et krav, spesielt med 

tanke på dokumentasjonskravet som nå følger av barnevernloven § 6-3a. Det skal 

dokumenteres hvordan det barna uttrykker har blitt hensyntatt i vurderingen. 

Forvaltningen og domstolenes plikter korresponderer med barnas rettigheter her. 

Retten barn har til hvordan det de uttrykker skal vektlegges, står muligens i en 

noe annen posisjon. Barnets syn skal vektlegges, men i hvor stor grad det får 

betydning for beslutningen vil være avhengig av hva saken gjelder, barnets alder og 

modenhet. Derimot kan selve vekten av det barnet uttrykker, egenvekten av barnets 

syn og den relative vekten, sies være uttrykk for en annen rettslig relasjon enn en 

klar krav-plikt relasjon. Det er i alle fall tydelig at medbestemmelsesrettigheter ikke 

har et klart skille mellom prosessuelle og materielle sider.
536

  

Deltakerrettigheter er spørsmål om kompetanse og frihet for den enkelte. Når 

det gjelder kompetansenormer i en velferdsrettssammenheng, er det nok vanligere å 

relatere disse normene til de som utøver myndighet overfor borgere, og hvilken 

instans eller hvilken kompetanse den enkelte må inneha for å kunne beslutte. 

Likefullt kan deltakerrettigheter der kompetanse er en del av forutsetningen for 

realiteten i rettigheten, eksempelvis i form av forutsetning om samtykkekompetanse, 

ses som kompetansenormer.  
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Verdiene til grunn for slike rettigheter er av grunnleggende karakter, og 

forståelsen av rettighetene vil nok avhenge av den enkeltes syn på verdiene, og hvor 

stor vekt den enkelte verdi skal tillegges opp mot andre grunnleggende verdier.
537

 Er 

synet paternalistisk, at barn ikke er kompetente, eller at synet på barns frihet er at de 

ikke skal måtte utsettes for å uttrykke seg eller ikke er kompetente, vil det 

sannsynligvis få gjennomslag i tolking og rettsanvendelse. 

Forpliktelsene som følger slike rettslige relasjoner, som ofte omtales som 

skjønnsmessige, eller behandles skjønnsmessig, bør også klargjøres ut fra hvilke 

argument som i den skjønnsmessige vurderingen taler for eller mot å følge barnets 

syn. Barns menneskerettigheter kan inneholde flere ulike pliktelementer: plikter til å 

respektere inngrepsforbud overfor individer, plikter til å beskytte individer mot 

inngrep fra tredjeparter, og plikter til å oppfylle realiseringen av rettigheter. 

Når det gjelder de materielle sidene, er det klart at barnets syn skal være et 

moment i vurderingen, og rettigheten og prinsippet kan i slike vurderinger ses som 

en retningslinje. Selvstendighetsaspektet vil preges av distinksjonen mellom hvorvidt 

barns synspunkt anses som autoritativ eller bestemmende (authoritative) for en 

beslutning, eller om de anses som rådgivende (consultative).
538

 David Archard og 

Marit Skivenes sammenligner forkjellen mellom disse to tilnærmingsmåter til 

hvordan barns synspunkt anses, med hvordan et voksent menneskes utsagn ville 

blitt ansett, uavhengig av hvorvidt den voksne uttalte seg i strid med andre 

involvertes syn. Det er gode grunner til å unngå en presumpsjon om at barnet 

generelt har mindre kapasitet eller kompetanse enn voksne.
539

  

Når det gjelder hvilken selvstendig vekt som tillegges barnets syn, blir det også et 

spørsmål om hvorvidt barnet har en rettighet i form av et rettskrav, til å påklage at 

deres syn har blitt tillagt for lite vekt i avgjørelsen. Det er viktig å påpeke at selv om 

barnet ikke har full selvbestemmelse, fordi det enkelte ganger er nødvendig å 

vektlegge andre rettigheter for barnet tyngre, så har barnet krav på å få 

medbestemme. Selv om det av denne grunn kan hevdes at barnet ikke har et 

rettskrav til å påklage et bestemt resultat i en omsorgsovertakelsessak, står vi like 

fullt overfor en rettighet der vekten av det barnet sier skal framgå.
540

 Dette 
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synliggjøres ved kravet om en avveining av barnets syn, der andre hensyn kan trekke 

i andre retninger, også i saker der omsorg og beskyttelsesbehov skal vurderes.
541

  

I dette ligger en plikt til hvordan oppfyllelsen av barns rett til medbestemmelse 

skal håndteres, også i en sak om en omsorgsovertakelse. Plikten gir barn en 

korresponderende rett til at deres eventuelle synspunkter materielt sett vurderes og 

avveies i vurderingen av barnets beste.
542

 At barnet får uttale seg på en barnetilpasset 

måte, og at det barnet sier vektlegges, altså de prosessuelle sidene av rettigheten og 

prinsippet, er derfor uttrykk for en regel etter inspirasjon fra Eckoff og Helgesens 

betegnelse.
543
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4  Barnets beste og barnets øvrige 
rettigheter i omsorgsovertakelsessaker  

4.1 Rettslige normer med en tilnærming fra barnets rettigheter 

Utgangspunktene for temaet i avhandlingen er møtepunktet mellom barnets rett til 

medbestemmelse, barnets øvrige rettigheter, og de øvrige rettslige normene som 

aktualiseres for barn ved omsorgsovertakelse. Før møtepunktet kan behandles 

nærmere i kapittel 5, fremstår det nødvendig med en presentasjon av de øvrige 

aktuelle rettighetene for barn i en sak om omsorgsovertakelse. Presentasjonen i dette 

kapittelet bygger på forståelsen av rettigheter og prinsipper for barn i kapittel 3, og 

medbestemmelsesrettens potensiale til å virke inn på de øvrige rettighetene barnet 

har.  

Barnekomitéen har understreket betydningen av å ha respekt for barnet som 

rettighetsbærende individ, og forpliktelsen ved å sikre alle rettigheter barna har etter 

barnekonvensjonen.
 544

 Komitéen uttrykker at denne tilnærmingen forutsetter et 

paradigmeskifte fra et syn på barn som objekter som trenger hjelp, til en oppfatning 

av barn som rettighetshavere som har en umistelig rett til beskyttelse. 

Den vekt og gjennomslag materielle sider av barnets rettigheter tillegges avhenger 

av hvilke andre materielle rettigheter og prinsipper som får anvendelse, og også skal 

tillegges vekt i samme vurdering. De aktuelle normene må da harmoniseres eller 

avveies mot hverandre i en totalitet. Avhengig av den konkrete situasjonen og de 

hensynene som gjør seg gjeldende, kan normene få vekt som enten regel eller 

retningslinje eller avveiningsnorm for beslutningen som fattes.
545

  

Til hjelp i en slik avveining finnes det normer som fungerer som avveiingsnormer 

og retningslinjer som gir anvisning på hvordan materielle hensyn, verdier, rettigheter 

og prinsipper skal avveies mot hverandre, som eksempelvis barnets beste. Det er 

også prosessuelle normer som angir krav til vurderingen og saksbehandlingen, og 

som fremstår som prosessuelle regler, som legalitetsprinsippet. Både 

avveiingsnormer og krav til vurderinger omtales ofte som prinsipper. Dersom en av 

 

544 General Comment no. 13 avsnitt 59 
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normene får så stor vekt at de blir utslagsgivende for løsningen, så fremstår denne 

normen å være den materielle regelen og øvrige materielle normer må settes til side 

eller tolkes innskrenkende.  

Diskusjonen om forholdet mellom juss, politikk og moral, dukker stadig opp i 

ulike varianter.
546

 Normer som omtales som prinsipper kan få en metodisk og 

retningsgivende funksjon, for å binde sammen retten og virkeligheten eller normen 

og verdiene eller politikken.
547

 Det finnes også ulike former for kunnskap om retten, 

og det stilles ulike spørsmål om retten som befinner seg på ulike logiske og 

vitenskapelige nivå: 

It also includes deeper layers, which both create preconditions for and impose 
limitations on the material at the surface level. I call these sub-surface levels the legal 
culture and the deep structure of the law. The multi-layered nature of ´mature` modern law 
is the key to the solution that this type of law can offer to the problem of its limits 
and criteria of legitimacy.548  

Prinsipper kan være normer som befinner seg i et annet lag av normen, enn 

rettigheten eller plikten. Innholdet i prinsippene kan også befinne seg i flere lag av 

normene. Barnets beste har, sammen med retten til medbestemmelse, en helt sentral 

funksjon for forståelsen og anvendelsen av barnets rettigheter generelt sett.
549

 I en 

sak om omsorgsovertakelse har barnets beste en avgjørende funksjon etter 

barnevernloven § 4–1. Kapittelet avsluttes derfor med en gjennomgang av hvilken 

funksjon og betydning barnets beste kan ha i behandlingen av en sak om 

omsorgsovertakelse, før selve omsorgsovertakelsessituasjonen behandles i kapittel 

5. 

4.2 Barnets rett til respekt for familielivet 

4.2.1 Utgangspunktet 

De fleste barn i en omsorgsovertakelsessak etter barnevernloven § 4-12 bor hjemme, 

og en flytting vil være et inngrep i barnets eksisterende familiesituasjon. Den første 
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sentrale rettigheten som trekkes fram for omsorgsovertakelsessakene er derfor 

barnets rett til respekt for sitt familieliv. Familiens forrang har flere kulturelle 

delbegrunnelser. I Norge, som i det meste av verden ellers, utgjør barnets familie og 

foreldrene samfunnets normalordning for omsorg og ivaretakelse av barn. Det 

rettslige utgangspunktet er derfor at det er best for barn å bo hos foreldrene sine.
550

 

Barns rett til vern av familielivet følger av Grunnloven § 102, barnekonvensjonen 

artikkel 16, EMK artikkel 8 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter 

(SP) artikkel 7 nr. 1. Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 har likelydende ordlyd: 

«Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv». Ordlyden i barnekonvensjonen 

artikkel 16 nr. 1 har likheter med SP artikkel 7 nr. 1: «Ingen (barn) skal utsettes for vilkårlig 

eller ulovlig innblanding/inngrep i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse». 

Grunnloven § 102 stadfester også at enhver har rett til respekt for «sitt hjem og sin 

kommunikasjon», og at myndighetene skal sikre vern om den personlige integritet. 

Dette er i stor grad sammenfallende med Den europeiske 

menneskerettighetskonvensjon artikkel 8.  

Barnekonvensjonen artikkel 8 fastsetter at partene «forplikter seg til å respektere 

barnets rett til å bevare ... familieforhold som er anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding». 

Barnekonvensjonen artikkel 9 inneholder også et viktig vern for barnets rett til 

familie og familieliv. Både artikkel 9 og barnekonvensjonen artikkel 16 skal verne 

barn og familier mot innblanding og inngrep som ikke er i samsvar med loven, eller 

er nødvendige for å beskytte helse, rettigheter eller friheter. Barnekonvensjonen 

artikkel 16 nr. 2 uttrykker spesielt at barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik 

innblanding eller slike angrep. Disse artiklene kan ses som varianter av 

legalitetsprinsippet, som er lovfestet i Grunnloven § 113.  

Etter bestemmelsene i Grunnloven § 102 og EMK art. 8 er det klart at foreldre 

har selvstendige foreldrerettigheter, og at deres rett til familieliv med sine barn, må 

avveies mot barnets situasjon. Høyesterett har fulgt EMDs utgangspunkt for 

balanseringen mellom barnets og foreldrenes interesser i saker etter EMK art. 8. I 

sine rettslige utgangspunkt for vurderingen av en omsorgsovertakelse uttaler de: 

Der barnets og foreldrenes interesser er i konflikt, fremhever EMD i (Strand Lobben) 
avsnitt 206 at myndighetene må finne en rimelig balanse – «strike a fair balance» – 
mellom disse interessene. Men domstolen understreker at det skal legges særlig vekt 
på hensynet til barnets beste, og at foreldrenes interesser kan måtte vike – «particular 
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importance should be attached to the best interests of the child which, depending on 
their nature and seriousness, may override those of the parents». Interessene må altså 
balanseres mot hverandre, men hensynet til barnets beste skal tillegges særlig vekt.551 

Det må forutsettes at barnets rett til medbestemmelse skal ivaretas både i 

vurderingen av inngrepet i familielivet overfor barnet, og i interesseavveiingen 

mellom barnet og familiens interesser. 

4.2.2 Familieliv, foreldre og tilknytning 

Det første spørsmålet når det gjelder innholdet i barns rett til respekt for sitt 

familieliv, er hva som rettslig sett anses å være barnets familieliv. I forkant av ny § 

104 i Grunnloven, presiserte flertallet i kontroll- og konstitusjonskomiteen at 

«familie» skal forstås vidt, under henvisning til at «storsamfunnet ikke kan ta valg om 

samlivsform for voksne mennesker».»
552

 Flertallet understreket også at tilføyelsen ikke skal 

leses som at foreldrenes rett går foran barnets beste. Begge presiseringene er 

forenelige med Menneskerettighetsutvalgets forslag.
553

  

Barnekonvensjonen, samt konvensjonens fortale uttrykker tydelig på at det er 

familien som er barnas primære omsorgsgivere. Barnekonvensjonen bygger derfor 

på at familien er svært viktige for barns liv, oppvekst, trivsel og utvikling: 

De stater som er part i denne konvensjon, ... som er overbevist om at familien, som 
den grunnleggende enhet i samfunnet og den naturlige ramme for alle sine 
medlemmers og særlig barns vekst og trivsel, bør gis den nødvendige beskyttelse og 
hjelp slik at den fullt ut kan påta seg sine forpliktelser i samfunnet, som erkjenner at 
barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse 
for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet, ... er blitt enige om 
følgende:554   

Når det gjelder betydningen av foreldre slår barnekonvensjonens artikkel 7 fast at 

barn har rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem «så langt det er mulig». 

Artikkel 8 sier at staten forplikter seg til å respektere barnets rett til å bevare sin 

identitet, herunder familieforhold som er anerkjent av loven, uten ulovlig 

 

551 HR-2020-662-S avsnitt 53 
552 Innst. 186 S (2013-2014) s. 31  
553 Innst. 186 S (2013-2014) s. 31 
554 Innledningen til FNs konvensjon om barnets rettigheter. 
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innblanding. Artikkel 18 sier at konvensjonspartene skal anerkjenne foreldrenes 

felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling og at foreldre, eventuelt verger, 

har hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling.  

Begrepet foreldre («parents») er ikke nærmere definert i artikkel 7, men etter 

barnekonvensjonen legges et vidt familiebegrep til grunn. Etter artikkel 5 skal statene 

«respektere ansvaret og rettighetene som foreldre, eventuelt slektninger eller medlemmer av 

lokalsamfunnet ifølge stedlig skikk, verger eller andre med juridisk ansvar for barnet har», for å 

gi dem veiledning og støtte. For å sikre støtte til de med ansvar for barnet, sier 

artikkel 18 videre at statene skal yte bistand til foreldrene, og at statene skal legge til 

rette for at yrkesaktive foreldre får rett til omsorgsordninger for barn.555 

Også i norsk kontekst var begrepet foreldre tidligere mer entydig forbundet med 

biologiske foreldre. I dag rommer foreldrebegrepet flere relasjonelle variasjoner enn 

før. Ifølge en utredning, Farskap og annen morskap, kan det i lys av 

barnekonvensjonen artikkel 7, være hensiktsmessig å sette opp tre kategorier: 

- Biologiske/genetiske foreldre. Det historisk-biologiske foreldrebegrepet er to-
kjønnet: et barn må ha en person av hvert kjønn som det nedstammer fra. 
Allerede da BK ble utarbeidet, var assistert befruktning en etablert 
behandlingsform ved barnløshet, men da fortrinnsvis innenfor rammen av 
tradisjonelle familieformer (ekteskap mellom mann og kvinne) og i form av ulike 
former for sæddonasjoner. Den medisinske utviklingen har satt det biologiske 
foreldrebegrepet på prøve. I tillegg har den sosiale utviklingen ført til at assistert 
befruktning skjer innenfor rammen av nye familiemønstre (homofile par og 
enslige). 

- Sosiale eller psykologiske foreldre. Historien har mange eksempler på barn som 
helt eller delvis er vokst opp med andre enn sine biologiske foreldre. Fortrinnsvis 
har dette skjedd i en tradisjonell kjernefamilie, men stadig flere barn vokser opp 
innenfor rammen av nye familiemønstre. 

- Juridiske foreldre. Dette er ulike rettslige bånd mellom barn og biologiske eller 
sosiale foreldre, typisk i form av farskap/morskap og foreldreansvar, herunder 
adopsjon.556 

 

555 Den biologiske relasjonen mellom foreldre og barn innebærer ikke nødvendigvis et familieliv i 
konvensjonens forstand. Dette kan føre til en viss ulikhet mellom en eventuell regulering av et 
biologisk prinsipp etter barnekonvensjonen og det biologiske prinsipp slik vi kjenner det fra nasjonal 
rett.  
556 NOU 2009:5 punkt 3.9, NOU 2009:5 vedlegg 1 punkt 3 
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Også EMD har uttalt at det er det faktiske, og ikke det biologiske familieforholdet 

som skal vektlegges etter EMK artikkel 8.
557

 Det avgjørende er hvor nær personlig 

tilknytning det er mellom barnet og den som hevder rett til familieliv med barnet, og 

om barnet har etablert et faktisk familieliv med voksenpersonen. Det virker derfor 

samlet sett som det er barnets bånd og tilknytning til familien som er det sentrale i 

en omsorgsovertakelsesvurdering, ikke det biologiske opphavet.  

Barneloven § 30 gir barna rett til omsorg og omtanke fra de som har 

foreldreansvaret. Videre har de som har foreldreansvaret plikt til å gi barnet 

forsvarlig oppdragelse og omsorg, herunder utdanning. Barnet skal ikke bli utsatt for 

vold eller på annet vis bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsa blir utsatt 

for skade eller fare. Bruk av vold og skremmende eller plagsom adferd eller annen 

hensynsløs adferd overfor barnet er forbudt.  

Selv om det primære er at barn skal ivaretas av foreldrene og familien sin, er 

likevel er det totale ansvaret for barnas velferd er en felles forpliktelse mellom staten 

og foreldrene.558 I vurderingen av den faktiske tilknytningen, omsorgen, og verdien 

av familielivet for barnet, må det også være av avgjørende betydning at barnets rett 

til medbestemmelse blir ivaretatt. 

4.2.3 Inngrepsvurderingen 

I spørsmålet om hvordan inngrep i familielivet skal vurderes, er det innfortolket et 

unntak etter Grunnloven § 102 om at der det gjøres inngrep i familielivet så skal 

tiltaket ha tilstrekkelig hjemmel, forfølge et legitimt formål og være forholdsmessig, 

jf. Rt. 2015. s. 93.
559

 Forholdsmessighetsvurderingen må ha for øye balansen mellom 

de beskyttede individuelle interessene på den ene siden, og de legitime 

samfunnsbehovene som begrunner tiltaket på den andre. Høyesterett har fastslått at 

det er en nær forbindelse mellom privatliv, familieliv og barnets beste, og at 

Grunnloven § 102 og § 104 på dette området er komplementære. Det innebærer at 

barnets interesser inngår som et tungtveiende element ved 

forholdsmessighetsvurderingen etter Grunnloven § 102.
560

  

 

557 K. og T. mot Finland, no. 25702/94 (2000) avsnitt 150 
558 Eksempler på statens del av forpliktelser for barnets velferd og beskyttelse utenfor denne 
undersøkelsens tema er trafikksikkerhet og forurensning. 
559 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 28 med henvisning til Rt. 2014 s. 1105 
560 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 66 
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Siden innfallvinkelen er barns rettigheter tas det utgangspunkt i 

barnekonvensjonens ordlyd i artikkel 16: 

1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin 
familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller 
sitt omdømme. 

2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. 

Denne artikkelen må ses i sammenheng med barnekonvensjonens artikkel 9 nr. 1. 

BK artikkel 9 nr. 1 angir når staten kan skille barn fra sine foreldre:  

Partene skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når 
kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende 
lover og saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til 
barnets beste. Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som f.eks. ved 
foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet, eller dersom foreldrene lever atskilt 
og det må treffes en avgjørelse om hvor barnet skal bo. 

Etter barnekonvensjonen er det altså situasjoner der det er nødvendig å skille barnet 

fra foreldrene, av hensynet til barnets beste. Barnekonvensjonen artikkel 19 angir 

statenses positive forpliktelse til å beskytte barnet mot omsorgssvikt, og forplikter 

Norge til å ha et barnevern. I særlige tilfeller vil derfor et slikt inngrep anses å være 

ikke vilkårlig, og en lovlig innblanding i barnets rett til respekt for sitt familieliv. 

Barnekonvensjonen oppstiller også noen eksempler, men ikke faste vilkår for når 

det eventuelt kan være nødvendig å skille barnet fra foreldrene, ut fra hensynet til 

barnets beste. Også her er det grunn til å understreke medbestemmelsesretten. Selv 

om rettigheten ikke er et fast vilkår i øvrige bestemmelser i barnekonvensjonen, slik 

som artikkel 9, må medbestemmelsesretten etter artikkel 12 tas med som et fast 

vilkår for alle vurderinger som berører barn. 

4.2.4 Forholdsmessighetsvurderinger knyttet til barnets rettigheter 

Forutsetningen om at barnets rettigheter etter barnekonvensjonen skal ses 

sammenholdt, gjør det nærliggende å tenke at det skal foretas ulike avveininger eller 

forholdsmessighetsvurderinger når inngrep i barnets familieliv vurderes. Der barnets 

øvrige rettigheter krenkes i familien, vil det være behov for å avveie de ulike 

rettighetene opp mot hva som totalt sett er nødvendig av hensyn til barnets beste. 
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Et slikt utgangspunkt fører til at grunnvilkårene etter barnevernloven er «gjeldende 

nasjonale lover og saksbehandlingsregler» etter artikkel 9 nr. 1, men ikke et 

konvensjonsforpliktende utgangspunkt for vurderingen i seg selv.  

Det sentrale etter barnekonvensjonen slik jeg leser den, er at det gjøres en 

forholdsmessighetsvurdering i situasjoner der det er nødvendig ut fra barnets 

livssituasjon. I en slik vurdering vil de øvrige rettighetene barnet har måtte avveies 

mot hverandre, og opp mot det konkrete barnets situasjon. I vurderingen av barnets 

situasjon må barnets egen opplevelse av sin situasjon, etter barnekonvensjonen 

artikkel 12 og artikkel 9 nr. 2 som har likheter med barnevernloven § 6-3, hensyntas 

og tillegges vekt. 

Søvig mener barnevernlovens regler om omsorgsovertakelse mangler eksplisitte 

bestemmelser som stiller krav om en skjønnsmessig helhetsvurdering, men at 

vurderingen av barnets beste etter barnevernloven § 4-1 vil inneholde mange av de 

samme momentene som inngår i en skjønnsmessig helhetsvurdering.
561

 Jeg er 

tilbøyelig til å mene at både grunnvilkårene, nødvendighetskravet og barnets beste 

gir anvisning på at det bør gjøres avveininger av barnets rettigheter, og vurderinger 

av forholdsmessighet, selv om en vurdering etter barnevernloven § 4-12 nok ikke 

kan kalles en skjønnsmessig helhetsvurdering. 

Barns rett til respekt for familieliv og privatliv er som følge av det ovenstående 

en konstitusjonell rettighet og en menneskerettighet, men det kan spørres om barn 

har en konstitusjonell og menneskerettslig rett til å få omsorg fra sine foreldre. 

Barnekonvensjonens artikkel 7 slår altså fast at barn har rett til å kjenne sine foreldre 

og få omsorg fra dem «så langt det er mulig». Det er utvilsomt en sterk 

samfunnsinteresse at barn fortrinnsvis skal vokse opp i egen familie, og det ligger 

også til grunn en oppfatning om at det er til det beste for barnet fordi barn vil få den 

beste omsorg og kjærlighet hos sine foreldre.  

I Rt. 2006 s. 1308 gjaldt saken omsorgsovertakelse av ei 14 år gammel jente som 

bodde hos moren sin. Om premissene uttaler Høyesterett at fylkesnemnda i sin 

vurdering la til grunn at alle tiltak som iverksettes, etter barnevernloven § 4-1 skal 

være til barnets beste, og at lovens utgangspunkt er at det beste for et barn er å vokse 

opp sammen med sine foreldre. Høyesterett tilslutter også fylkesnemndas premiss 

om at forholdene på vurderingstidspunktet skal legges til grunn, og at bare dersom 

 

561 Søvig (2015b) s. 307 
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den omsorgen barnet får «ligger under lovens minimumskrav og hjelpetiltak ikke vil føre fram» 

kan det bli tale om å overføre omsorgen til det offentlige.
562

  

Hva som utgjør forsvarlig omsorg for det enkelte barn, eller hva som tilstrekkelig 

sikring av barnets omsorgs- og oppvekstforhold, er fremdeles det rettslige 

utgangspunktet for vurderinger av inngrep i retten til familielivet.
563

 Hvordan et slikt 

minimumskrav og forsvarligheten vurderes i den enkelte sak, herunder hvor stor 

betydning opprettholdelsen av familielivet tillegges for barnets situasjon, vil nok 

likevel variere.  

Det medfører at hensynet til barnets rett til familieliv og rett til å få omsorg fra 

sine foreldre, må vurderes opp mot barnets øvrige rettigheter, blant andre retten til 

utvikling, beskyttelse og omsorg. Det som kan legges til grunn er at barnets rett til 

familieliv og rett til omsorg fra foreldre, i stor grad er samme sak etter den norske 

foreståelsen av barnets primære omsorgsbase.
564

 Høyesterett tar også utgangspunkt 

i at hensynet til barnets beste ligger til grunn for at barn normalt skal vokse opp i 

familien sin. Kjærligheten og omsorgen barn normalt får hos foreldrene sine, og 

identiteten og tilhøringheten barn får ved å tilhøre en familie og en slekt, er antatt å 

gi barn en bedre oppvekst enn om barns oppvekst primært var en offentlig 

ordning.
565

  

Det hovedsakelige vurderingstemaet for barns rett til respekt for sitt familieliv i 

en omsorgsovertakelsesvurdering, må som følge av det som nå er behandlet være 

hvilken egenverdi den opprinnelige relasjonen til foreldrene og familien har for 

barnet. I dette ligger blant annet vurderinger av verdien av tilknytningen til 

foreldrene sine, andre familiemedlemmer, eller andre momenter ved å bevare 

familielivet. Et eksempel på en slik vurdering er hvilken verdi det har for det enkelte 

barn å opprettholde kontinuitet ved å kunne bo hjemme. Når det gjelder vurderingen 

av denne egenverdien, er det også nærliggende å tenke at det som følge av 

medbestemmelsesretten må foretas en vurdering av barnets eget syn på verdien av å 

bo med familien sin. Videre vil det også bli spørsmål om hvordan verdien av 

familielivet avveies mot de andre rettighetene barn har.  

 

562 Rt. 2006 s. 1308 avsnitt 32 
563 HR-2020-662-S avsnitt 52, HR-2020-1788-A avsnitt 41 
564 Sandberg (2003) s. 80 
565 HR-2020-662-S avsnitt 51 med henvisning til Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 
(2019) avsnitt 207 
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Barnets rett til respekt for sitt privatliv etter Grunnloven § 102, er nok mer aktuell 

i tidsrommet før en vurdering av om barnet skal flyttes ut av hjemmet, eller etter at 

barnet har blitt plassert i enten fosterhjem eller institusjon. Men det kan tenkes å 

komme inn i omsorgsvurderingen, dersom foreldrene krenker barnets rett til respekt 

for privatliv. I en slik situasjon kan vernet av barnets privatliv kan utgjøre et moment 

i vurderingen av foreldrenes omsorgsevne, eksempelvis at de publiserer bilder av 

sine barn. Dessuten kan det spørres om konvensjonsvernet med ordlyden «privacy» 

rekker videre enn det norske «privatliv», og om «right to privacy» også overlapper andre 

sentrale rettigheter, for eksempel ulovlig frihetsberøvelse, rett til medbestemmelse i 

saker som angår barnet, og retten til respekt for familielivet. Dette behandles ikke 

her, fordi det er litt på siden av avhandlingens tema, og kapittelets hovedaanliggende 

om å synliggjøre behovet for ulike vurderinger av rettigheter, i en sak om 

omsorgsovertakelse. 

Ved mulig konflikt mellom rettigheter slik de er oppstilt i norsk sammenheng, må 

det uansett foretas en avveining mellom disse rettighetene, for eksempel mellom 

familieliv og personvern. Den nærmere vurderingen eller avveiningen av hvor langt 

en slik grunnlovsbestemmelse strekker seg, vil måtte forstås i lys av og suppleres 

med det internasjonale konvensjonsvernet og med tidligere ulovfestet rett. 

Sammenstillingen med familieliv, hjem og kommunikasjon er gjort både fordi den 

samme presiseringen er gjennomført i menneskerettighetskonvensjonene og i EUs 

Charter of fundamental rights som beskytter personvern og privatliv. Årsaken er 

også at respekten for alle disse aspektene samlet utgjør kjernen av personvernet, og 

er verdier det norske samfunnet setter høyt.
566

  

4.2.5 Skjønnsmargin og forholdsmessighet knyttet til forening av barnets og foreldrenes 

rettigheter 

Når det gjelder EMK artikkel 8 er det som allerede nevnt, først og fremst brudd på 

foreldrenes rettigheter som klages inn for EMD. Anvendelsen av EMK artikkel 8 på 

norske forhold og for norske domstoler vil i stor grad følge EMDs praksis og hvilken 

skjønnsmargin de tillegger norske domstoler. De fleste rettigheter som individene er 

sikret etter EMK, er utformet som prinsipper som det på nærmere bestemte vilkår 

kan gjøres inngrep i. Vilkårene for inngrep er at det må (1) være legitimt begrunnet, 

 

566 Dokument 16 (2011–2012) punkt 30.6.6.2 



 

 157 

(2) være hjemlet i en tilstrekkelig presis og tilgjengelig internrettslige norm og (3) 

etter en proporsjonalitetsvurdering anses nødvendig i et demokratisk samfunn.
567

 

Når det gjelder forholdsmessighetsvurderingen vil det være av betydning hvilke 

rettigheter som avveies. Dersom det er foreldrenes rett til respekt for familieliv og 

privatliv opp mot nødvendigheten av inngrepet i lys av barnets beste, vil det være 

avgjørende hvordan forståelsen og vurderingen av barnets beste samstemmer i 

nasjonal rett og nasjonale domstoler og i EMD. Hertil kommer også spørsmålet om 

hvordan barnets rett til medbestemmelse innlemmes i denne vurderingen. Der 

nasjonale myndigheter og nasjonale domstoler vurderer dette annerledes, også i lys 

av forpliktelsene etter barnekonvensjonen, blir det et spørsmål om hvor langt den 

nasjonale skjønnsmarginen strekker seg.  

Den nasjonale skjønnsmarginen ved forholdsmessighetsvurderingen begrunnes 

med at nasjonale myndigheter og domstoler ofte vil være bedre egnet til å vurdere 

nødvendigheten av inngrepet og har større innsikt i særlige forhold som måtte gjøre 

seg gjeldende i det enkelte land, og at det er konvensjonsstatene som har det primære 

ansvar for å sikre og håndheve menneskerettighetene. Skoghøy skriver om 

rekkevidden av dette, og at Høyesterett ofte har innrømmet norske lovgivende 

myndigheter en tilsvarende skjønnsmargin som det EMD innrømmer nasjonale 

domstoler og myndigheter. Mange andre land har hatt en tilsvarende holdning. I 

storkammerdom 19. februar 2009 i saken A og andre mot Storbritannia har 

imidlertid EMD påpekt at dette beror på en misforståelse. Domstolen uttaler i 

avsnitt 184: 

The doctrine of the margin of appreciation has always been meant as a tool to define 
relations between the domestic authorities and the Court. It cannot have the same 
application to the relations between the organs of the State at the domestic level.568 

Når det gjelder skjønnsmarginen ved anvendelse av EMK artikkel 8 uttaler Skoghøy 

seg i retning av at skjønnmarginen kan variere fra bestemmelse til bestemmelse. 

Avveiingen av retten til respekt for familielivet er i stor grad et politisk spørsmål som 

bør overlates til lovgiverne:  

 

567 Skoghøy (2011) s. 189 
568 A. og andre mot Storbritannia,  no. 3455/05 (2009) avsnitt 184, Skoghøy (2011) s. 189–190 
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Ved prøvingen av om en lovbestemmelse som griper inn i retten til respekt for 
privatliv og familieliv, tilfredsstiller proporsjonalitetkravet i EMK artikkel 8 nr. 2, bør 
derfor domstolene innrømme lovgiverne en betydelig skjønnsmargin ...569 

Når det gjelder domstolsprøvingen av det skjønn som er utøvd i en konkret sak av 

om et rettighetsinngrep er forenlig med EMK, herunder 

forholdsmessighetsvurderingen, uttaler Skoghøy at domstolene ikke bare skal prøve 

den lovgivning som hjemler inngrepet. Det følger av våre regler for prøving av 

forvaltningsvedtak at domstolene er tilbakeholdne med å prøve politisk eller faglig 

betont skjønn, men at domstolene er godt skikket til å foreta konkrete 

forholdsmessighetsvurderinger: 

… og det er derfor ikke noen grunn til å overføre tilbakeholdenheten med å overprøve 
politisk eller faglig betont forvaltningsskjønn til å gjelde den konkrete 
forholdsmessighetsvurdering av inngrep i EMK-rettigheter.570  

Skoghøys oppfatning av at skjønnsmarginen kan variere fra bestemmelse til 

bestemmelse, eller fra vurdering til vurdering, samsvarer med praksis fra EMD. Det 

virker ganske klart at den nasjonale skjønnsmarginen kan være større i vurderingen 

av omsorgsovertakelse, enn ved spørsmål om avskjæring av kontakt mellom barn og 

foreldre.
571

 EMD har også uttrykt at nasjonale domstolers skjønnsmargin vil variere 

med spørsmålenes natur og alvorligheten i interessene spørsmålene står mellom: 

… such as, on the one hand, the importance of protecting a child in a situation which 
is assessed as seriously threatening his or her health or development and, on the other 
hand, the aim to reunite the family as soon as circumstances permit. The Court thus 
recognises that the authorities enjoy a wide margin of appreciation in assessing the 
necessity of taking a child into care (see, for example, K. and T. v. Finland, cited above, 
§ 155; and Johansen, cited above, § 64). However, this margin is not unfettered. For 
example, the Court has in certain instances attached weight to whether the authorities, 

 

569 Skoghøy (2011) Det må tilføyes at Skoghøy skrev dette før Grunnlovens nye kapittelet om 
menneskerettigheter i 2014, og Skoghøy skriver om betydningen av dette: «Høyesterett har for 
grunnlovsprøvingen av lover delt Grunnlovens bestemmelser inn i tre grupper med ulike terskler for 
overprøving. Denne inndeling vil ikke kunne overføres til EMK-prøvingen. Grunnloven inneholder 
ikke mange bestemmelser til beskyttelse av enkeltindividet, og i motsetning til 
rettighetsbestemmelsene i EMK innbyr Grunnlovens rettighetsbestemmelser i liten grad til politiske 
vurderinger.» 
570 Skoghøy (2011) 
571 A.V. mot Slovenia, no. 878/13 (2019) avsnitt 70 
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before taking a child into public care, had first attempted to take less drastic measures, 
such as supportive or preventive ones, and whether these had proved unsuccessful 
(see, for example, Olsson (no. 1), cited above, §§ 72-74; R.M.S. v. Spain, no. 28775/12, 
§ 86, 18 June 2013, § 86; and Kutzner v. Germany, no. 46544/99, § 75, ECHR 2002-
I).572 

I forholdsmessighetsvurderingen av inngrepet opp mot retten til respekt for 

familielivet, kan også det planlagte samværet og den kontakten mellom barnet og 

foreldrene som det planlegges for, utgjøre et aktuelt moment. Dersom barn blir skilt 

fra sine foreldre har de også rett til å opprettholde kontakten med foreldrene, i Norge 

som regel ved samvær. Dette fremgår av barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3:  

Partene skal respektere den rett et barn som er atskilt fra en eller begge foreldre har til 
å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene 
regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste. 

Barnekonvensjonen artikkel 9 må derfor ses i sammenheng med at utgangspunktet 

er at barnets skal få sin omsorg fra foreldrene etter artikkel 7 nr. 1, og artikkel 8 nr. 

1. I artikkel 8 nr. 1 forplikter statene seg til å «respektere barnets rett til å bevare sin identitet, 

herunder statsborgerskap, navn og familieforhold som anerkjent av loven, uten ulovlig innblanding». 

Retten barn har til å opprettholde regelmessig, personlig og direkte kontakt med sin 

familie, er ivaretatt gjennom barnevernloven §§ 4-19 og 4-16.
573

  

Spørsmålet får oppmerksomhet i Norge og praksis blir ettergått både rettslig og 

i forvaltningen, men spørsmålet ligger på siden av det hovedsaklige temaet i denne 

avhandlingen. Det mest interessante er EMDs syn på statenes positive forpliktelse 

for å legge til rette for kontakt mellom barnet og foreldrene, og spesielt at 

myndighetene skal forsone de motstående interessene, herunder den tette koblingen 

mellom opprettholdelse av kontakt og barnets beste:  

Rather, it requires the authorities to take measures to reconcile the conflicting 
interests, keeping in mind the best interests of the child as a primary consideration 
(see Ribić v. Croatia, no. 27148/12, § 94, 2 April 2015; for the position of the 
Committee on the Rights of the Child as regards the right of the child to have his or 

 

572 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 211 
573 Det har riktignok blitt rettet kritikk mot praksis rundt fastsettelsen av samvær, også med tanke på 
at en omsorgsovertakelse er et midlertidig vedtak. EMD har gjentatte ganger presisert betydningen av 
at det fokuseres på kontakt mellom barn og foreldre, og at vurderingen av kontakten skal ta sikte på 
at myndighetene strekker seg så langt de kan for å gjenopprette familien. 
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her best interests taken as a primary consideration, see paragraph 49 above). What is 
therefore decisive is whether the domestic authorities have taken all necessary steps 
to facilitate contact that can reasonably be demanded in the special circumstances of 
each case (see, mutatis mutandis, Kuppinger v. Germany, no. 62198/11, § 101, 15 
January 2015, and Hokkanen v. Finland, 23 September 1994, § 58, Series A no. 299-
A).574  

Selv om temaet her gjelder opprettholdelse av kontakt, kan det tenkes at et likeartet 

syn på forståelsen av barnets beste vil ligge til grunn for vurderingen av andre 

interessekonflikter. Synet på barnets beste i EMD kan tenkes avvike noe fra det 

nasjonale synet på barnets beste. Dette kan gjelde presumpsjonen om at det er til det 

beste for barnet å bo med familien, hva som skal til for at denne presumpsjonen ikke 

skal ha forrang over andre rettigheter, bevisbyrden for at det ikke er til barnets beste 

å bli i familien opp mot de motstående rettighetene barnet har, samt hva som er 

myndighetenes plikt til å ta alle de nødvendige steg i den enkelte sak. Med andre ord, 

det kan være ulikheter i hvordan EMD materialiserer innholdet i barnets beste, og 

hvordan nasjonale domstoler vurderer dette, dersom holdningen i EMD er at barnet 

og foreldrenes interesser alltid bør forenes.
575

 

4.3 Barnets rett til utvikling, omsorg og beskyttelse 

4.3.1 Barnets rett til liv og utvikling  

Barnets rett til liv og utvikling er det helt grunnleggende et barns oppvekstsvilkår og 

omsorgsbase skal sikre. Barnets rett til å vokse opp og ha forutsetninger for å utvikle 

seg, må anses grunnleggende både for menneskesynet generelt - at alle mennesker 

er likeverdige, men også for menneskeheten og samfunnets muligheter til å komme 

videre fra generasjon til generasjon. Jeg legger til grunn at barnets rett til helse ligger 

som en forutsetning for, og inngår i barnets rett til liv og utvikling for presentasjonen 

her.  

Grunnloven § 104 gir statens myndigheter en plikt til å «legge til rette for barnets 

utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet.» 

 

574 A.V. mot Slovenia, no. 878/13 (2019) avsnitt 74 
575 Jacobsen (2020) 
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Tilføyelsen skal etter Menneskerettighetsutvalgets begrunnelse leses i sammenheng 

med prinsippet om barnets beste og barnets medbestemmelsesrett.
576

  

Barnets rett til utvikling og statens plikt til å legge forholdene til rette for denne 

var ment å favne opplæring og utdanning, helsetjenester, gode oppvekstsvilkår, 

økonomisk og sosial trygghet, samt omsorg og tilhørighet i familien. 

Menneskerettighetsutvalget foretrakk det alternativet som ble Grunnlovens 

formulering, og Menneskerettighetsutvalget antar at domstolene «bare helt unntaksvis» 

skal kunne overprøve forvaltningens skjønn under henvisning til denne 

formuleringen. Formuleringen får frem at staten har en plikt til å legge forholdene 

til rette for barns utvikling, samtidig som den får frem at staten ikke er en garanti for 

at alle barn får utvikle seg på en god måte.
577

  

Ordlyden tydeliggjør imidlertid at staten får et større ansvar for å sikre de ytre 

rammene som staten særlig kan gjøre noe med, slik som økonomisk, sosial og 

helsemessig trygghet. Videre presiserer Menneskerettighetsutvalget at de ulike 

delene i bestemmelsen gir ulike muligheter til rettslig overprøving:  

Den innledende delen om tilrettelegging for barnets utvikling i sin helhet er ikke ment 
å kunne påberopes for domstolene, men er ment som en politisk rettesnor. Den neste 
delen om en særlig sikring av økonomisk, sosial og helsemessig trygghet vil i større 
grad kunne prøves for domstolene, jf. uttrykket «sikre». Den avsluttende delen om at 
barnets utvikling primært skal skje i egen familie, må leses i sammenheng med 
prinsippet om barnets beste og barnets medbestemmelsesrett. Bare helt unntaksvis vil 
domstolene kunne overprøve forvaltningens skjønn i for eksempel barnevernsaker 
under henvisning til en slik formulering i Grunnloven.578 

En situasjon der barn får utvikle seg optimalt kan være en urealistisk målestokk for 

mange av barna i omsorgsovertakelsessaker. Målet er nok i større grad å stoppe 

skjevutvikling og skade, og sikre en tryggere omsorgs- og tilknytningsbase framover. 

Mange av barna har allerede opplevd mye utrygghet i den omsorgen de har fått, og 

det er nærliggende å anta at disse barna ofte har utrygg eller ambivalent tilknytning, 

eller andre varige skadevirkninger som kan prege barnet i dets videre utvikling.
579

 

 

576 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.6 
577 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.6 
578 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.6 
579 Bendiksen og Haugli (2021) s. 194 
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Barnekonvensjonen artikkel 6 om barns iboende rett til livet og retten til utvikling 

er et av de fire generelle prinsippene som Barnekomitéen har oppstilt, og er derfor 

viktig for tolkningen av hver enkelt rettighet, og av konvensjonen som helhet.580 

Dette gjør også at artikkel 7 om barnets rett til omsorg fra foreldrene, artikkel 9 om 

rett til foreldreomsorg/ikke-atskillelse fra foreldre og artikkel 19 om barnets rett til 

statens beskyttelse og statenes forpliktelse til å treffe tiltak for å beskytte barna, skal 

bidra så langt det er mulig til å sikre barnets rett til liv, overlevelse og utvikling etter 

artikkel 6.  

De ovenfor nevnte delene av barns rettighetsvern må igjen ses i sammenheng 

med artikkel 3 om barnets beste og artikkel 12 om barns rett til medbestemmelse. 

Barns medbestemmelsesrett kan føre til at barnets syn knyttet til sine 

utviklingsmuligheter, virker inn på vurderingen av hvordan denne rettigheten 

ivaretas. I tillegg tilsier vurderingen av hva som er nødvendig og til det beste for 

barnet i en sak om omsorgsovertakelse, at barnets rett til medbestemmelse skal virke 

inn på avveiningene av retten til utvikling opp mot de øvrige rettighetene som er 

aktuelle.  

4.3.2 Rett til omsorg og beskyttelse  

4.3.2.1 Rett til omsorg  

Barnets rett til omsorg og beskyttelse er en forutsetning for at barnet skal kunne 

utvikle seg, både fysisk, kognitivt, følelsesmessig og sosialt.
581

 Selv om ulike 

bestemmelser om barnets omsorg og beskyttelse gir uttrykk for en plikt, er dette 

også selvstendige rettigheter for barnet i seg selv, blant annet etter Grunnloven § 

104 og bestemmelser i barnekonvensjonen.
582

 Omsorg er derfor både en rettighet 

for barnet, og en positiv forpliktelse for foreldre og staten. Som nevnt i innledningen 

kan det være vanskelig å angi detaljert hva som er innholdet i retten til omsorg. 

Sørensen har formulert det slik i utredning om barnevern og menneskerettighetene: 

Retten kan sies å innebære at det skal tilrettelegges og sørges for barnets rett til liv, 
utvikling, verdighet og integritet. Dette innebærer at ivaretakelse av barns fysiske og 
psykiske behov blir sentralt. Etter BK er foreldrene tillagt et omsorgsansvar som de 
ikke skal utøve utfra egne interesser, men med det formål å sikre barna et grunnlag for 

 

580 General Comment no. 5 avsnitt 9 og 18 
581 Stang (2020) s. 192, NOU 2016:16 punkt 4.4.1 
582 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene, punkt 4.1 
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utvikling av eget liv, jf. BK artikkel 18 nr. 1. Foreldrene har ansvar for å veilede og 
støtte barnet i utøvelsen av rettighetene barnet har etter konvensjonen, tilpasset 
barnets utvikling og fremmer barnets autonomi, jf. BK artikkel 5 og 14 nr. 2. For å 
hente et begrep fra psykologien kan det sies at barnet krav på utviklingsfremmende 
omsorg. En grunnleggende forutsetning for at slik omsorg kan finne sted, er at barns 
liv og utvikling er at barnet blir beskyttet mot overgrep, vold og utnytting.583 

Det er derfor nærliggende at barnets øvrige rettigheter, foreldrenes plikter og statens 

plikter kan gi innhold til hvilken omsorg som et barn har rett til. Barnekonvensjonen 

omfatter for øvrig et vidt spekter av rettigheter; både sivile, politiske, økonomiske, 

sosiale og kulturelle rettigheter. Endel av disse henspeiler også til innholdet i 

omsorgen barnet får. Eksempelvis kan nevnes artikkel 27 nr. 2 om at foreldre eller 

andre som er ansvarlige for barnet, har det grunnleggende ansvaret for å sikre, innen 

sine evner og økonomiske muligheter, de levevilkår som er nødvendige for barnets 

utvikling. 

Barnekonvensjonens art. 3 nr. 2 er en viktig paraplybestemmelse for den 

grunnleggende menneskerettigheten barn har til omsorg og beskyttelse, ved at 

statene «påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig for barnets trivsel». 

Retten til omsorg etter barnekonvensjonen strekker seg altså lengre enn at omsorgen 

skal sikre barnet basale utviklingsmuligheter. Barnekomitéen har forklart rettigheten 

som:  

The terms «protection and care» must also be read in a broad sense, since their 
objective is not stated in limited or negative terms (such as «to protect the child from 
harm»), but rather in relation to the comprehensive ideal of ensuring the child’s «well-
being» and development. Children’s well-being, in a broad sense includes their basic 
material, physical, educational, and emotional needs, as well as needs for affection and 
safety.584 

Barns emosjonelle behov kan derimot være vanskelig å undersøke, og det har blitt 

diskutert om barn har en rett til en omsorg som også innbefatter kjærlighet.  

Barnekonvensjonens fortale uttrykker at familiemiljøet bør være preget av en 

«atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres 

personlighet». Begrepet kjærlighet er også tatt inn i barnevernlovens 

formålsbestemmelse. Jeg støtter meg til Sørensens oppfatning av at det vil avhenge 

 

583 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene, punkt 4.3 
584 General Comment no. 14 avsnitt 71 
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av hvordan man definerer kjærlighet, og at det er en flytende overgang mellom 

kjærlighet og emosjonell omsorg: 

Barn kan vanskelig få emosjonell omsorg uten å bli møtt av voksne som setter barnets 
behov foran sine egne, og som møter barnet med varme, omtenksomhet, sensitivitet 
og forståelse. Mange vil nok mene at voksne som møter barn på denne måten også 
viser barnet kjærlighet.585 

Barnekomitéen har også uttrykt at: 

Emotional care is a basic need of children; if parents or other primary caregivers do 
not fulfill the child’s emotional needs, action must be taken so that the child develops 
a secure attachment. Children need to form an attachment to a caregiver at a very early 
age, and such attachment, if adequate, must be sustained over time in order to provide 
the child with a stable environment.586 

Det virker klart at barnets rett til omsorg inneholder en rett til nødvendig velferd 

«wellbeeing» etter barnekonvensjonen art. 3 nr. 2, og at barnet har rett til emosjonell 

omsorg og trygg tilknytning. 

Tilknytningen eller samhandlingen mellom mennesker er avgjørende for 

fornemmelsen av trygghet, kjærlighet, respekt, omtanke, hensyn, forståelse og 

likeartede ord som ofte relateres til opplevelser av omsorg. Opplevelser av god og 

velmenende omsorg, kan sies ligge i opplevelsen av kjærlighet og uselviskhet.
587

 

Opplevelsen av omsorg vil da også avhenge av hvilken motivasjon omsorgsgiveren 

har, og derfor være snakk om følelser som ligger utenfor både de rettslige og sosiale 

normer. Som formulert av Løgstrup: 

Der er tilmed sociale normer, der kun kan efterkommes til gavn for den anden, om 
det er hensynet til den anden, der bevæger een.588 

Løgstrup fortsetter med et eksempel i foreldre-barn relasjonen, der foreldrenes 

plikter og oppgaver går fra de håndgripeligste til de uhåndgripeligste. Plikten til å 

sørge for at et barn lærer seg å lese, skrive og regne er håndgripelig og presis, mens 

plikten til å selvstendiggjøre barnet ikke kan løses uten kjærlighet til barnet: 

 

585 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene, punkt 4.3 
586 General Comment no. 14 avsnitt 72 
587 Løgstrup (1956) s. 56 og 75 
588 Løgstrup (1956) s. 74 
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Koldt og kærlighedsløst at forsøge på at selvstendiggøre barnet i forhold til sig, kan 
lige godt, som børnepsykiatrien har vist det, føre til at barnet svinebindes til 
forældrene. Hvis barnet nemlig ikke under den proces bevidst eller ubevidst hviler i 
forældrenes kærlighed til det og mærker, at det er for dets egen skyld, at forældrene 
hjælper det med selvstændiggørelsen, kan resultatet ligeså blive, at barnet på sygelig 
vis gør seg afhængig af forældrene. Deres bestræbelser bliver ikke alene frugtesløse, 
men får den modsatte af den tilsigtede virkning.589 

Ofte er det en kobling mellom omsorg som aktivitet (yte omsorg) og omsorg som 

holdning (opptre omsorgsfullt). Omsorgsbegrepet kan også gi negative 

assosiasjoner, som disiplinert godhet, eller omsorg som føleri eller omsorg som 

byrde. Det er også mulig å utøve makt eller fremme passivisering gjennom omsorg, 

fordi avhengighetsforhold mellom mennesker er utøvelse av makt.590 Dette taler for 

at barnets opplevelse av den omsorgen det får, burde være essensiell for vurderinger 

av omsorgskvalitet og omsorgssvikt. 

 

4.3.2.2 Rett til beskyttelse mot omsorgssvikt 

Omsorg og beskyttelse av barnets liv, utvikling, helse og trivsel er primært foreldrene 

eller familiens ansvar. Etter norsk rett følger dette for det første av ordlyden i 

Grunnlovens § 104 «fortrinnsvis» i egen familie. Familien er normalordningen, og der 

barna har tilstrekkelige oppvekstsvilkår og får en omsorg som sikrer barnets rett til 

beskyttelse av utvikling, liv og helse, er det ikke grunn til å gripe inn. Etter 

barnekonvensjonen artikkel 7 nr. 1 har barnet en rett til å få omsorg fra foreldre sine 

så langt det er mulig. 

At barn får forsvarlig omsorg og beskyttelse er statens ansvar i situasjoner der 

foreldrene eller de med omsorg for barnet, ikke gir en omsorg som er tilstrekkelig 

for å sikre barnets helse og utvikling. Plikten følger noe vagt av Grunnloven § 104 

med ordlyden: 

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge 
forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige 
økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.  

 

589 Løgstrup (1956) s. 75–76 
590 Martinsen og Eriksson (1996) s. 86 
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Det er imidlertid uttrykt at Grunnloven § 104 skal leses som at barn har rett til et 

vern mot omsorgssvikt.
591

 Plikten uttrykkes mer eksplisitt av barnevernloven § 1-1 

med ordlyden «skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og 

utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid». Her framgår også hensynet 

om rett hjelp til rett tid, som kan ses som en variant av føre-var prinsippet som 

omtales i generell kommentar nr. 14.
592

 Det kan likevel spørres om ikke føre-var 

prinsippet, stiller noe strengere krav til at omsorgssvikten ikke skal ha skjedd, enn 

hensynet om rett hjelp til rett tid. 

Barns sårbarhet og avhengighet av voksenpersoner gjør dem særlig utsatt for 

blant annet utnyttelse, vold, mishandling og omsorgssvikt. Formuleringen i ny § 104 

som gir barnet en individuell rettighet til vern om sin personlige integritet, ble derfor 

foreslått og vedtatt med en sterkere formulering, enn det som generelt ble foreslått 

i utvalgets forslag til ny § 102 i Grunnloven.
593

 Dette hadde sammenheng med at barn 

i større utstrekning enn voksne, trenger myndighetenes hjelp for å beskytte sin 

personlige integritet. I sin ytterste konsekvens vil en individuell rettighet for barnet, 

åpne for at barnet selv kan gå til søksmål mot statens myndigheter, med krav om 

bedre beskyttelse enn det de får eller har fått.
594

  

Statenes plikt til å sørge for gode oppvekstsvilkår gjenspeiles i 

barnekonvensjonen, men ikke i de øvrige menneskerettighetene. 

Barnekonvensjonens fortale stadfester at statene som er konvensjonsparter tar 

hensyn til at «barn på grunn av sin fysiske og psykiske umodenhet har behov for spesielle 

beskyttelsestiltak og særlig omsorg, herunder egnet lovfestet beskyttelse både før og etter fødselen».
595

 

Etter menneskerettighetsutvalgets oppfatning tilsa det at plikten burde komme til 

uttrykk i Grunnloven ved siden av de øvrige menneskerettighetene, på samme måte 

som beskyttelse av barns personlige integritet. Statens plikt måtte likevel formuleres 

på en forsiktig måte.
596

 Blant annet er barnets rett til å vokse opp sammen med sin 

familie i noen grad begrenset gjennom ordlyden «fortrinnsvis».  

Vurderingene av barnets særlige behov i en omsorgsovertakelse tar i stor grad 

utgangspunkt i hvorvidt det er omsorgssvikt overfor barnet. Det er altså en konkret 

 

591 Innst.186 S (2013–2014) s. 29 
592 General Comment no. 14 avsnitt 73 
593 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.5 
594 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene punkt 4.4 
595 Barnekonvensjonens innledning (fortale) 
596 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.6 
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vurdering av det enkelte barns særlige behov, fortrinnsvis etter barnevernloven. Den 

konkrete vurderingen vil måtte forholde seg til barnets øvrige rettigheter. I denne 

vurderingen vil omsorgssituasjonen i hjemmet måtte oppfylle barnets rett til omsorg 

etter øvrige bestemmelser, blant annet barnekonvensjonen og EMK. 

Omsorgssituasjonen må være tilstrekkelig for å sikre barnets rett til liv, utvikling 

og helse. Den må også inneholde en vurdering av om en omsorgsovertakelse er et 

for stort inngrep i barnets rett til respekt for sitt privatliv og familieliv.
597

 For å 

avgjøre om det foreligger omsorgssvikt, er det sentrale om det foreligger mangler 

ved den fysiske, psykiske eller emosjonelle omsorgen.
598

 

 

4.3.2.3 Rett til omsorgsovertakelse 

Barnets rett til omsorg og beskyttelse av utvikling, liv og helse er i stor utstrekning 

formulert som plikter. Likevel vil barnet ha rettigheter som følge av disse pliktene, 

som etter kapittel 3. Barnet har rett til beskyttelse av sin personlige integritet etter 

Grunnloven § 104, og etter barnevernloven § 1-5 har barnet rett til tiltak dersom 

vilkårene er oppfylt. Høyesterett har også presisert at barneverntiltak er en rett for 

barnet når vilkårene er oppfylt, og at barn har rettskrav på nødvendige tiltak.
599

 Dette 

gjenspeiles også i forarbeidene til bestemmelsen i barnevernloven. Barn vil ha rett til 

omsorgsovertakelse i situasjoner der barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt.
600

 

Tiltaket må være forsvarlig og til barnets beste.
601

 

Barns sårbarhet gjenspeiles i barnekonvensjonen og det aktualiserte at 

grunnlovsbestemmelsen om barns rettigheter i § 104 burde gi uttrykk for barns rett 

til beskyttelse.
602

 Menneskerettighetsutvalget presiserte at en grunnlovsbestemmelse 

til beskyttelse av barns personlige integritet i utgangspunktet ikke ville endre dagens 

rettstilstand. Barnets personlige integritet var allerede vernet gjennom straffeloven 

og barneloven. De mente likevel at stadig nye måter å angripe barns integritet på 

aktualiserte et behov for et generelt vern i Grunnloven.
603

  

 

597 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene punkt 4.2 
598 Barnevernloven § 4–12 
599 HR-2020-1929-A avsnitt 82 
600 Prop 169 L (2016-2017) punkt 5.5, Sandberg (2003) s. 275 
601 Prop 169 L (2016-2017) punkt 5.5 
602 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.5 
603 Grunnloven § 104 3. ledd 1. pkt 
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EMK inneholder ingen særskilte rettigheter for barn, men barns omsorgsbehov 

anses også som en del av barns rett til vern om sin integritet som er vernet i EMK 

artikkel 3, og til dels i artikkel 8:  

Beskyttelse av barns omsorg har lenge vært anerkjent som et legitimt inngrepsformål 
ved inngrep i retten til familieliv etter artikkel 8 nr. 2, som «rights of others». 
Omsorgssvikt kan utgjøre både en relevant og tilstrekkelig grunn til å ta et barn ut av 
en familie. EMD anerkjenner således at barn har en rett til omsorg, selv om den som 
sådan ikke er uttrykkelig vernet i konvensjonen.604  

EMD anerkjenner materielle, fysiske, pedagogiske og emosjonelle behov, som 

relevante grunner for inngrep i familielivet etter EMK artikkel 8.
605

 

Det kan hende at barnets rett til utvikling, omsorg og beskyttelse, 

medbestemmelse og barnets beste, tilsier at barnet midlertidig eller permanent flytter 

inn i en annen familie eller en institusjon. Fortalen minner også om «at De forente 

nasjoner i Verdenserklæringen om menneskerettighetene har fastslått at barn har rett til spesiell 

omsorg og hjelp».
606

 I konvensjonen anerkjennes det derfor også at barnas og 

foreldrenes interesser noen ganger kan komme i konflikt med hverandre. Artikkel 3 

nr. 2 må for temaet her spesielt ses i sammenheng med artikkel 9 nr. 1 og artikkel 

19, for samlet dekker disse retten til omsorg og beskyttelse etter barnekonvensjonen 

i situasjoner der foreldre og andre truer barnets velferd.607  

Barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 1 slår på den ene siden fast barns rett til 

familieliv, men gjør også innskrenkninger i den samme rettigheten. BK artikkel 9 nr. 

1 sier at statene «skal sikre at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt 

når kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og 

saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste.» 

Artikkel nr. 9 nr. 1 sier videre at “Slik beslutning kan være nødvendig i særlige tilfeller som 

f.eks. ved foreldres mishandling eller vanskjøtsel av barnet ...»  

Det er barnekonvensjonens artikkel 9 som i størst grad korresponderer med 

barnevernets myndighet til å legge fram sak om omsorgsovertakelse der dette anses 

nødvendig og til det beste for barnet. Barnekonvensjonen artikkel 19 pålegger 

 

604 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene, punkt 4.1 
605 R.M.S. mot Spania, no. 28775/12 (2013) avsnitt 84 
606 Barnekonvensjonens innledning (fortale) 
607 Haugli (2020a) s. 61 
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statene å ha en form for barnevern som beskytte barn mot omsorgssvikt, og hjelpe 

barn og familier med omsorg for barn.
608

  

Artikkel 19 nr. 1 angir statens forpliktelse til å treffe «alle egnede lovgivningsmessige, 

administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk 

eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller 

utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen 

person har omsorgen for barnet.» Etter artikkel 19 nr. 2 er staten forpliktet til å forebygge 

og undersøke om det foreligger omsorgssvikt som etter artikkel 19 nr. 1. Samlet kan 

artikkel 19 få betydning for om det forelå feil både i forkant og i etterkant av 

vurderinger av omsorgsovertakelse. Kanskje spesielt en erstatningsbetingende feil, 

dersom sak om omsorgsovertakelse ikke fremmes.
609

 

Ordlyden i artikkel 9 nr. 1 «mot deres vilje» sikter både til foreldrenes vilje og til 

barnets vilje, og må derfor ses i sammenheng med artikkel 12.
610

 Det har også blitt 

diskutert om denne plikten utløser individuelle rettigheter for barnet til beskyttelse, 

i den forstand at de kan påberope dem for domstolene dersom barnet blir stående 

uten beskyttelse.
 
Det virker som at det er en viss enighet om at det ikke kan 

utelukkes, men at statens plikt er det sentrale.
611

 Barnekomitéen har poengtert 

viktigheten av at barnet også i disse sakene ses som en rettighetsbærer, og ikke 

primært som et objekt.
612

  

EMD har også behandlet saker hvor det er anført at staten har krenket EMK 

artikkel 3 og/eller artikkel 8 på grunn manglende inngripen når barn har vært utsatt 

for mishandling eller forsømmelse fra sine foreldre, eller påstått å ha vært utsatt for 

slik behandling.
613

 Det rettslige grunnlaget har vært artikkel 3, som blant annet 

fastsetter at ingen skal utsettes for nedverdigende behandling: 

 

608 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene, punkt 4.4 med henvisning til 
Sandberg 
609 Rt. 2003 s. 1468, særlig avsnittene 36 og 37. Alle former for vold er også forbudt etter barneloven 
§ 30 tredje ledd, og er straffbare handlinger etter de alminnelige straffebestemmelsene i straffeloven, 
se straffeloven 2005 kap. 25. 
610 Stang (2020) s. 187 
611 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene, punkt 4.4 
612 General Comment no. 13 avsnitt 3, Forsman (2013) s. 79 
613 Z. og andre mot Storbritannia, no. 29392/95 (2001), E. og andre mot Storbrittania, no. 33218/96 
(2002), D.P og J.C mot Storbrittania, no. 38719/97 (2002) 
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Det er lang og sikker praksis fra EMD som viser at statene ikke bare må avstå fra 
behandling i strid med EMK artikkel 3, men at det også er et ansvar for å gripe inn 
når det er rimelig grunn til private individer begår overgrep mot hverandre. EMD har 
også lagt til grunn at mindre alvorlige faresituasjoner kan rammes av artikkel 8.614 

EMK artikkel 3 rammer mer alvorlige integritetskrenkelser. Hvorvidt vernet utløses 

beror på en helhetsvurdering av de konkrete omstendigheter, men EMD har uttrykt 

at statens plikt til å gi effektiv beskyttelse mot mishandling er særlig viktig for 

beskyttelse av barn og andre sårbare mennesker.
615

 Konkrete omstendigheter som 

kan utløse vern etter EMK art. 3 kan være handlingens alvor, herunder formål og 

varighet, fysiske og psykiske effekter og alder.
616

 

EMK artikkel 8 verner mindre alvorlige faresituasjoner enn artikkel 3. 

Bestemmelsen har vært vurdert i flere av sakene som gjelder statens sikringsplikt for 

å verne om barns integritet, mens den i andre saker ikke har vært vurdert i det hele 

tatt. Det hevdes at hovedinntrykket er at EMK artikkel 8 foreløpig ikke har hatt 

selvstendig betydning når det gjelder plikten til å beskytte barn mot omsorgssvikt.
617

 

EMD har henvist til barnekonvensjonen artikkel 19 i noen saker, men ikke for å 

begrunne hvilke typer handlinger/unnlatelser som utløser en beskyttelsesplikt etter 

EMK. Sørensen mener likevel at de beste grunner taler for å tolke EMK i harmoni 

med BK art. 19 når det gjelder den nedre terskelen for hvilke handlinger/unnlatelser 

som rammes av artikkel 8. 

Det skal som et utgangspunkt også foreligge betydelig grad av omsorgssvikt etter 

barnekonvensjonen, for at fylkesnemnda kan fatte vedtak om omsorgsovertakelse. 

Formålet med atskillelsen være barnets beste, og ordlyden «nødvendig» og «særlige 

tilfeller» i artikkel 9 nr. 1 sikter til at det må være snakk om alvorlige tilfeller, før barn 

blir skilt fra sine foreldre. Forhold som BK art. 9 nr. 1. oppstiller som eksempler på 

særlige tilfeller der flytting kan være nødvendig er «mishandling eller vanskjøtsel av 

barnet». En flytting av barnet kan derfor være et lovlig inngrep, men da vurdert 

overfor barnet. Barnet og foreldrene har ved atskillelse også som et utgangspunkt 

rett til samvær, med mindre samvær ikke er til barnets beste.618  

 

614 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene, punkt 4.4 
615 Z. og andre mot Storbritannia, no. 29392/95 (2001) avsnitt 73 
616 Forsman (2013) s. 81 
617 NOU 2016:16, vedlegg 4 Barnevern og menneskerettighetene, punkt 4.4.4 
618 Om samvær og BK art. 9 nr. 3, se Haugli (2000) s. 33 
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Barnets rett til omsorg og beskyttelse etter barnekonvensjonen, kan likevel stå i 

et motsetningsforhold til foreldrenes rett til respekt for sitt familieliv etter EMK art. 

8 nr. 2. Det er nærliggende å tenke at nødvendigheten av inngrepet er den sentrale 

avveiningen. Nødvendighetskravet er ganske sammenfallende etter 

barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 1, EMK artikkel 8 nr. 2 og også etter 

barnevernloven § 4-12 annet ledd. Likevel kan en vurdering av tiltakets 

nødvendighet få ulik karakter avhengig av om det er inngrepet overfor barnet eller 

inngrepet overfor foreldrene som er utgangspunktet for vurderingen. 

Det kan reises spørsmål om inngrepskriteriene for omsorgsovertakelse etter 

barnekonvensjonen art. 9 og art. 19 ligger lavere enn etter EMK artikkel 8. Sett opp 

mot norsk rettspraksis er dette vanskelig å finne ut av. For det første får ikke Norge 

prøvd sine barnevernsaker etter barnekonvensjonens forpliktelser i Barnekomitéen 

ved den individuelle klageadgangen, som ikke er ratifisert. For det andre er det 

usikkert om Barnekomitéen i så fall vil sammenholde barnekonvensjonens vern av 

barn mot omsorgssvikt, opp mot EMKs vern av barn mot svikt i omsorgen.
619

 

Et annet spørsmål er om inngrepskriteriene etter barnevernloven ligger lavere 

eller høyere enn etter barnekonvensjonen art. 9 og art. 19, samt EMK art. 8.  

For barnekonvensjonens del blir det et spørsmål om hva som dekkes av en 

tolking av ordlyden «mishandling og vanskjøtsel» opp mot ordlyden i bvl. § 4-12. 

Her må det legges til at mishandling og vanskjøtsel bare er eksempler. Også her er 

det vanskelig å finne ut av om barnevernlovens terksel ligger lavere eller høyere enn 

barnekonvensjonen, grunnet manglende overprøvingsadgang til Barnekomitéen.  

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt barnevernlovens terskler ligger lavere 

eller høyere enn tesklene etter EMK, så finnes det praksis. Dog er denne praksisen 

i all hovedsak utformet etter foreldrenes anførsler om krenkelse av sitt vern av 

familieliv. Jeg har ikke sett at EMD har uttrykt at de lovmessige terskler for en 

omsorgsovertakelse etter barnevernloven er for lav etter høy. Høyesterett uttrykker 

også at dagens terskel for omsorgsovertakelse kan videreføres.
620

 

Det er vurderingen etter kriteriene i EMK art. 8 som vurderes. Vurderingen 

innebærer en forholdsmessighetsvurdering, og det som trekkes fram er hvordan 

nasjonale myndigheter har vurdert hvorvidt det kunne iverksettes mindre 

 

619 Jeg har ikke undersøkt Barnekomitéens prøving av individuelle saker som vedrører andre stater. 
Det er relevant i denne sammenhengen, men grunnet avhandlingens omfang og primære søkelys på 
norsk rett har jeg ikke gjort det. 
620 HR-2020-662-S avsnitt 56, HR-2020-1788 avsnitt 63 
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inngripende tiltak.
621

 Etter praksis fra EMD uttrykkes det at det er bred konsensus 

om at barnets beste er av overordnet betydning (paramount importance), og at 

barnets interesser i saker om omsorg for barn må gå foran alle andre hensyn.
622

  

EMD trekker altså vurderingen av barnets beste inn som et moment i 

nødvendighetsvurderingen. Spørsmålet vil derfor i stor grad avhenge av av hvordan 

barnets beste vurderes, og hva som anses være en rimelig balanse mellom barnets 

og foreldrenes interesser.
623

 Hvor barnets rett til medbestemmelse kommer inn, 

framstår ikke helt tydelig. Det kan virke som barnets syn vil være et moment i denne 

vurderingen der barnets meninger har vært en del av anførslene til staten eller 

foreldrene. Det virker ikke som EMD på selvstendig grunnlag hører barn, eller 

trekker barnets syn inn i vurderingen. Se videre om dette i kapittel 5 og 6. 

Det virker ikke som det er inngrepsterskelen for en omsorgsovertakelse EMD 

først og fremst har rettet kritikk mot norske domstolers vurdering av, i de sakene 

der Norge er felt for krenkelse av EMK art. 8.
624

 Det kan tyde på at norske domstoler 

i all hovesak har holdt seg innenfor skjønnsmarginen av hva som anses være 

nødvendig i den opprinnelige vurderingen om plassering av barnet. Det som trekkes 

fram er om staten har gjort nok for at det skal være mulig med tilbakeføring av 

omsorgen, samt om samvær og mulighet for kontakt under plassering er egnet for å 

oppnå gjenforening.
625

  

Både Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen gir barn rett til beskyttelse mot 

omsorgssvikt og en rett til omsorgsovertakelse. Etter EMK vil foreldre og barns 

interesser avveies. Etter barnekonvensjonen må barnets rettigheter avveies, og det 

vil kunne oppstå situasjoner der ulike hensyn og rettigheter i barnekonvensjonen 

kan trekke i ulik retning.  

Avhengig av hva som framstår som de viktigste hensynene for å finne den 

løsningen som er til barnets beste i den konkrete situasjonen, vil de ulike rettighetene 

og hensynene tillegges mer eller mindre vekt. Vurderingen av barnets beste, 

herunder hvilket innhold barnets beste gis og hvilkes vekt barnets beste tillegges, vil 

derfor være det som bestemmer løsningen i den enkelte sak. 

 

621 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 211 
622 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 204 
623 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 206 
624 Eksempelvis K.O og V.M mot Norge, no. 64808/16 (2019) avsnitt 65 og 66 
625 HR-2020-1788 avsnitt 64 og 69 
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4.4 Barnets beste  

4.4.1 Menneskelig standard som rettslig norm 

Barnets beste er en rettslig norm som skal tillegges betydelig vekt i alle saker som 

omhandler barn.626 Denne avhandlingen tar utgangspunkt i at barnets beste etter 

Grunnloven, barnekonvensjonen og barnevernloven er en rettslig norm som får sitt 

innhold etter en menneskelig standard. Det betyr at det avgjørende for innholdet i 

barnets beste, er hva som rent faktisk er til barnets beste i konkrete vurderinger.627 

Barnets beste er nedfelt i Grunnlovens § 104 annet ledd med ordlyden: 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et 
grunnleggende hensyn. 

Barnets beste har først og fremst, i likhet med medbestemmelsesretten, fått sitt 

gjennomslag som konstitusjonell rettighet og prinsipp som følge av 

barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1, som på norsk som regel oversettes til:  

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 
organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 628   

Normen oversettes her til «et grunnleggende hensyn», fra barnekonvensjonens ordlyd «a 

primary consideration».  

Det sentrale for denne avhandlingen er hvorvidt ordlyden og forståelsen av 

ordlyden, medfører eller har medført tvil knyttet til hvorvidt barnets beste 

inneholder en materiell rettighet. Tidligere var nok det vanligste å omtale normen 

som et prinsipp eller et hensyn som skulle tillegges vekt i en totalvurdering, og 

barnets beste har også blitt kritisert for å være for vidt og vagt.
629

 Begrepet er ikke 

definert i barnekonvensjonen. Det vide begrepet og mangel på konkret innhold kan 

gi utfordringer: 

 

626 Begrepet barnets beste har blitt grundig behandlet i tidligere barnerettslige arbeider, og 
framstillingen av konseptet utredes ikke i større utstrekning her enn det avhandlingens tematikk 
krever, se bl. a Haugli (2020a) kap. 3 i Barnekonvensjonen i Norge, Smith 1980, Sandberg 1990 
627 Jerkø (2018) s. 113, Eekelaar (2015) s. 5 
628 Av annen relevant lovgivning følger barnets beste også av barneloven § 48. 
629 Eekelaar (2002) 
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Although the ECtHR’s case law has increasingly engaged with article 3 of the CRC 
and now benefits from the Committee on the Rights of the Child’s General Comment 
on this provision (UN Committee 2013), the nebulous nature of the best interests 
principle makes its coherent application difficult, at best (Choudhry and Fenwick 
2005; Choudry 2009).630 

Begrepet kan gi grunnlag for å vektlegge særskilte kulturelle eller religiøse syn, eller 

benyttes for å gi avgjørelser legitimitet uten faktisk grunnlag. Barnets beste kan 

dermed brukes som begrunnelse for avgjørelser som i realiteten er fattet med 

bakgrunn i andre hensyn og interesser enn barnets beste.631 

Barnekomitéen har selv framholdt at innholdet i begrepet er komplekst, fleksibelt 

og dynamisk, og uttrykker at det kan gi rom for manipulasjon og misbruk.632  

... the concept of the child’s best interests has been abused by Governments and other 
State authorities to justify racist policies, for example; by parents to defend their own 
interests in custody disputes; by professionals who could not be bothered, and who 
dismiss the assessment of the child’s best interests as irrelevant or unimportant.633 

Uten manipulasjon og misbruk gjør fleksibiliteten i barnets beste likevel begrepet 

anvendelig i situasjonen til hvert enkelt barn, og for å utvikle kunnskap om barnets 

utvikling. Dette betyr at begrepet vil endres over tid i sammenheng med utviklingen 

knyttet til det vi vet om hva som er bra for barn generelt sett. Innholdet vil også 

avhenge av hvilken kultur eller hvilke verdier som ligger til grunn for forståelsen av 

hva som er bra for barn, og hvordan samfunnet er bygd opp. 

Utviklingen av forståelsen av artikkel 3 nr. 1 gjør at vi nå har vesentlig flere 

holdepunkter for anvendelsen av barnets beste enn tidligere.634 At forståelsen av 

artikkel 3 nr. 1 endres over tid og at vurderinger av barnets beste må avgjøres 

konkret, betyr muligens at det er krevende å gjøre bruk av det, men det betyr likevel 

ikke at hensynet om barnets beste er innholdsløst eller uanvendelig. Barnekomitéens 

generelle kommentar nr. 14 fremhever barnets egne synspunkter, momenter knyttet 

til identitet, bevaring av familiemiljø og opprettholdelse av relasjoner, omsorg, 

 

630 Kilkelly (2001) s. 197 
631 Haugli (2020a) s. 56-57, Eekelaar (2002) s. 237 
632 General Comment no. 14 avsnitt 32 og 34 
633 General Comment no. 14 avsnitt 34 
634 Haugli (2020a) s. 57 
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beskyttelse og sikkerhet for barnet, sårbarhetssituasjon, og barnets rett til helse og 

retten til utdanning.
635

  

Den generelle kommentar nr. 14, og framhevingen av betydningen av å avveie de 

ulike elementene i vurderingen av barnets beste, kan forstås til støtte for at barnets 

beste skal forstås som en menneskelig standard.
636

 Barnekomitéen understreker at 

barnets beste beste er en generell vurdering av alle relevante deler av barnets beste, 

og betydningen av hvert element er avhengig av andre. Ikke alle elementene vil være 

relevante for hvert tilfelle, og ulike elementer kan brukes på ulike måter i ulike saker. 

Det uttrykkes blant annet at innholdet av hvert element nødvendigvis vil variere fra 

barn til barn og fra tilfelle til tilfelle, avhengig av typen av avgjørelse og konkrete 

omstendigheter, det vil også betydningen av hvert element i den samlede 

bedømmelsen. 

Barnekomitéen kommenterer også i generell kommentar nr. 14 at elementene i 

vurderingen av barnets beste kan være i konflikt ved vurdering av en konkret sak og 

dens omstendigheter. For eksempel kan bevaring av familiemiljøet komme i konflikt 

med behovet for å beskytte barnet mot risikoen for vold eller overgrep fra 

foreldrene. I slike situasjoner vil elementene måtte vektes mot hverandre for å finne 

den løsningen som er til det beste for barnet eller barna.
637

 Barnekomitéen framhever 

her behovet for vurderinger tilpasset det enkelte barns behov og situasjon, og 

anerkjenner behovet for å avveie de ulike elementene som springer ut fra barnets 

rettigheter for øvrig. 

4.4.2 Materiell rettighet og øvrige funksjoner 

I etterkant av Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14 virker det som det har 

dannet seg en enighet om at barnets beste kan få betydning på flere måter, ved at 

den rettslige normen kan fylle flere funksjoner.
638

 Barnekomitéen definerer barnets 

beste som et tredelt konsept, og Trude Haugli omtaler dette som Barnekomitéens 

understrekning av forståelsen av begrepet i tre dimensjoner.639  

 

635 General Comment no. 14 avsnitt 53 - 80 
636 General Comment no. 14 avsnitt 80 og 81 
637 General Comment no. 14 avsnitt 80 og 81 
638 Eekelaar (2015) s. 5 tar til orde for at det bør skilles mellom saker som vedrører barnet direkte og 
mer indirekte, og at distingsjonen ikke bare bør få virkning for hvilken vekt barnets beste tillegges, 
men at skillet også bør få innvirkning på vurderingsstrukturen. 
639 General Comment no. 14 avsnitt 6, Haugli (2020a) s. 57, Kvalø og Köhler-Olsen (2016) s. 44 
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Når det gjelder de tre dimensjonene etter Barnekomitéens generelle kommentar 

nr. 14, inneholder barnets beste for det første en materiell rettighet. Dette innebærer 

en rett til å få vurdert hva som er til det beste for barnet, og at det som anses å være 

til det beste for barnet skal legges til grunn som et grunnleggende hensyn. Sandberg 

uttrykker at å sidestille en rettighet med et rettskrav er en for snever forståelse av 

hva en rettighet er, og tar til orde for å se på ulike sider ved barnets beste, og en 

anvendelse som kan inneholde rettighetsdimensjoner.
640

 Hun påpeker også at det 

etter hennes syn er ganske klart at barnets beste er en rettighet. Rettigheten 

innebærer en materiell rett til å få barnets beste hensyntatt, en rett hvis etterlevelse 

kan prøves for domstolene.  

Det kan virke noe uklart hva som skiller barnets beste som materiell rettighet og 

barnets beste som prinsipp, avveiningsnorm eller retningslinje. De kan nok også gli 

inn i hverandre fordi det kan argumenteres for barnets beste som selvstendig 

rettighet på flere sider av et utfall i en konkret sak. Dette følger av at det ofte må 

foretas en harmonisering eller avveining av de ulike rettighetene et barn har. Likevel 

forstår jeg barnets beste som materiell rettighet slik at der en avgjørelse kan ha to 

eller flere ulike utfall, skal det gjøres en selvstendig vurdering av hvilken av disse som 

best ivaretar barnets situasjon totalt sett. Barnets beste skal derfor skal fungere som 

tunga på vektskåla for hvilken løsning man faller ned på. Som materiell rettighet er 

barnets beste derfor en norm for avveining mellom barnets øvrige rettigheter, for å 

finne frem til hvilken løsning som totalt sett ivaretar barnets rettigheter best. 

Som tolkingsprinsipp kan barnets beste brukes der innholdet i en bestemmelse 

eller rettighet er uklart. Barnets beste skal være et grunnleggende tolkningsprinsipp 

som innebærer at dersom en annen bestemmelse kan føre til mer enn ett 

tolkingsresultat, skal den tolkningen som ivaretar barnet best legges til grunn. I en 

slik situasjon må man også se på konsekvensene for barn som gruppe ved at en 

bestemt tolkning velges. Altså er barnets beste et tolkningsprinsipp ved vurderingen 

av andre bestemmelser, ikke innad i vurderingen av barnets beste der ulike 

momenter må avveies eller harmoniseres. Schiratzki har uttrykt dette om barnets 

beste som prinsipp:  

… the principle of the best interests of the child being 

 

640 Sandberg (2016) s. 59 
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(i) one of the four fundamental articles of the United Nations Convention on the 
Rights of the Child; 

(ii) a rule of procedure stating that whenever a decision is to be taken that will affect 
a child or a group of children, the decision-making process must consider the possible 
impacts on children of the decision; 

(iii) the foundation for substantive rights to guarantee that the principle will be applied 
whenever a decision is to be taken concerning a child or a group of children, or the 
right of the child to have his/her best interests assessed; 

(iv) a fundamental, interpretive legal principle developed to limit the unchecked power 
of adults over children.641 

Som saksbehandlingsregel har barnets beste den funksjon at det må foretas en 

ordentlig undersøkelse og vurdering av fordeler og ulemper for barnet, ved de ulike 

løsningsalternativene. Barnets beste som rettslig norm stiller krav til at man ved 

saksbehandlingen vurderer avgjørelsens innvirkning på barnets beste som 

menneskelig standard.
642

  

Når det skal fattes vedtak som berører barn, må beslutningsprosessen inneholde 

vurderinger av hvilke positive og negative effekter beslutningen kan få for barna. I 

dette må barnas interesser synliggjøres og avveies mot eventuelle andre interesser. 

Barnets beste er derfor også et rettssikkerhetshensyn.
643

 Dersom den selvstendige 

vurderingen av barnets beste ikke synliggjøres, er det vanskelig å vite om en slik 

vurdering er gjort. Dersom barnets beste hadde vært gjenstand for en materiell 

vurdering kunne andre aspekter kommet fram som kunne fått gjennomslag i 

totalvurderingen. Dersom det er sannsynlig at en slik vurdering hadde kunnet føre 

til et annet resultat, vil dette være en saksbehandlingsfeil som også kunne hatt 

bestemmende virkning for resultatet. 

Barnets beste som saksbehandlingsregel og barnets beste som materiell rettighet 

henger derfor nøye sammen på lik linje med medbestemmelsesrettens prosessuelle 

og materielle sider. I forarbeidene fremheves det at den vekt hensynet til barnets 

beste skal tillegges vil avhenge av hvor sterkt berørt barnet er og hvor alvorlig 

 

641 Schiratzki (2013) s. 8 
642 Et eksempel på vurdering av prinsippet som saksbehandlingskrav fra tiden etter vedtakelsen av 
Grunnloven § 104 finnes i Rt. 2014 s. 1034 avsnitt 15 
643 Rt. 2014 s. 1034 avsnitt 17 
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beslutningen er for barnet.
644

 Vekten vil også kunne variere med hvor sikker man er 

på hva som er barnets beste i en konkret situasjon – jo sikrere man er, jo større vekt 

får hensynet. I tillegg til disse tre dimensjonene må også det gjensidige forholdet til 

artikkel 12 påpekes.  

Denne avhandlingen tar utgangspunkt i den nære sammenhengen mellom barnets 

rett til medbestemmelse og barnets beste slik det er klargjort etter Barnekomitéens 

generelle kommentar.
645

 For å få fram hva som er i barnets interesse og det beste for 

barnet, er det sentralt at barnets rett til medbestemmelse etter BK artikkel 12, har en 

avgjørende funksjon for etterlevelsen av BK artikkel 3 nr. 1.646 Høring av barna er 

nødvendig for å finne fram til barnets beste, og barnets beste er nødvendig for å 

styrke den funksjonen artikkel 12 skal ha. Dette gjelder både for å gi barnet den 

sentrale plassen det skal ha i vurderingen og for å høre barnet på en så god måte 

som mulig for det aktuelle barnet. Denne gjensidigheten, og den standarden dette 

setter for å se barnet som rettighetshaver med kapasitet til å være en aktiv rettslig 

aktør i eget liv, har gitt barn en fornyet rettslig status.
647  

4.4.3 Barnets beste i vurderingen av barnets situasjon 

Det er en uttrykt lovgivervilje at det overordnede prinsippet om barnets beste 

fortsatt skal være grunnregelen for barnevernet.
648

 I barnevernsaker er barnets beste 

både et grunnleggende hensyn og en rettesnor for alt arbeid som barnevernet 

utfører, undersøkelser og samvær, utarbeidelse av planer og annen oppfølging av 

barn og foreldre etter loven.
649

  

Etter forarbeidene er det anbefalt at barnets beste i barnevernsaker skal baseres 

på faglige prinsipper, og forarbeidene nevner tilknytnings- og relasjonskvalitet, 

biologisk bånd og det mildeste effektive inngrep og barnets medvirkning som faglige 

prinsipper, og at disse baserer seg på Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14.
650

  

 

644 Innst. 186 S (2013-2014) punkt 2.1.10 s. 30  
645 General Comment no. 12 
646 General Comment no. 14 og General Comment no. 12 
647 Zermatten (2010) s. 30 
648 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.2 
649 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 7.4.1 
650 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.2 
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I vurderingen av tilknytning og relasjonskvalitet skal momentene være samspill, 

relasjonskvalitet og tilknytningsform sett i sammenheng med barnets alder. Det 

biologiske båndet innebærer at barn generelt sett har best av å vokse opp i egen 

familie, og at kontakten mellom familien og barnet skal opprettholdes etter en 

omsorgsovertakelse. Med mildeste effekive inngrep menes at barnevernet ikke skal 

sette inn mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig i familier som trenger 

bistand. Samtidig må barnevernet mene at tiltaket er effektivt og slik gi den hjelpen 

barnet har behov for. Når det gjelder barnets medvirkning, uttrykkes det at barnets 

mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.
651

 

Departementets ønske var også at det skal vurderes om og i tilfelle hvordan disse 

faglige prinsippene kan presiseres ytterligere i barnevernloven. Det var etter 

departementets vurdering ønskelig å videre utvikle faglige anbefalinger for å 

tydeliggjøre hvilke momenter som bør inngå i vurderingen av barnets beste. Omtrent 

samtidig som Prop. 106 L, kom Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14, og 

proposisjonen henviser ikke til denne. For vurdering og fastsetting av barnets beste, 

skal også den generelle kommentaren legges til grunn.
652

  

I videre arbeid med ny barnevernlov ble det ikke anbefalt å lovfestes en regel om 

barnets beste som er basert på de nevnte faglige prinsipper.
653

 Konklusjonen var at 

loven bør ha en overordnet bestemmelse som tar utgangspunkt i barnets 

grunnleggende rettigheter, fremfor å lovfeste en regel om barnets beste basert på de 

ovenfor nevnte faglige prinsippene. Departementet fastholder likevel at disse faglige 

prinsippene er sentrale momenter i en vurdering av barnets beste, og at hva som er 

til barnets beste må avgjøres på bakgrunn av en bredere og mer sammensatt 

vurdering, der momentene fra Barnekomitéens uttalelser er relevante.
654

 

Barnekomitéen beskriver at vurdering og fastsetting av barnets beste er to tiltak 

som skal følges når det er nødvendig å ta en beslutning. Vurderingen består i å 

vurdere og avveie alle elementene som trengs for å ta en beslutning i en konkret 

situasjon for et bestemt individuelt barn, som om mulig bør utføres av 

beslutningstaker og et tverrfaglig team. Vurderingen krever deltakelse fra barnet.
655

  

 

651 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.2 
652 Se ovnfor og punkt 2.4.6 
653 NOU 2016: 16 punkt 5.3.2.2 
654 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 7.1.4.4 
655 General Comment no. 14 avsnitt 47 
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Barnets beste er omtalt i forarbeider som en materiell vurderingsnorm som 

inneholder to elementer.
656

 Det er en optimaliseringsnorm og en avveiningsnorm. 

Som optimaliseringsnorm innebærer barnets beste at alle beslutningstakere der barn 

berøres, private eller offentlige, skal vurdere beslutningens påvirkning på barnet, 

enten denne er positiv eller negativ. I denne vurderingen må barnets syn vurderes 

seriøst. Videre skal barnets beste være styrende for avveiingen mellom de andre 

rettighetene og hensynene som gjør seg gjeldende i omsorgsovertakelsessaker. Dette 

må både gjelde avveiningen av barnets rettigheter isolert sett, og deretter avveiningen 

av barnets rettigheter opp mot andre rettssubjekters rettigheter. I en sak om 

omsorgsovertakelse vil det ofte være foreldrenes rettigheter. 

4.4.4 Vekten av barnets beste opp mot foreldrenes situasjon 

Som nevnt innledningsvis er det også slik at det kan oppstå kollisjoner mellom 

foreldrenes menneskerettigheter og barnas menneskerettigheter. I slike avveininger 

er det ikke gitt at den ene løsningen er mer menneskerettighetsvennlig enn den 

andre.  

Etter barnevernloven § 4-1, skal det legges «avgjørende vekt» på å finne tiltak som 

er til barnets beste. Dermed går barnevernloven lenger enn normen om hensynet til 

barnets beste nedfelt i barnekonvensjonen art. 3 nr. 1 og Grunnloven § 104 som 

begge sier at barnets beste er «et grunnleggende hensyn». Hensynet til barnets beste har 

med andre ord langt større og dermed avgjørende vekt i saker etter barnevernloven 

enn den generelle normen om barnets beste som gjelder alle saker og avgjørelser 

som angår barn.  

I etterfølgende lovforarbeider er ordlyden «avgjørende» foreslått endret i en 

innledende bestemmelse, slik at den er identisk med Grunnloven § 104 annet ledd 

og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1. Bestemmelsen presiserer det som allerede 

følger av Grunnloven og barnekonvensjonen «et grunnleggende hensyn».
657

 Det foreslås 

også at en særregulering av barnets beste opprettholdes for avgjørelser om 

barneverntiltak, som nåværende barnevernlov § 4-1.  

Departementet viser imidlertid til at det må komme tydelig frem av vedtaket at 

det er foretatt en reell avveining av de motstridende interesser, herunder hvilken 

 

656 NOU 2016: 16 punkt 5.3.2.4 
657 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 7.1.4.2 
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vekt hensynet til familiebånd for barn og foreldre er tillagt i vurderingen.
658

 

Departementet foreslår derfor å lovfeste at «barnevernets tiltak skal være til barnets beste». 

Departementet understreker at forslaget ikke innebærer en svekkelse av hensynet til 

barnets beste ved avgjørelser om tiltak. Forslaget innebærer en videreføring av at 

tvangstiltak skal vedtas dersom vilkårene for tiltaket er oppfylt, og tiltaket etter en 

samlet vurdering er nødvendig av hensyn til barnets beste. 

Barnekomitéen tar til orde for at mulige konflikter mellom det beste for et barn 

og andre parters interesser må avveies nøye og et passende kompromiss må inngås. 

Det samme må gjøres hvis rettighetene til andre personer er i strid med barnets 

beste.
659

  

Barnekomitéen fremhever likevel at barnets beste og barnas rettigheter skal 

tillegges betydelig vekt i spørsmål som omhandler barn:  

If harmonization is not possible, authorities and decision-makers will have to analyse 
and weigh the rights of all those concerned, bearing in mind that the right of the child 
to have his or her best interests taken as a primary consideration means that the child's 
interests have high priority and not just one of several considerations. Therefore, a 

larger weight must be attached to what serves the child best. 660 

Et slikt syn er også lagt til grunn av EMD, blant annet i Stand Lobben- dommen:  

In instances where the respective interests of a child and those of the parents come 
into conflict, Article 8 requires that the domestic authorities should strike a fair balance 
between those interests and that, in the balancing process, particular importance 
should be attached to the best interests of the child which, depending on their nature 
and seriousness, may override those of the parents (see, for instance, Sommerfeld v. 
Germany [GC], no. 31871/96, § 64, ECHR 2003-VIII (extracts)), and the references 
therein).661 

EMD kommenterer også i det videre dilemmaet mellom barnets rett til familieliv og 

barnets rett til utvikling og helse for vurderingen av barnets beste, der de også viser 

til generell kommentar nr. 14: 

 

658 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 7.1.4.3 
659 General Comment no. 14 avsnitt 39 
660 General Comment no. 14 avsnitt 39 
661 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 206 
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Generally, the best interests of the child dictate, on the one hand, that the child’s ties 
with its family must be maintained, except in cases where the family has proved 
particularly unfit, since severing those ties means cutting a child off from its 
roots…On the other hand, it is clearly also in the child’s interest to ensure its 
development in a sound environment, and a parent cannot be entitled under Article 8 
to have such measures taken as would harm the child’s health and development… In 
addition, it is incumbent on the Contracting States to put in place practical and 
effective procedural safeguards for the protection of the best interests of the child and 
to ensure their implementation (see the United Nations Committee on the Rights of 
the Child General Comment No. 14 (2013) on the right of thechild to have his or her 
best interests taken as a primary consideration, paragraphs 85 and 87, quoted at 
paragraph 136 above). 

En omsorgsovertakelse er et inngrep i den grunnleggende retten både barnet og 

foreldrene har til respekt for familieliv og privatliv, og en omsorgsovertakelse kan 

også oppleves som en frihetsberøvelse dersom barnet ikke er enig i flyttingen. Det 

er derfor ikke ethvert brudd med andre rettigheter barnet har som kan aktualisere 

en omsorgsovertakelse. Vilkårene for en omsorgsovertakelse tar derfor sikte på 

situasjoner der barnets situasjon er alvorlig, og det understøttes av EMDs uttalelser 

om at barnets beste har forrang over foreldrenes rettighet etter EMK art. 8, dersom 

familielivet kan skade barnets helse og utvikling.  

Fordi en omsorgsovertakelse kun blir aktuelt når omsorgssituasjonen til barnet 

er svært alvorlig, kan uttrykket barnets beste virke malplassert. Oppgaven er å gi 

disse barna en vurdering som skal sikre dem nødvendig omsorg og trygge 

oppvektsvilkår, ved å finne en bedret situasjon.
662

 Til det tryggere og bedre for barna 

hadde kanskje vært mer treffende i disse sakene. Barnets beste har derfor en klar og 

spesielt viktig funksjon i omsorgsovertakelsesvurderingene, fordi det stilles krav om 

at barnet får det bedre ved en flytting. Som beskrevet i den generell kommentar nr. 

14: 

The concept of the child's best interests is aimed at ensuring both the full and effective 
enjoyment of all the rights recognized in the Convention and the holistic development 
of the child. The Committee has already pointed out that “an adult’s judgment of a 
child’s best interests cannot override the obligation to respect all the child’s rights 
under the Convention.” It recalls that there is no hierarchy of rights in the Convention; 

 

662 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 7.1.4.3  



 

 183 

all the rights provided for therein are in the “child's best interests” and no right could 
be compromised by a negative interpretation of the child's best interests.663  

For det første bidrar barnets beste til å holde fokus på barnet. Det er nok lett å dreie 

fokuset over på inngrepets styrke overfor foreldrenes rettigheter, og at vurderingen 

i stor grad av denne grunn forkuserer på den omsorgskompetansen og den 

kapasiteten foreldrene har, slik EMK art. 8 også legger opp til. Det er likevel barnets 

situasjon som først og fremst skal vurderes, og av den grunn er barnets beste også 

en selvstendig rettighet barnet har.  

Viewing the best interests of the child as “primary” requires a consciousness about 
the place that children’s interests must occupy in all actions and a willingness to give 
priority to those interests in all circumstances, but especially when an action has an 

undeniable impact on the children concerned.664  

Spesielt viktig kan barnets beste være i en situasjon der ingen tilgjengelige alternativ 

er ideelle. I valget mellom mindre optimale alternativ, er det spesielt viktig å finne 

den løsningen som faktisk er det beste for barnet av de foreliggende alternativ.  

4.5 Hvilken type norm er barnets beste? 

For denne avhandlingen legger jeg til grunn at barnets beste er en rettslig standard 

som får sitt innhold etter en menneskelig standard, om hva som faktisk er til det 

beste for barnet. Som ved anvendelse av medbestemmelsesretten synliggjøres den 

nære sammenhengen mellom prosessuelle krav og materielle krav ved anvendelse av 

barnets beste. Barnets beste som materiell rettighet er at det skal gjøres en reell 

vurdering av hva som faktisk rent menneskelig er til barnets beste.
665

 Avhengig av 

rettsområde, ordlyd i lovverk, og hva som er de øvrige og noen ganger motstående 

rettigheter og hensyn, vil barnets beste som materiell rettighet tillegges ulik vekt i en 

totalvurdering.  

Når det gjelder barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 1, har det etter avgjørelser i 

Høyesterett vært diskusjon knyttet til den selvstendige betydningen og rekkevidden 

av barnets beste. Diskusjonen gjelder hvordan hensynet til barnets beste avveies eller 

 

663 General Comment no. 14 avsnitt 4 
664 General Comment no. 14 avsnitt 40 
665 Sandberg (2016) s. 79–83 
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harmoniseres mot kryssende hensyn. Avgjørelsene viser at dommernes ulike syn og 

vektlegging av verdier fremkommer i argumentasjonen, og at dette får betydning for 

både den selvstendige betydningen og rekkevidden av barnets beste.
666  For eksempel 

tillegges hensynet til barnets beste mindre vekt på utlendingsområdet enn etter 

barnevernlovgivningen fordi ordlyden i lovgivningen her åpner for at 

innvandringsregulerende hensyn tillegges betydelig vekt. Plenumsdommene om 

asylbarna fra 2012 er eksempler på dette.667  

Barnets beste er den avsluttende vurderingen for hvorvidt en omsorgsovertakelse 

skal gjennomføres eller ikke, og også barnevernlovens formulering av barnets beste 

er et eksempel på en menneskelig målorientert bestemmelse. Uten øvrig 

konkretisering og holdepunkter for anvendelsen, kan barnets beste åpne for 

holdninger og en vektlegging av verdier som er i utakt med løsninger som øvrig 

rettslig grunnlag kan gi rom for.
668

  

Barnets beste kan romme alle rettighetene barn har, og det kan dermed 

argumenteres for barnets beste fra ulike rettslige utgangspunkt eller ståsted. Det kan 

være til barnets beste å bli i sin familie selv om omsorgssituasjonen er dårlig, det kan 

være til barnets beste at dets synspunkter tillegges stor vekt, det kan også være til 

barnets beste at rettsanvenderen ikke legger særlig vekt på det barnet sier, og det kan 

være til barnets beste at barnets utvikling og omsorg sikres ved at det flyttes fra 

foreldrene, dersom barnet opplever omsorgssvikt i hjemmet. Det er dermed i den 

konkrete situasjonen, i møtepunktet mellom de ulike rettigheter barn har, og ikke 

minst hvor i vurderingen av en omsorgsovertakelse barnets beste vurderes, at 

barnets beste får sitt materielle innhold.  

I vurderinger av omsorgsovertakelse skal barnets beste enn så lenge tillegges 

«avgjørende» vekt, etter forarbeidenes forslag skal tiltak være til barnets beste. At 

barnets beste skal tillegges avgjørende vekt, må for det første gjelde i den interne 

vurderingen av barnets ulike rettigheter opp mot hvorvidt vilkårene for en 

omsorgsovertakelse er til stede eller ikke. Det er avveiningen mellom de ulike 

rettigheter eller interesser barnet har, som må være det sentrale for å komme fram 

til hva som reelt sett er den beste løsningen for barnet.  

 

666 Bernt (2015) s. 28 
667 Rt. 2012 s. 1985 og Rt. 2012 s. 2039 
668 Sandberg (2003) s. 24 og s. 28 
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Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14 fremhever barnets egne 

synspunkter, momenter knyttet til identitet, bevaring av familiemiljø og 

opprettholdelse av relasjoner, omsorg, beskyttelse og sikkerhet for barnet, 

sårbarhetssituasjon, og barnets rett til helse og retten til utdanning.
669

  

For det andre får barnets beste også betydning der ulike rettslige subjekters 

interesser står mot hverandre. I en sak om omsorgsovertakelse vil det typisk være 

vurderingen av barnets beste opp mot foreldrene eller familiens rettigheter og 

interesser. Barnets beste får derfor anvendelse både i den interne vurderingen av 

barnets omsorgsbehov og omsorgssituasjon, og i vurderingen av barnets interesser 

opp mot inngrepet mot foreldrene. I den interne vurderingen har generell 

kommentar nr. 14 betydning for hvordan barnets beste vurderes. Det som skiller 

mellom barnekonvensjonen og barnevernloven er vektleggingen av barnets beste 

opp mot foreldrenes rettigheter. 

At barnets beste skal tillegges «avgjørende vekt» eller at tiltak skal være til barnets 

beste etter barnevernloven, må forstås som at barnets beste skal få forrang der et 

annet rettslig subjekt, typisk foreldrene, har motstående interesser eller rettigheter. 

Det medfører slik jeg ser det at det stilles krav til at det i saksbehandlingen både må 

gjøres en reell vurdering av hvilket av de foreliggende alternativ som faktisk er til 

barnets beste, og deretter foretas en vurdering av dette alternativet opp mot 

foreldrenes rettigheter. Den materielle rettigheten gir barna et krav om at den 

løsningen som faktisk er til barnets beste, gis forrang.  

Som for medbestemmelsesretten sikter dermed barnets beste både til å sikre at 

prosessuelle krav følger hva som er til barnets beste i prosessen, men også at det 

materielle resultatet blir til barnets beste. Etter nåværende lovs ordlyd er barnets 

beste således et rettskrav, såfremt vilkårene for en omsorgsovertakelse er oppfylt. 

Barnets beste har etter barnevernloven karakter av å være en regel etter Eckhoff og 

Helgesens betegnelse.
670

 Det er ikke bare en retningslinje som sier noe om 

vektleggingen, det er et avgjørende eller grunnleggende hensyn, altså er barnets beste 

selve regelen for hvilket alternativ som velges i en barnevernsak.  

Dette stiller seg annerledes etter EMK artikkel 8. Etter avgjørelser fra EMD 

virker det som barnets interesser skal ha forrang over alle andre hensyn, men det 

 

669 General Comment no. 14 avsnitt 53 - 80 
670 Eckhoff og Helgesen (2001) s. 30 
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stilles krav til at barnets og foreldrenes interesser skal avveies.
671

 Det reiser spørsmål 

om spesielt barnevernlovens ordlyd, men kanskje også barnekonvensjonens fokus, 

går for langt i prioriteringen av barnets rettigheter sett i forhold til foreldrenes rett 

til respekt for sitt familieliv etter EMK. Det kan virke som nyere lovforarbeider og 

nyere rettspraksis modererer ordlyden «avgjørende» noe, og at dette har sammenheng 

med kravet fra EMD om at myndighetene må foreta en reell vurdering og finne en 

rimelig balanse mellom barnets og foreldrenes interesser.
672

 

Det er imidlertid enighet mellom barnekonvensjonen med tilhørende 

tolkingsmaterial, Grunnloven, barnevernloven,  praksis fra EMD, Høyesterett og 

norske forarbeider om at foreldrenes rett til vern av sitt familieliv ikke kan ha forrang 

over barnets rett til en omsorg som sikrer barnets utvikling og helse, og at barnets 

interesser «must come before all other considerations».
673

 Som avveiningsnorm innebærer 

barnets beste at den løsning som anses å være til barnets beste, etter at alle relevante 

momenter er veid mot hverandre, skal være det hensynet som det legges størst vekt 

på, i avveiingen mot andre hensyn.
674

 Også det nye lovforslaget om barnets beste 

innebærer en videreføring av at tvangstiltak skal vedtas dersom vilkårene for tiltaket 

er oppfylt og tiltaket etter en samlet vurdering er nødvendig av hensyn til barnets 

beste.
675

 

 

  

 

671 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 204 
672 HR-2020-662-S avsnitt 53, Prop. 133 L (2020–2021) punkt 7.1.1.2, punkt 7.1.1.3, punkt 7.1.4.3 og 
punkt 7.1.4 
673 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 204 
674 NOU 2016: 16 punkt 5.3.2.4, Eekelaar (2002) s. 241 
675 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 7.1.4.3 
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5  Barnets rettigheter og rettslige 
prinsipper som krav til behandlingen 

av en omsorgsovertakelse 

5.1 Barnets rettigheter og vilkårene for en omsorgsovertakelse 

Dette kapittelet er en gjennomgang av vilkårene for en omsorgsovertakelse og øvrige 

krav til en slik vurdering, i lys av barnets rett til medbestemmelse og utviklingen 

knyttet til barns rettigheter. Kapittelet tar utgangspunkt i at medbestemmelsesretten, 

både som selvstendig rettighet og som prinsipp, har potensiale til å virke inn på 

vilkårene for en omsorgsovertakelse, samt øvrige krav til en slik vurdering. I tillegg 

skal barnets øvrige rettigheter ivaretas i en sak om omsorgsovertakelse, og som etter 

de foregående kapitlene har både barnets rett til medbestemmelse og barnet beste 

en spesiell funksjon for etterlevelsen av disse.  

At temaet i avhandlingen knytter medbestemmelsesretten til vurderinger av 

omsorgsovertakelse, har medført at det er naturlig å se medbestemmelsesretten og 

ivaretakelsen av barnets øvrige rettigheter som krav til en 

omsorgsovertakelsesvurdering. Som selvstendige materielle rettigheter skal både 

medbestemmelsesretten og barnets beste vektlegges i en avveiing mot andre hensyn. 

I tillegg kan medbestemmelsesretten og barnets beste betegnes som retningslinjer, 

fordi de gir anvisning på momenter som skal tas i betraktning ved spørsmålene, og 

som også sier noe om hvordan ulike momenter skal vektlegges.
676

  

Barnets ulike rettigheter skal ses i sammenheng. Rettighetene får sitt 

meningsinnhold både fra andre aktuelle rettigheter og fra prinsipper i 

omsorgsovertakelsessaker, jf. kapittel 4. Hvordan barnets rettigheter kan vektlegges 

i en sak om omsorgsovertakelse, herunder hvordan rettighetene fremkommer i 

vilkårene for en omsorgsovertakelse, behandles i i det følgende. 

Med utgangspunkt i barns medbestemmelsesrett og barnets rettigheter, og at 

omsorgsovertakelsen er et inngrep overfor barnet, lurer jeg på om vilkårene og 

prinsippene i omsorgsovertakelsessituasjonene bør ses i et nytt lys. Jeg forsøker også 

å plassere rettighetene, vilkårene og prinsippene i forhold til hverandre.  

 

676 Eriksen (2006) s. 103 
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Ut fra de foregående kapitlene virker det klart at barns rett til medbestemmelse 

etter inkorporeringen av barnekonvensjonen med dens artikkel 12, har bidratt til et 

endret syn på barns kompetanse til å være aktører i eget liv. Denne endringen i 

synssett ser også ut til å prege den generelle forståelsen av barn som selvstendige 

rettighetsinnehavere.
677

 Barna skal få være aktive deltakere i egen sak, og dette 

innebærer at barnet selv kan ha synspunkt på hvordan egne rettigheter og egen 

rettslige stilling best kan ivaretas totalt sett, også i en sak om omsorgsovertakelse.  

Det er derfor nærliggende å tenke at barnets rettigheter skal komme tydelig fram 

i en vurdering av en omsorgsovertakelse, og at det tydeliggjøres at barnets rettigheter 

også utgjør krav som skal ivaretas gjennom forståelsen av vilkårene i barnevernloven 

og anvendelsen av disse. Selv om vurderingstemaet i en omsorgsovertakelse i 

utgangspunktet er hvorvidt vilkårene for en omsorgsovertakelse er oppfylt, skal 

barns rettigheter også ivaretas gjennom vilkårene, både i vurderingen og ved den 

beslutningen som tas.  

I tillegg finnes det en rekke andre prinsipper som bærer både rettsstatlige krav og 

barnerettslige verdier og ideal, som kan få anvendelse i en sak om 

omsorgsovertakelse. Noen av prinsippene er utslag av prosessuelle krav, som retten 

til kontradiksjon eller det mildeste inngreps prinsipp, og noen kan ses som 

retningslinjer for å avveie materielle sider av rettslige normer, eksempelvis barnets 

beste. Det kan tenkes at også slike normer bør ses i et nytt lys som følge av barnets 

rett til medbestemmelse. 

Med utgangspunkt i barns medbestemmelsesrett og barnets beste, er formålet 

med dette kapittelet å identifisere og plassere de aktuelle rettigheter og prinsipper i 

sammenheng med vilkårene for en omsorgsovertakelse, samt se dem i relasjon til 

hverandre. Med tankte på utviklingen av barn som rettssubjekt kan det være grunn 

til å stille spørsmål ved om vilkårene og vurderingselementene i en 

omsorgsovertakelsesvurdering kan fremme eller hemme ivaretakelsen av barnets rett 

til medbestemmelse, barnets rettigheter, barns rettslige stilling og barns 

rettssikkerhet. 

Begrunnelsen for dette valget er en tanke om at vilkårene for omsorgsovertakelse 

og de særpregede barnerettslige prinsippene også kan ses som utslag av et 

paternalistisk tankegods, som går ut på at barns sårbarhet og avhengighet av voksne 

gjør at de behøver ekstra vern og spesialtilpassede prinsipper. Barnets rett til 

 

677 L. Smith (2004) 
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medbestemmelse har som nevnt utfordret et slikt syn, både som rettighet og 

barnerettslig prinsipp, ved at medbestemmelsesretten også tjener rettsstatlige 

verdier.   

Jeg ønsker ikke å ta til orde for at ekstra vern for barn ikke er nødvendig. Ønsket 

er heller å stille spørsmål om et ekstra behov for vern for barn kan føre til at 

rettighetene barn har, samt de rettslige prinsipper som gjelder alle individer, kan 

komme i skyggen i tolkinger og vurderinger av barns situasjon i en 

omsorgsovertakelse. Eventuelt om et for ensidig fokus på enkelte sider ved barnets 

beste har ført til at andre sider, for eksempel verdien av familien eller barnets 

autonomi, er i fare for å tillegges for liten vekt.  

Først behandles noen kontekstuelle premisser slik de anses relevante for 

forståelsen av en vurdering av omsorgsovertakelse, ivaretakelsen av barns rettigheter 

og aktualiteten av prinsippene i en slik vurdering. I fortsettelsen vil jeg se 

barnevernlovens inngrepsvilkår for en omsorgsovertakelse i lys av de ulike 

rettighetene og prinsippene for barna, som bærer med seg grunnleggende 

menneskerettigheter, velferdsrettigheter og rettsstatlige og forvaltningsrettslige krav. 

Det tas sikte på å undersøke om vilkårene for en omsorgsovertakelse er tilstrekkelig 

egnet til å oppfylle barnets rett til medbestemmelse og barnets øvrige rettigheter. 

5.2 Den barnevernrettslige konteksten 

5.2.1 Omsorgssystemet 

Samfunnets system for å sikre barnas liv, utvikling og velferd kan ses som en 

samfunnsmessig normalordning, forankret i rettigheter og plikter. Den norske 

normalordningen er et samspill mellom tre hovedaktører, barnet selv, foreldre, og 

staten. Pliktene og rettighetene synliggjør de rettslige relasjonene mellom foreldrene 

og barnet, staten og barnet og staten og foreldrene.  

Barnets rettigheter må derfor ses ut fra de premisser denne normalordningen 

legger, og at foreldrenes rettigheter også innvirker på barnas rettigheter. Som 

Sandberg skriver: «Omsorg for barn og familieliv er i utgangspunktet to sider av samme sak.»
678

 

Når utgangspunktet er at barn vokser opp i familien, vil dette medføre at det for å 

flytte barnet ut må påvises at barns øvrige rettigheter ikke oppfylles i familien, og 

 

678 Sandberg (2003) s. 80 
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statens plikter inntreffer når vilkårene er oppfylt. Utgangspunktet i denne 

avhandlingen er barnets rettigheter, og det er den rettslige relasjonen mellom barnet 

og staten i en vurdering av omsorgsovertakelse som først og fremst belyses.  

En overtakelse av omsorgen fra foreldrene til staten er begrunnet i beskyttelse av 

barnet, og inngrepet overfor barnet kan omtales som omsorgstvang.
679

 

Barnevernstjenesten hadde i løpet av 2019 omsorgsansvaret for totalt 9771 barn. 

Dette er en nedgang på 5 % fra 2016. Barnevernstjenesten har overtatt 

omsorgsansvaret for 20 % av alle barn som mottar tiltak fra barneverntjenesten.
680

 

Å flytte et barn fra hjemmet sitt ved å overta omsorgen er et særdeles inngripende 

tiltak, og i en stor del av disse sakene er barnet og foreldrene, eller foreldrene uenig 

i behovet for å flytte barnet. Uavhengig av om familien samtykker til det, behandles 

et slikt vedtak som et tvangsvedtak.
 681

 

5.2.2 Barnevernfaglig kompetanse 

Barnevernfaglig arbeid skal ta utgangspunkt i barn og unges livssituasjon og 

rettigheter, samt anerkjenne barn og unges behov for trygghet, omsorg, forståelse 

og kjærlighet. Barnevernpedagogen skal kunne forebygge og avdekke omsorgssvikt 

og bidra til forsvarlige tjenester.
682

 Det er i første rekke en barnevernfaglig oppgave 

å definere hva barnevernets tjenester faktisk skal inneholde opp mot lovens krav: 

Å lovfeste forsvarlighetskravet vil tydeliggjøre og presisere barnevernets plikt til å yte 
forsvarlige tjenester. Et lovfestet krav om forsvarlige tjenester gir tilsynsmyndigheten 
et bedre utgangspunkt for å kontrollere om tjenestene etterlever lovens krav. 
Tilsynsmyndigheten vil kunne konstatere avvik med hjemmel i forsvarlighetskravet, 
enten alene eller i kombinasjon med barnevernlovens øvrige bestemmelser ...683 

Som for lovgivningsarbeid generelt, er det også annen fagkunnskap enn juridisk 

kunnskap som danner bakgrunnen for lovgivningen på barnevernrettens område. 

 

679 Kjønstad (2017) m.fl. om omsorgstvang s. 549–551  
680 https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/barn_med_tvangsvedtak/ 
omsorgsovertagelser/ 
681 Ot.prp. nr. 44 (1991–92) punkt 4.11 
682 FOR-2019-03-15-398, Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning, med 
tilhørende retningslinjer, som erstattet FOR-2005-12-01-1377, Forskrift til rammeplan for 
barnevernspedagogutdanning. 
683 Prop. 106 L (2012–2013) s. 46 
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Barnevernfaglig og psykologisk kunnskap preger etableringen av et godt og 

fullstendig beslutningsgrunnlag i barnevernsaker. Slik fagkunnskap preger også 

subsumsjonen av det faktiske beslutningsgrunnlaget og de rettslige vilkårene i 

enkeltsaker, og dermed de beslutninger og begrunnelser som fattes i 

barnevernsakene, enten av barneverntjenesten, fylkesnemnda eller domstolene. 

Som følge av at de barnevernfaglige vurderingene er sentrale for 

barnevernsakene, er en del av begrunnelsen for normeringen av forsvarlighetskravet 

i barnevernloven et behov for en forbindelse mellom juridiske vurderinger og den 

barnevernfaglige praksisen:  

Forsvarlighetskravet innebærer at tjenestene må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i 
tide og i et tilstrekkelig omfang. Det handler blant annet om hva som er en god 
barnevernfaglig praksis, som igjen bygger på oppdatert kunnskap og allmenngyldige 
samfunnsetiske normer. Forsvarlighetskravet vil med andre ord endre seg over tid i 
takt med utvikling av ny kunnskap og kompetanse. Det er følgelig behov for å utvikle 
anbefalinger som kan beskrive god praksis.684  

Flerfagligheten er sentral for å finne forsvarlige og gode konkrete løsninger i 

enkeltsaker, og god ny forskning og prakis for barna og samfunnet. Likevel kan 

flerfagligheten gjøre det vanskelig å oppnå en felles faglig forståelse.
685

 Felles 

forståelse av barnas og familienes behov, ved hjelp av ny fagkunnskap, er nødvendig 

for å nå politiske og juridiske mål i forvaltningsstrukturen, men kan være 

utfordrende. Denne utfordringen forsterkes av at vurderingene som skal gjøres i 

mange av sakene må forholde seg til de ulike kulturelle verdier og oppfatninger av 

hva god barneomsorg er, og som det norske samfunn og barnevern i økende grad 

er preget av.686  

Den norske stat ved det norske barnevernet har blitt utsatt for skarpe påstander 

og kritikk fra mange nasjoner, og det har vært demonstrasjoner mot norsk praksis 

for omsorgsovertakelse. Dette har ført til debatt knyttet til barneverntjenestens 

kompetanse.
687

 Kunnskapsdepartementet sendte i 2017 på høring forslag til forskrift 

om felles rammeplan og nytt styringssystem for de helse- og sosialfaglige 

 

684 Prop. 106 L (2012–2013) s. 46 
685 Tuori og Campbell (2002) s. 161 og følgende. 
686 NOU 2016:16 punkt 3.6.3  
687 Kronikk «Bekymringsmelding om barnevernet», publisert 10. juni 2015, utarbeidet av en gruppe 
fagfolk. Det pekes blant annet at innvandrerfamilier er særlig utsatt grunnet barnevernets manglende 
kulturelle kompetanse. 
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grunnutdanningene på høring. Målet med forskriften og nytt styringssystem er å 

sikre at sektormyndighetene og tjenestene det utdannes til, får økt innflytelse på det 

faglige innholdet i utdanningene.
688

  

I etterkant av den skarpe kritikken av norske avgjørelser i barnevernsaker har det, 

som nevnt, blitt kommunisert en rekke barnevernsaker mot Norge i EMD.
689

 Noen 

av dem er avgjort, blant annet Strand Lobben i storkammer.
690

 Tilsyn har også 

avdekket manglende eller mangelfulle vurderinger i barnevernet.
691

 I tillegg opplyser 

barnevernansatte at det er krevende å arbeide i barneverntjenesten, at de er slitne og 

at det er stor risiko for utbrenthet.
692

 Dette kan være en av årsakene til at sektoren 

har stort gjennomtrekk.
693

 

I forarbeider har departementet uttrykt at de vil igangsette tiltak for å øke 

barnevernets utredningskompetanse for å vurdere om barnet lever i en situasjon som 

gjør en omsorgsovertakelse nødvendig.
694

 Dette medfører også å styrke 

kompetansen i å utrede tilknytningskvalitet og foreldrenes potensiale for å gi barnet 

den omsorgen det trenger.
695

 Som et ledd i barnevernsreformen som ble vedtatt i 

Stortinget i 2017, foreslo regjeringen blant annet at barneverntjenestene skulle få 

tilbud om å delta i opplæringsprogram om undersøkelser og tiltaksarbeid i 

barnevernet.
696

 Det ble også lansert en kompetansestrategi for det kommunale 

barnevernet for 2018-2024.
697

 Det er mulig at ekspertutvalget som er nedsatt for å 

videreutvikle barnevernet, med oppstart mai 2021, er et slikt tiltak. I mandatet 

 

688 I februar 2012 overleverte Kunnskapsdepartementet Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for 
velferd – Samspill i praksis til Stortinget. Et sentralt budskap i meldingen er at utdanning og 
forskning må fremskaffe kunnskap og kompetanse som er innrettet mot tjenestenes behov. 
689 Fra 2015 til 2020 er om lag 40 saker kommunisert mot Norge.  
690 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) 
691 Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med kommunalt barnevern – undersøkelse og 
evaluering, Rapport fra Helsetilsynet 2/2012, Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2015 og 
2016 med barnevernets arbeid med meldinger og tilbakemelding til den som har meldt, Rapport fra 
Helsetilsynet 1/2017 
692 Dette har resultert i opprop som #heierna, https://fontene.no/debatt/hei-erna-jeg-er-utslitt-og-
fly-forbanna-6.47.736249.15b4514f05 
693 Johansen, Turnover i det kommunale barnevernet, Rapport fra SSB, 2014/18 
694 Prop. 106 L (2012-2013) punkt 11.3 
695 Prop. 106 L (2012-2013) punkt 11.3, Innst. 395 L (2012–2013) punkt 1.10.2 
696 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/historisk-kompetanseloft-i-barnevernet/id2574994/ 
697 Mer kunnskap-bedre barnevern, Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet 2018–2024. 



 

 193 

henvises det i alle fall både til arbeidet med ny barnevernlov, barnevernreformen og 

kompetanseløftet i barnevernet.
698

  

Fokuset i avhandlingen er barnas situasjon og barnas rettigheter. Vurderingen 

overfor barna kan bli feil både der barneverntjenesten ikke griper inn med 

tilstrekkelige tiltak, og der barnevernet griper inn med for inngripende tiltak.  Det er 

nødvendig at barneverntjenesten har tilstrekkelige muligheter og myndighet til å 

gripe inn der barn trenger hjelp, samtidig som dette kan medføre 

rettssikkerhetsutfordringer dersom prosessen og vurderingen er mangelfull eller feil.  

Likevel er forholdet mellom barnas rettigheter og foreldrenes rettigheter et tema 

som ikke kan forbigås i saker om omsorgsovertakelse. Vissheten om 

barneverntjenestens tvangsmidler, spesielt overfor foreldrene, vanskeliggjør 

muligheter for å oppnå samarbeid, tillit og reell frivillighet fra familiene de arbeider 

med. Maktbalansen mellom barna, foreldre og barnevernet er skjev som følge av de 

tvangsmidler og den myndighet barnevernet besitter. Dette er et av barnevernfeltets 

store dilemma; ubalansen i maktforholdet er både en nødvendighet og et problem.  

5.2.3 Den rettslige prosessen  

I omsorgsovertakelsessaker fremmer barneverntjenesten sin innstilling til 

forvalningsorganet fylkesnemnda for avgjørelse. I en omsorgsovertakelse skal 

tiltaket vurderes etter barnevernloven § 4-12. Det følger av bestemmelsens siste ledd 

at det er fylkesnemnda som er tvangssakenes første instans. Nemnda er satt som et 

domstolslignende organ som ledes av jurist. Fylkesnemndsordningen har vært 

gjenstand for evaluering. Hvorvidt denne organiseringen er hensiktsmessig og 

fungerer etter sitt formål har vært en del av den offentlige debatten, og et utvalg har 

også inngitt en NOU om dette.
699

  

At barneverntjenesten innstiller på de tiltakene som deretter må besluttes av 

fylkesnemnda, gjør at barnevernet også i disse sakene har en nøkkelrolle i 

beslutningen om hvilke tiltak som er aktuelle for det enkelte barn.
700

 Organiseringen 

på barnevernrettens område fører til at forvaltningsprakis utgjør en vesentlig del av 

 

698 https://www.regjeringen.no/contentassets/4d84307df3e04c979d3ee5dcaf4265dc/mandat-for-
offentlig-utvalg.pdf 
699 NOU 2017: 8, Særdomstolsutvalget, ledet av Hans Petter Graver 
700 Mattsson (2010) s. 14 skriver om dette i det svenske systemet, men omstendighetene er likeartede 
i Norge. 
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hvordan retten fungerer. Mange av sakene avgjøres endelig i fylkesnemnda, og den 

kan derfor sies ha en rettskapende funksjon. 

Lover som tillater administrative tvangsinngrep, stiller strenge krav til 

rettssikkerheten. Lovgiver har derfor ansett det nødvendig med en ytterligere 

rettssikkerhetsgaranti, ved at domstolskontrollen av tvangsvedtak er undergitt en 

egen prosessform hvor domstolen har full overprøvelsesrett. Dersom vedtaket 

bringes videre, prøves det imidlertid fullt ut av domstolene, også skjønnet. I 

omsorgsovertakelsessakene følger det av barnevernloven § 7-24 at tvisteloven kap. 

36 kommer til anvendelse.  

Etter tvisteloven kap. 36 kan domstolene overprøve både rettsanvendelsen eller 

lovligheten, og hva fylkesnemnda har lagt til grunn som hensiktsmessig og rimelig i 

sin avgjørelse (skjønnsvurderingen eller forholdsmessighetsvurderingen). Det følger 

av tvisteloven § 36-5 (3) at retten skal prøve alle sider av saken slik den er på 

domstidspunktet, innenfor rammene av vedkommende lov. Partenes påstander 

binder med noen unntak dessuten ikke retten, noe som gjør at nye spørsmål som 

ikke har vært diskutert før kan tas opp. Høyesterett er ikke bundet av partenes 

prosesshandlinger lenger enn det er forenelig med de offentlige hensyn, jf. 

tvisteloven § 11-4.
701

 

Blir et fylkesnemndsvedtak om omsorgsovertakelse stadfestet av tingretten ved 

dom, kan det ikke reises ny sak før etter 12 måneder. Dette følger av barnevernloven 

§ 4-21 og tvisteloven kap. 36. Det er også muligheter for å anke saken inn for 

lagmannsretten. Saken behandles etter de samme prosessprinsippene i 

lagmannsretten som i tingretten. Imidlertid vil det ved anke til lagmannsretten være 

krav om samtykke fra lagmannsretten etter tvisteloven § 36-10 tredje ledd. 

Lagmannsretten kan bare fremme anken dersom minst ett av vilkårene i tvisteloven 

§ 36-10 tredje ledd er oppfylt.  

Lagmannsrettens eventuelle ankenektelse kan ankes til Høyesterett. Etter 

tvisteloven § 36-5 tredje ledd kan Høyesterett prøve alle sidene av saken. På samme 

måte som lagmannsretten må Høyesterett vurdere om tingrettens saksbehandling, 

beslutningsgrunnlag og begrunnelse, medfører at det kan foreligge en krenkelse av 

retten til familieliv etter Grunnloven § 102 eller EMK art. 8 dersom tingrettens dom 

blir stående som endelig avgjørelse i saken.
702

  

 

701 HR-2020-1788-A avsnitt 33 
702 HR-2020-663-S avsnitt 73 
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Sakene når noen ganger Høyesterett for realitetsbehandling, men flertallet av 

sakene mellom 2006 og 2019 har vært som kjennelser fra ankeutvalget. Usikkerheten 

knyttet til den rettslige tilstanden i barnevernsaker har den siste tiden i stor grad dreid 

seg om det store antallet overprøvinger i EMD. Det virker som det har medført at 

Høyesterett har vært mer tilbøyelig til å prøve saker i lys av dette. Barns rettigheter 

er vernet både av barnekonvensjonen og EMK, mens foreldrenes rettigheter er 

vernet av EMK. At det stort sett er foreldrene som bringer saker inn for EMD gjør 

at praksis derfra i stor utstrekning vil avklare foreldrenes rettslige stilling etter EMK. 

Den rollen EMD tar for vurderinger av barns rettighetsvern etter 

barnekonvensjonen, er sekundær. 

5.2.4 Rettssikkerhet og rettslig tilstand i barnevernretten  

Rettsikkerhet i saker i barneverntjenesten er stadig på dagsorden, og ofte med 

spørsmål eller påstander om at den er mangelfull. På bakgrunn av at tilsyn med den 

kommunale barneverntjenesten og en rekke forsknings- og utredningsrapporter har 

vist til svak dokumentasjon og tilfeller av svikt i faglige vurderinger i 

barnevernssaker, er det nedsatt et utvalg som skal vurdere tiltak for å styrke kvalitet 

og rettssikkerhet i barnevernet.
703

 

I mandatet til det nedsatte utvalget vises det til at det blant annet er pekt på at det 

i alvorlige og sammensatte saker kan mangle grundige vurderinger av barnas behov 

og hvilken hjelp barna trenger. Det er også vist til saker der faktiske forhold blir 

mistolket, eller at vurderinger av tilgjengelige opplysninger har vært mangelfulle og 

konklusjoner av undersøkelser har vært svakt begrunnet.
704

 

I en situasjon der de rettslige normene er skjønnsmessige, målorienterte eller 

verdiladede, som i barnevernretten, kan rettstilstanden framstå mindre fast og 

objektiv, og derved mindre autonom. Det kan oppstå et normativt spenningsfelt der 

de rettslige normene kan reflektere ulike valg av normative løsninger, og der det ikke 

nødvendigvis er en rettslig logikk som enerådende er bestemmende for 

tolkingsresultatet. Som formulert av Tuori og Campbell:  

 

703 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nytt-utval-for-betre-kvalitet-og-rettstryggleik-i-
barnevernet/id2839373/ 
704 Mandat for offentlig utvalg som skal vurdere tiltak for å styrke kvalitet og rettssikkerhet i 
barnevernet s. 1 
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The layers of the law find their counterparts in the consciousness and subject structure 
of legal actors ... Even in the context of law, we have to be aware of the simultaneity 
of different historical times. Subject qualities and forms of consciousness of different 
levels are united in the legal practices of law-making, adjudication and legal science. 
These practices, producing and reproducing legal norms, draw on and influence 

recursively all levels of law.705  

Haugli peker på lovens retorikk i barneretten, og at virkeligheten er så sammensatt 

at reglene er åpne og fleksible, men med et stort rom for skjønn.
706

 Dette utfordrer 

verdier som forutsigbarhet og likebehandling. Barnevernretten er et område der en 

stor del av rettsanvendelsen eller den fungerende retten foregår på forvaltningsnivå 

eller i de lavere domstolene.  

Det er nærliggende å tenke at forståelsen av hva som er det primære 

vurderingstema er noe annerledes i forvaltningen og i Høyesterett.
707

 Dette følger 

også delvis av ansvarsfordelingen mellom de ulike instansene. Barneverntjenestens 

arbeid skal eksempelvis ta sikte på å vurdere omsorgsbehovet til barnet, og om 

foreldrene kan ivareta barnets omsorgsbehov. Fylkesnemndene og domstolene 

prøver i større grad om grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt.  

Haugli peker på at store deler av barnevernets arbeid skjer utenfor domstolene 

og at skjønnet i stor grad forvaltes av «ikke-jurister», og at det kan synes som 

barneverntjenesten ikke behersker dette fullt ut: 

Det er viktig å få riktige individuelle avgjørelser, men hva er riktig? Hvilken 
riktighetsstandard måles det opp mot?708 

I slike tilfeller er det i større grad snakk om å avveie eller harmonisere rettslige 

normer som kan føre til ulike resultat, men hvor løsningen som velges likevel kan 

utledes av de samme rettslige normene.
709

  

 

705 Tuori og Campbell (2002) s. 151 
706 Haugli (2010) punkt 5.4 
707 Bernt (2014) s. 150 med henvisning til Boe, Michalsen (2009) s. 133 
708 Haugli (2010) punkt 5.4 
709 Garland (2017) s.113 og 114 
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5.3 Barnets rettigheter og rettslige prinsipper i relasjon til vilkårene 
for en omsorgsovertakelse 

5.3.1 Barnets rett til beskyttelse og barnevernets oppdrag 

Etter barnekonvensjonen artikkel 19 nr. 1 har barnet rett til beskyttelse mot (eller 

frihet fra) alle former for vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig 

behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller 

begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet. 

Gjennom sine krav til lovgivning, system og tiltak pålegger barnekonvensjonen 

artikkel 19 Norge å ha et barnevern. 

Barnevernlovens formålsparagraf § 1-1, gjenspeiler barnevernets todelte 

samfunnsoppdrag og statens ansvar for å sikre barnets rett til utvikling: 

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra 
til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge 
får gode og trygge oppvekstsvilkår. 

Dels skal barneverntjenesten sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid, 

og dels skal det forebygge og bidra til trygge oppvekstvilkår. Tiltak som vurderes 

etter barnevernloven beror derfor i utgangspunktet på vurderinger av av om barn 

har særlige behov.
710

 Dette gjør barneverntjenester til behovsprøvde 

velferdstjenester, som må ses i sammenheng med barnekonvensjonen artikkel 19. 

Der barna har særlige behov som følge av sin hjemmesituasjon, innebærer barnas 

rettigheter og statens plikter at barnevernet skal sørge for å sette i verk hjelpetiltak.
711

 

Tiltakene kan være av kompenserende, kontrollerende, foreldrestøttende eller 

omsorgsendrende art avhengig av situasjon og behov. En inngripen i barnets og 

familiens liv, skal håndteres både prosessuelt og materielt til det beste for barna ved 

at de også får medbestemme.
712

  

 

710 Barnevernloven § 4-4 annet ledd 
711 Barnevernloven § 4–4 
712 Grunnloven § 104, barnekonvensjonen artikkel 3 og 12, barnevernloven § 4–1, jf. § 1-5 og § 6-3  
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Samspillet mellom barnas og foreldrenes rettigheter, og foreldrenes og statens 

plikter for å ivareta barnas rettigheter totalt sett, er derfor litt innviklet. Dersom 

barnets rettigheter ikke oppfylles i hjemmet, enten ved at de har et behov som ikke 

kan dekkes av foreldrenes omsorgsevne eller at foreldrene bryter med sine plikter 

overfor barnet, inntrer statens plikter innenfor statens oppdrag. Men dette gjelder 

ikke alle rettighetene. Brudd på barns rett til medbestemmelse i familien vil sjelden 

føre til inngripen fra staten dersom dette ikke utgjør en risiko for å hemme barnets 

utvikling, eller kvalifiserer til omsorgssvikt.  

I saker der barnevernet vurderer omsorgssituasjonen som svært alvorlig for barns 

helse og utvikling, kan barnevernets velferdstiltak også være svært inngripende ved 

pålegg eller tvang, og her finnes også tiltaket omsorgsovertakelse.
713

 Som etter 

kapittel 4 kan en omsorgsovertakelse derfor ses som en plikt for staten for å sikre 

barnet nødvendig beskyttelse mot omsorgssvikt, og som en rettighet for barnet når 

vilkårene anses oppfylt. 

5.3.2 Barnets rett til omsorg og inngrepsbestemmelsen 

Barnevernloven § 4-12 er som nevnt inngrepsbestemmelsen det tas utgangspunkt i 

når barneverntjenesten, fylkesnemndene og domstolene vurderer om en 

omsorgsovertakelse skal gjennomføres eller ikke. Utgangspunktet i barnevernloven 

er, etter lovens formål, at den skal sikre at barn og unge som lever under forhold 

som kan skade deres hele og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse 

til rett tid.
714

  

Barnevernloven § 4-12 må derfor ses i lys av barns rettigheter slik de følger av 

andre bestemmelser i barnevernloven, herunder formålsparagrafen, men også i lys 

av barns menneskerettigheter. I denne sammenhengen er barnets rett til 

medbestemmelse helt sental for vurderingen av inngrepet og omsorgen. Dersom 

barnet har synspunkter, vil disse kunne bidra til vurderingene. Bestemmelsen kan 

heller ikke ses uavhengig av de overgripende prinsippene om vern mot inngrep som 

også må gjelde barn, samt de barnerettslige prinsippene som angir gjennomgående 

grunnverdier som vilkårene i barnevernloven § 4-12 både er et utslag av, og bør ses 

 

713 Barnevernloven § 4–4 og § 4–12 
714 Barnevernloven § 1-1 
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i lys av. Den omsorgen og beskyttelsen som barnet får – omsorgssituasjonen - skal 

altså sikre barnets helse og utvikling.
715

  

En omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 er et tiltak som «kan» vedtas 

der omsorgsbehovet til barnet er slik at omsorgskvaliteten der barnet bor, ikke 

strekker til for å sikre barnets utvikling og helse. Etter norsk rett er det 

grunnvilkårene i barnevernloven § 4-12 som aktualiserer en omsorgsovertakelse. 

Grunnvilkårene sett samlet, kan leses som at de skal sikre barnets rett til utvikling, 

omsorg og beskyttelse. Disse rettighetene, og barnets rett til respekt for familielivet, 

utgjør sentrale menneskerettigheter for barna i seg selv, men barns 

menneskerettigheter skal etter barnekonvensjonen også ses i sammenheng: 

Indeed, it is clear that many other articles, including articles 2, 3, 6 and 12 of the 
Convention, contain elements which constitute civil/political rights, thus reflecting 
the interdependence and indivisibility of all human rights. Enjoyment of economic, 
social and cultural rights is inextricably intertwined with enjoyment of civil and 
political rights.716  

Dette medfører at rettighetene slik de har blitt presentert i kapittel 4, også må ses i 

sammenheng med andre aktuelle rettigheter. Barns menneskerettigheter er til dels 

eksplisitt normert som rettigheter i barnevernloven, eller innbakt i de plikter eller 

vilkår som barnevernloven inneholder.  

I relasjon til EMK er spørsmålet hvor i vurderingen barnets synspunkter kommer 

inn, når norske domstoler skal forholde seg til den metodikk som følger av 

proporsjonalitetskravene etter EMK art. 8, sett opp mot de 

forholdsmessighetsvurderinger som skal gjøres etter barnevernloven § 4-12, og hvor 

i denne vurderingen barnets synspunkter kommer inn. Norge er i flere saker dømt 

for brudd på EMK art. 8 nr. 2 fordi sakene ikke tilfredsstilte 

proporsjonalitetskravet.
717

  Spørsmålet i denne sammenhengen er hva som eventuelt 

kan trekkes ut av disse dommene når det gjelder barnets medbestemmelsrett. Ingen 

av dommene mot Norge behandler barnets medbestemmelsesrett direkte, men av 

 

715 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11 
716 Generell kommentar nr. 5 avsnitt 6 
717 F. eks Johansen mot Norge, no. 17383/90 (1996) 
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andre saker fra EMD henvises det som nevnt til barnekonvensjonen artikkel 12 i 3 

dommer som behandles i kapittel 6.
718

 

Foreldrenes omsorgsevne er sentral i vurderinger av en omsorgsovertakelse, og 

det har trolig bidratt til at tiltaket først og fremst er blitt ansett som et inngrep 

overfor foreldrene. Et økt søkelys på barnet som selvstendig rettighetsinnehaver, 

blant annet som følge av presiseringen av den gjensidige avhengigheten mellom 

barnets beste og barnets rett til medbestemmelse, har ført til en synliggjøring av at 

inngrepet i større grad også skal vurderes opp mot barnets omsorgsbehov.  

Forenklet sagt vil omsorgsovertakelsesvurderingens primære fokus være hvorvidt 

omsorgsevne og omsorgshandlinger kan tilpasses det enkelte barns behov. I 

vurderingen av behovet vil barnet både kunne gi vesentlig informasjon til 

vurderingen, og også kunne uttrykke noe om hva barnet selv mener det har behov 

for. Barnets omsorgsbehov er noen ganger større enn det en «normal» omsorgsevne 

kan dekke, noen ganger kan det tenkes at omsorgsbehovet er lavere. Barnets alder 

kan endre et barns omsorgsbehov, det samme kan barnets kognitive utviklingsnivå, 

de fysiske egenskapene hos et barn, de psykiske forholdene eller den sosiale trivsel 

og fungering. Faktorene her er mange, og omsorgsbehovet vil endre seg i takt med 

et barns liv og de livshendelser barnet opplever.  

I lovforarbeid uttales det at det er en barnevernfaglig oppgave i den enkelte sak å 

avklare hvor grensen går for dårlig omsorgsutøvelse.
719

 Det tas utgangspunkt i at en 

beslutning om omsorgsovertakelse er basert på en begrunnet antakelse om at andre 

tiltak ikke vil sikre at barnet får god nok omsorg.
720

 Staten skal også innfri barnas 

rettigheter, noe som innebærer at statens løsning skal være en kvalitativt og 

menneskelig bedre løsning for barnet.
721

 Barnevernet skal gi hjelp som bidrar til 

positive endringer.
722

 Barnets rettigheter bør derfor ivaretas bedre totalt sett etter 

statlig inngripen. Også her kan barnets synspunkter være verdifulle for å finne en 

løsning som faktisk er til det bedre for barnet selv.  

 

718 A. V mot Slovenia, no. 878/13 (2019), N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) og 
Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) 
719 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.3, Innst. 151 L (2017–2018) punkt 4.1 
720 NOU 2012: 5 punkt 6.5.1, Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.3 
721 Barnevernloven § 4–1 
722 Innst. 395 L (2012–2013) punkt 1.1 
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Det fremheves også i lovforarbeidene til en senere lovendring at vurderinger av 

hva som er til barnets beste nødvendigvis må bygge på skjønn.
723

 Det anbefales at 

barneverntjenesten vurderer tre faktorer ved omsorgsovertakelser: Om tilknytnings- 

og relasjonskvaliteten mellom omsorgspersoner og barn er utviklingsstøttende eller 

ikke, alvorlighetsgraden og stabilitet av omsorgssvikt og omsorgspersonens 

egenskaper (grad og varighet av rus og psykiske vansker).
724

   

I innstillingen til Stortinget kommenteres ikke disse momentene konkret. Det 

som kommenteres er at departementet vil sørge for at det utarbeides faglige 

anbefalinger med utgangspunkt i ny kunnskap. Dette skal hjelpe barneverntjenesten 

til å vurdere om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede.
725

  Det legges altså opp 

til et ganske vidt, men noe upresist vurderingstema. Det ville vært ønskelig med noe 

mer utfyllende om hvordan barnets sårbarhet og barnets mening, og eventuelle 

andre momenter, kan bli aktuelle i vurderingen.  

I Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14, angis også momenter for 

vurderinger av omsorg, beskyttelse og sikkerhet for barnet.
726

 Momentene her 

oppleves mer utfyllende. Statene har en forpliktelse til å sikre at barnet får den 

omsorg som er nødvendig for hans eller hennes trivsel. Begrepene «beskyttelse og 

omsorg» må også leses i vid forstand, i forhold til det omfattende idealet om å sikre 

barnets «velvære» og utvikling. Barnas trivsel, i vid forstand, omfatter deres 

grunnleggende materielle, fysiske, pedagogiske og emosjonelle behov, samt behov 

for kjærlighet og trygghet.
727

 

Når det gjelder barnets behov for tilknytning uttales det at emosjonell omsorg er 

et grunnleggende behov for barn; hvis foreldre eller andre primære omsorgspersoner 

ikke oppfyller barnets emosjonelle behov, må det iverksettes tiltak slik at barnet 

utvikler en trygg tilknytning. Barn trenger å danne en tilknytning til en 

omsorgsperson i svært tidlig alder, og slike tilknytninger, hvis de er tilstrekkelige, må 

opprettholdes over tid for å gi barnet et stabilt miljø.
728

 

Vurdering av barnets beste skal også omfatte en vurdering av barnets sikkerhet, 

det vil si barnets rett til beskyttelse mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade 

 

723 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 5.1, Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.3 
724 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.3 som viser til NOU 2012: 5 punkt 6.8.2 
725 Innst. 395 L (2012–2013) punkt 1.10.2 
726 General Comment no. 14 avsnitt 71-74 
727 General Comment no. 14 avsnitt 71 
728 General Comment no. 14 avsnitt 72 
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eller misbruk etter artikkel 19. Å bruke en «beste for barnet»-tilnærming til 

beslutningstaking betyr å bedømme sikkerheten og integriteten til barnet på det 

aktuelle tidspunktet; men føre-var prinsippet krever også å vurdere muligheten for 

fremtidig risiko og skade og andre konsekvenser av vedtaket for barnets sikkerhet.
729

 

Føre-var prinsippet kan ses som en variant av formålsparagrafens formulering om 

rett hjelp til rett tid i barnevernloven § 1-1, sett i sammenheng med grunnvilkårene 

i barnevernloven § 4-12. 

Når det så gjelder vektleggingen av det barnet uttrykker anerkjenner også 

Barnekomitéen at det kan være situasjoner der beskyttelsesfaktorer som påvirker et 

barn (som for eksempel kan innebære begrensninger eller innskrenkning av 

rettigheter) må vurderes i forhold til tiltak for myndiggjøring (som forutsetter bruk 

av rettigheter uten begrensning). I slike situasjoner bør barnets alder og modenhet 

veilede avbalanseringen av elementene. Den fysiske, emosjonelle, kognitive og 

sosiale utviklingen til barnet bør tas i betraktning for å vurdere graden av 

modenhet.
730

 

I vurderingen av barnets beste, må man ta med i vurderingen at kapasiteten til 

barnet vil utvikle seg. Beslutningstakere bør derfor vurdere tiltak som kan revideres 

eller justeres tilsvarende, i stedet for å lage definitive og irreversible beslutninger. For 

å gjøre dette bør de ikke bare vurdere de fysiske, emosjonelle, utdanningsmessige og 

andre behov i det bestemte øyeblikket vedtaket fattes, men de bør også vurdere 

mulige scenarier for barnets utvikling, og analysere dem på kort og lang sikt. I denne 

sammenhengen bør beslutninger vurdere kontinuiteten og stabiliteten i barnets 

nåværende og fremtidige situasjon.
731

 

5.3.3 Legalitetsprinsippet i en omsorgsovertakelse 

En avgjørelse om å flytte et barn ut av hjemmet kan være et svært inngripende tiltak 

overfor barnet, selv om begrunnelsen for tiltaket er å ivareta et legitimt formål, å 

beskytte barnet og sikre barnet nødvendig omsorg. På den ene siden kan man si at 

en omsorgsovertakelse objektivt sett er et inngripende tiltak, fordi en flytting av 

barnet fra familien er en stor omveltning. På den andre siden kan man si at hvor 

inngripende tiltaket er også vil avhenge av hvordan barnet stiller seg til flyttingen. 

 

729 General Comment no. 14 avsnitt 73 
730 General Comment no. 14 avsnitt 83 
731 General Comment no. 14 avsnitt 84 
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Situasjonene i en omsorgsovertakelsesvurdering er derfor innenfor det som har 

blitt omtalt som legalitetsprinsippets individrettede rettssikkerhetsvern.
732

 Som 

nevnt er det inngrepet overfor barnet som behandles her, selv om foreldre og også 

muligens søsken har rett til vern mot inngrep.
733

  

Ved å ha søkelys på barnets rettigheter og barns rett til medbestemmelse, vil 

inngrepsvurderingen ta utgangspunkt i barnet. Legalitetsprinsippets krav må derfor 

forstås med utgangspunkt i vurderingen overfor barnet, noe som setter 

legalitetsprinsippet i en noe annen posisjon enn slik legalitetsprinsippet i en 

omsorgsovertakelse ofte blir prøvd i praksis.
734

 Det er som regel foreldrene som 

motsetter seg en omsorgsovertakelse, og foreldrene som anfører at vilkårene for en 

omsorgsovertakelse ikke er oppfylt. Inngrepsvurderingen har av den grunn 

tradisjonelt tatt utgangspunkt i inngrepet overfor foreldrene. 

Det klassiske materielle legalitetsprinsippet bygger på tanken om at legalitet og 

legitimitet ikke er ulike- men komplementære størrelser: 

Tanken om at alle er bundet av lov, er kanskje den mest sentrale tanken i den liberale 
statsformen, og en tanke som forener både frihet og likhet; alle er like frie. 
Legalitetsprinsippet kan dermed på mange måter ses på som den liberale tradisjonens 
columbi egg. Denne tanken forutsetter på samme tid både maktfordeling og 
folkesuverenitet, fordi bare ved gjensidig kontroll kan alle være bundet av de samme 
lovene, samt at borgerne eller folket på en slik måte har vært med på å binde seg selv 
og/eller statsmakten. Bare på denne måte kan også borgerne sies å være frie, fordi de 
selv underkaster seg lover som de gir til seg selv og til staten.735 

Legalitetsprinsippet som skranke mot uhjemlede beslutninger i norsk 

forvaltningsrett var regnet som konstitusjonell sedvanerett eller et rettsprinsipp av 

Grunnlovs rang fram til grunnlovsreformen i 2014. I 2014 ble legalitetsprinsippet 

kodifisert i Grunnloven § 113: «Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i 

 

732 Boe (2018) s. 32 
733 Det kan problematiseres at jeg forsøker å holde søkelys på barnet, da familien også kan ses som 
en enhet med rett til vern. 
734 Sandberg (2003) s. 38, 51 og 293 
735 Høgberg og Kinander (2011) s. 16 
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lov». Det sentrale er altså forståelsen av begrepet inngrep, samt hva som er grunnlag 

i lov.
736

 

Utfordringer knyttet til fortolkningen av hjemmelsgrunnlaget og spørsmålet om 

hvorvidt det foreligger et «inngrep», har gjort at enkelte rettsteoretikere har tatt til 

orde for å reformulere legalitetsprinsippet fra den tradisjonelle positive definisjonen 

til en definisjon med negativ avgrensning.
737

 En slik negativ avgrensning har gått ut 

på at legalitetsprinsippet innebærer at en beslutning som mangler annet 

kompetansegrunnlag, må utlede sin kompetanse fra lov.
738

 Etter å ha vurdert hvilke 

andre kompetansegrunnlag som finnes, for eksempel privat autonomi (samtykke 

eller avtalefrihet), står en altså igjen med de tilfeller hvor lovhjemmel er nødvendig.
739 

Eller som Smith og Eckhoff skriver:  

Lovhjemmel er bare nødvendig når andre typer av kompetanse ikke foreligger eller 
strekker til; samtykke fra private gir f.eks. ikke kompetanse til å foreta seg noe som er 

ulovlig.740  

Menneskerettighetsutvalget som avga rapport om blant annet legalitetsprinsippets 

kodifisering i Grunnloven uttalte at det langt på vei er grunnlag for å si at den 

tradisjonelle tilnærmingen til legalitetsprinsippet, i større grad enn den reformulerte 

tilnærmingen, springer ut av ideen om menneskerettigheter og ideen om 

samfunnskontrakten: 

Grunntanken bak den tradisjonelle tilnærmingen er at individene er født frie og like, 
og at myndighetene bare kan gjøre inngrep i deres frihet og likhet med hjemmel i 
formell lov. På mange måter er dette en av bærebjelkene i den moderne rettsstat og 
det moderne demokrati, der individene har underkastet seg makten, men bare i den 

 

736 En annen måte å definere legalitetsprinsippet på, er at det trengs lovhjemmel for å pålegge plikter 
eller frata rettigheter. 
737 Smith og Eckhoff (2018) s. 341 og følgende. Eckhoff introduserte dette i sin første utgave av 
boken i 1978, men det har stadig blitt diskutert.  
738 Denne formelle tilnærmingen til legalitetsprinsippet tar på den ene side bare sikte på å regulere 
normgivning og ikke faktiske handlinger, i motsetning til det tradisjonelle legalitetsprinsipp. På den 
annen side favner den formelle tilnærmingen videre enn den tradisjonelle, ved at den tar sikte på å 
regulere kompetansegrunnlag i alle henseender, også privates kompetanse og kompetanse for de 
myndighetsbeslutninger hvor det ikke foreligger «inngrep i borgernes rettssfære». 
739 Sandberg (2003) s. 36 
740 Smith og Eckhoff (2018) s. 344 
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utstrekning makten utøves i tråd med lovgivning gitt av folkeflertallets 
representanter.741 

Utvalget henviser også til Høyesteretts enstemmige forståelse i 2010 der det uttales:  

Jeg tar utgangspunkt i at det i norsk rett gjelder et alminnelig krav om hjemmel eller 
rettsgrunnlag ikke bare for vedtak, men også for faktiske handlinger som kan sies å 
virke inngripende for enkeltpersoner (…) Dette kravet springer ut av det alminnelige 

legalitetsprinsippet.742 

I sin konklusjon viser utvalget også til et fremtidig behov for å beskytte rettsstaten, 

sammenhengen mellom demokrati og muligheten til å kunne forutse sin rettsstilling, 

og at det da er særlig viktig å holde fast ved kravet om lovhjemmel: 

Dersom rettsstaten i fremtiden skulle settes på alvorlig prøve, vil det være særlig viktig 
å holde fast ved kravet om lovhjemmel. Det er gjennom lovgivning at den enkelte kan 
forutberegne sin rettsstilling, og det er gjennom lovgivning at myndighetsbeslutninger 
og myndighetshandlinger er forankret i folkeflertallets vilje.743 

Slik jeg leser fortsettelsen av konklusjonen utelukker ikke kravet om lovhjemmel at 

det i enkelte tilfeller også vil kreves andre hjemmelsgrunnlag i tillegg: 

At lovhjemmel i noen tilfeller ikke vil være tilstrekkelig for inngrep i den enkeltes 
frihet, først og fremst fordi det også må tas hensyn til øvrige menneskerettigheter, 
fratar ikke legalitetsprinsippet dets viktige funksjon som et absolutt krav om at 
lovhjemmel må foreligge før det kan gjøres inngrep i den enkeltes rettssfære.744 

Hva som kan sies være grunnlag i lov for handlinger og beslutninger, må etter 

utvalgets oppfatning gjennom en fortolkning av lovgrunnlaget. Det er da handlingen 

overfor den enkelte borger, ikke kompetansen til det enkelte organ, som er 

utgangspunktet for vurderingen av legalitetsprinsippet. Også etter kodifiseringen i 

Grunnloven § 113 forstår jeg det som Smith og Eckhoff er kritiske til valg av ordlyd:  

 

741 Dokument 16 (2011–2012) punkt 41.2 
742 Rt. 2010 s. 610 avsnitt 27. 
743 Dokument 16 (2011–2012) punkt 41.5 
744 Dokument 16 (2011–2012) punkt 41.5 
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Siden formålet utelukkende har vært å kodifisere det legalitetsprinsippet som gjaldt 
før, må teksten i § 113 forstås i lys av rettstilstanden før mai 2014, ikke omvendt. Det 
er heller grunn til å legge avgjørende vekt på ordlyden i den pedagogiske 
tilretteleggingen av stoffet. 745 

Når det kommer til begrepet «inngrep», sier utvalget at ordlyden skal dekke både 

beslutninger og faktiske handlinger som griper inn overfor den enkelte. Den tidligere 

formuleringen om den enkeltes rettsfære forlates, da utvalget mener det er 

kombinasjonen av hva den enkelte kan foreta seg og hvilke handlinger eller 

beslutninger myndighetene kan treffe eller gjennomføre, som skal vurderes for å 

avgjøre om det foreligger et inngrep. 

I tillegg til at legalitetsprinsippet har funksjon som skranke for makthavernes 

myndighetsutøvelse, har det også en funksjon som tolkingsprinsipp.
746 Det 

lovgrunnlag som foreligger må tolkes med forsiktighet og legalitetsprinsippet er 

relativt. Dette betyr at inngrepets art får betydning for hvor klart lovgrunnlag som 

kreves. Menneskerettighetsutvalget presiserer at uttrykket «myndighetenes inngrep» i 

hovedsak vil rette seg mot den utøvende makt: 

Formuleringen er ikke ment å innskrenke den adgang domstolene i dag har til å drive 
rettsskapende virksomhet. Domstolenes oppgave er primært knyttet til tvisteløsning 
og straff, og på strafferettens område skal lovkravet forstås strengt. Det innebærer at 
domstolene har mindre rom for rettsskapende virksomhet på strafferettens område 
enn på øvrige rettsområder. Utenfor strafferetten vil imidlertid domstolenes 
tvisteløsningsfunksjon tilsi at domstolene finner en løsning på bakgrunn av det 
rettskildematerialet som er. I så måte er det ikke tale om at domstolene begår et 
«inngrep» i den enkeltes rettssfære. At domstolene likevel skal utvise varsomhet med 
omfattende og raske endringer i rettstilstanden, kan i stedet utledes av generelle 
rettssikkerhetsprinsipper og prinsippene bak tilbakevirkningsforbudet i Grunnloven § 

97, se for eksempel Rt. 2009 s. 1412.747 

I denne avhandlingen er utgangspunktet at en omsorgsovertakelse klart er et inngrep 

overfor det enkelte barns rett til familieliv og privatliv, men barnets rettigheter som 

barnets beste, barnets rett til medbestemmelse, samt øvrige rettigheter som rett til 

 

745 Smith og Eckhoff (2018) s. 341 og følgende. 
746 Sandberg (2003) s. 37 
747 Dokument 16 (2011–2012) s. 250 
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utvikling, omsorg og beskyttelse, kan i enkelte situasjoner tale for at en 

omsorgsovertakelse ikke er et inngrep overfor barnet. Det gjelder spesielt dersom 

barnet selv ønsker å bli flyttet ut av hjemmet. Like fullt må myndighetshandlingen i 

seg selv kvalifisere til å være et inngrep i retten til respekt for familieliv og privatliv, 

som skal behandles som en tvangssak selv ved frivillighet, avtale eller samtykke, både 

fra foreldrene og barnet. Det er vanskelig å se for seg barnets samtykke som grunnlag 

for en omsorgsovertakelse. 

Krav om hjemmel i lov og vurdering av hjemmelen, i tillegg til eventuell øvrig 

kompetanse for eksempel samtykke, er etter min mening viktig for å også ivareta 

andre rettssikkerhetsgarantier i en sak om omsorgsovertakelse. Sakenes karakter, der 

flere rettigheter skal avveies, taler etter mitt syn for at det er nødvendig med en faglig 

og juridisk vurdering, der verken barnet eller foreldrene kan avtale eller samtykke 

seg bort fra en slik helhetlig vurdering, som også skal ivareta krav til 

forholdsmessigheten. 

Grunnloven § 102 hjemler et særskilt vern for privatliv, familieliv og den 

personlige integritet. At dette vernet også krever hjemmel i lov er lagt til grunn av 

Høyesterett i 2016.
748

 Boe hevder at det spesielle, implisitte og forutsatte lovkravet 

Grunnloven § 102 er litt strengere enn legalitetsprinsippet etter Grunnloven § 113. 

Boe viser til Høyesteretts avgjørelse, der de uttaler at loven må være så tilgjengelig 

og presis som forholdene tillater, samt at tilleggskravene om å ivareta et legitimt 

formål og at inngrepet må være forholdsmessig, må trekkes inn.
749

 

Barns rett til lovens beskyttelse mot vilkårlig innblanding og inngrep følger også 

av barnekonvensjonen art. 16: 

1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin 
familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller 
sitt omdømme.  

2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. 

Barns rett til lovens beskyttelse mot vilkårlig innblanding og inngrep kan sies å være 

en normering av legalitetsprinsippet i barnekonvensjonen på barnevernrettens 

område, slik det tradisjonelt sett har blitt formulert i Norge ved at inngrep fra 

 

748 HR-2016-2017-A avsnitt 57 
749 Boe (2018) s. 30 
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myndighetenes side krever hjemmel i lov. Også artikkel 9 angir et hjemmelskrav ved 

at statene skal sikre «at et barn ikke blir skilt fra sine foreldre mot deres vilje, unntatt når 

kompetente myndigheter, som er underlagt rettslig prøving, i samsvar med gjeldende lover og 

saksbehandlingsregler, beslutter at slik atskillelse er nødvendig av hensyn til barnets beste.» Når 

det gjelder formuleringen «mot deres vilje», kan det stilles spørsmål ved hvor klart dette 

hjemmelskravet er. Blant annet kan det stilles spørsmål ved om det siktes til 

samtykke fra barnet eller foreldrene, eller at det kreves samtykke fra både barnet og 

foreldrene. Juridisk teori viser at det er ulike oppfatninger om dette: 

Hodgkin and Newell suggest that ‘the words ‘against their will’ refer either to the 
parents’ will or to the parents’ and child’s will together’; and explain that ‘the grammar 
makes clear that it does not mean the child’s will alone’. Doek, in his commentary on 
article 9 takes the view that ‘from the drafting history it is clear that it refers to the will 
of the parents but it can equally refer to the will of both the parents and the child’.750 

Tobin og Cashmore uttrykker at realitetene, uavhengig av de ulike tilnærmingene, vil 

være at barnet generelt sett ikke har noe annet valg enn å akseptere å bli skilt fra sine 

foreldre dersom foreldrene samtykker til det. Likevel presiserer de at artikkel 9 kan 

være relevant i en situasjon der barnet gir samtykke til å bli separert fra foreldrene 

sine, mens en eller begge av foreldrene ikke gir det: 

Thus, as a minimum, the phrase ‘against their will’ must be read as referring primarily 
to the will of a child’s parents. It therefore follows, that even if a child were to consent 
to the removal from his or her parents, if one or both of the parents were to object to 
the separation, the provisions of article 9 would remain relevant.751 

Barnekonvensjonen art. 9 gjelder spesielt for inngrep i familielivet, og 

korresponderer med EMK art. 8 og SP art. 17 nr. 1.  Barnekonvensjonen er den av 

disse tre konvensjonene som ser rettigheten til beskyttelse fra vilkårlige inngrep fra 

barnets side, selv om det i saker der EMK tolkes av EMD er en økende tendens til 

å legge barnekonvensjonens bestemmelser til grunn for artikler i EMK som også 

berører barn.
752

  

 

750 Tobin og Cashmore (2019) s. 313 og 314 
751 Tobin og Cashmore (2019) s. 314 
752 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) som også henviser til Neulinger and 
Shuruk, Elsholz v. Germany og Maršálek v. the Czech Republic i avsnitt 207 
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I sum tilsier dette at legalitetsprinsippet, for det rettslige inngrepet som en 

omsorgsovertakelse er, må forstås i den strengeste betydning når det gjelder 

inngripen overfor barnet dersom barnet ikke ønsker å bli flyttet. Både Grunnlovens 

§§ 113 og 102 og BK art. 16 får anvendelse, samt tilleggskravet til formålet med 

inngrepet og forholdsmessigheten og/eller nødvendigheten etter BK art. 9 og EMK 

art. 8.
753

 At en omsorgsovertakelse prosessuelt i all hovedsak skal behandles som en 

tvungen inngripen overfor barnet, følger også av barnevernlovens forarbeider, selv 

om barnet eller foreldrene har samtykket til inngrepet.
754

  

I en situasjon der barnet selv ønsker en omsorgsovertakelse, kan det hende at 

legalitetsprinsippet må tolkes noe mildere i lys av forholdsmessigheten, også der 

foreldrene er uenige med barnet og ikke samtykker til omsorgsovertakelsen. I denne 

sammenheng framstår det ikke helt klart hvor tidlig eller i hvilken del av en 

omsorgsovertakelsesvurdering barnets rett til medbestemmelse skal være en del av 

vurderingen.  

5.3.4 Grunnvilkårene og avveiningen av barnets rettigheter 

Barnets rett til beskyttelse og hjelp etter barnevernlovens formålsbestemmelse i § 1-

1 henger sammen med retten til omsorg, og grunnvilkårene i barnevernloven § 4-12 

angir situasjoner der barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Sett samlet gir 

grunnvilkårene uttrykk for barns rett til en omsorg som skal sikre barnets rett til 

beskyttelse, helse og utvikling.  

Barnevernloven har vært gjennom flere endringer i etterkant av inkorporeringen 

av barnekonvensjonen i 2003. Likevel har ikke inngrepsbestemmelsen for en 

omsorgsovertakelse endret seg siden loven kom i 1992. En 

omsorgsovertakelsesvurdering er en vurdering som normalt gjøres i tre deler. Etter 

barnevernloven av 1992 er grunnvilkårene angitt som den første delen av 

bestemmelsen, og har derfor vært den delen av vurderingen som har vært gjort først. 

Det pågår fremdeles et arbeid med en ny, eller vesentlig endret lov, men etter 

høringsnotatet og proposisjonen ser det ikke ut til at ordlyden i grunnvilkårene for 

 

753 Sandberg (2003) s. 39 om at legalitetsprinsippet må forstås mindre strengt enn vanlig for å ivareta 
barnet. 
754 Ot.prp. nr. 44 (1991–92) punkt 4.11 
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en omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 endres i særlig grad.
755

 I forslaget 

til ny bestemmelse § 5-1 er det i høringsnotatet foreslått at første og annet ledd bytter 

plass. Etter høringsnotatet fremgår det at fylkesnemdenes flertall mener det er 

uheldig at grunnvilkårene for en omsorgsovertakelse plasseres i bestemmelsens 

andre ledd.
756

  

Jeg behandler bestemmelsen her etter nåværende lovs rekkefølge, der 

grunnvilkårene som i all hovedsak er tiltenkt videreført i revidert lov, er angitt først. 

Bestemmelsens første ledd angir at et eller flere av grunnvilkårene i bokstav a) til d) 

må være til stede for at en omsorgsovertakelse skal aktualiseres som tiltak. De er 

alternative vilkår, ikke kumulative. Det er også grunn til å merke seg at det ikke er 

tilstrekkelig for å fatte vedtak om en omsorgsovertakelse, at et eller flere av 

situasjonene i grunnvilkårene er oppfylt. Grunnvilkårene i seg selv utløser derfor 

heller ingen plikt til å gjennomføre en omsorgsovertakelse.  

Allerede her synliggjøres et mulig dilemma mellom barnets rettigheter og 

barneverntjenestens plikt til å ivaretakelsen av barnets rettigheter. Hvor alvorlig må 

krenkelsen av barnets rettigheter være, før barnevernet har en plikt til å flytte barnet 

eller barnet har en rett til å bli flyttet? Hvilke situasjoner som spesifikt tilfredsstiller 

grunnvilkårene behandles ikke uttømmende. Årsaken til det er at det ligger utenfor 

avhandlingens kjerne og kapittelets formål. I tillegg er det vanskelig å si noe generelt 

om hva som utgjør en alvorlig mangel, særlige behov, alvorlige overgrep eller alvorlig 

skade, fordi det må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Det sentrale er hvordan 

barns rettigheter, med spesielt søkelys på medbestemmelsesretten kan oppfylles ved 

anvendelsen av disse vilkårene. 

Vilkårenes ordlyd er skjønnsmessige, og dette ble kommentert i 

lovforarbeidene.
757

 I forbindelse med vedtak om omsorgsovertakelse er det derfor 

ikke er til å unngå at det i betydelig grad må utøves skjønn. Sosiallovutvalget uttrykte 

blant annet at det er «vanskelig å finne gode uttrykk for hvor høy «terskelen» [for 

omsorgsovertakelse] skal være».
758

 De vage uttrykkene som benyttes i lovteksten fremstår 

 

755 Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov s. 129. I forslaget til ny inngrepsbestemmelse, § 5–1, 
er det anbefalt en samordning av hjemmelen for omsorgsovertakelse når barnet bor utenfor hjemmet 
i barnevernloven § 4–8, og den alminnelige hjemmelen for omsorgsovertakelse i bvl. § 4-12, og at § 4-
8 inntas som ny bokstav e til g i bestemmelsen om vedtak om omsorgsovertakelse, Prop. 133 L 
(2020-2021) punkt 11.2.2 
756 Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov s. 133 
757 NOU 1985:18 s. 156 
758 NOU 1985:18 s. 156–157 
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bevisst fra lovgivers side. Det var ikke ønskelig å risikere at for konkret ordlyd kunne 

sette barnets interesser til side.
759

 Barnets interesser vil kunne representeres i rettslige 

vurderinger gjennom barnets rettigheter, og det er derfor naturlig at barnets 

rettigheter burde være helt sentrale for forståelsen og anvendelsen av 

grunnvilkårene.  

Etter nyere rettspraksis fra Høyesterett og den nye proposisjonen, virker det 

nødvendig å holde fokus på barnets rettigheter ved vurderingen av 

grunnvilkårene.
760

 I Høyesteretts storkammeravgjørelser fra 2020, viser til de EMDs 

formuleringer om at kravet for å overta omsorgen for et barn, er at det foreligger 

«very exeptional circumstances», og at dette kravet er i overenstemmelse med 

barnevernlovens bestemmelser om omsorgsovertakelse.
761

 Høyesterett 

kommenterer ikke hvorvidt grunnvilkårene i seg selv er i overenstemmelse med dette 

kravet, men det er grunn til å anta at de ved ordlyden «bestemmelser» sikter til 

totalvurderingen av § 4-12. Heller ikke proposisjonen kommenterer grunnvilkårene 

særlig spesielt, og nøyer seg også med å uttrykke at: 

Departementet legger, som Høyesterett til grunn at dagens terskler for 
omsorgsovertakelse er i samsvar med praksis fra Den europeiske 
menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD), samt at dagens terskler er i samsvar med 
de krav som følger av FNs barnekonnvensjon (BK) artikkel 9. Slik departementet ser 
det, er det ikke behov for å endre vilkårene for omsorgsovertakelse i ny 
barnevernslov.762 

Slik jeg ser det kunne både Høyesterett og lovgiver tydeligere koblet barnets aktuelle 

rettigheter etter barnekonvensjonen til forståelsen av grunnvilkårene. 

Grunnvilkårene i barnevernloven § 4-12 i bokstav a) og d) nevner barnets 

utvikling eksplisitt. Bokstav a) gir barn rett til en daglig omsorg det ikke er alvorlige 

mangler ved, og en rett til en personlig kontakt og trygghet som det ikke er alvorlige 

mangler ved. Bokstav d) skal sikre barnet en daglig omsorg som ikke gjør det 

overveiende sannsynlig at barnets helse og utvikling blir alvorlig skadd fordi 

foreldrene ikke kan ta tilstrekkelig ansvar for barnet. Bokstav d) kan videre settes i 

sammenheng med føre-var prinsippet, som også krever å vurdere muligheten for 

 

759 NOU 1985:18 s. 156–157 
760 Prop.133 L (2020-2021) punkt 11.2.2, 11.2.3 og 11.2.4 
761 HR-2020-662-S avsnitt 56 
762 Prop.133 L (2020-2021) punkt 11.2.4.1 
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fremtidig risiko og skade og andre konsekvenser av vedtaket for barnets sikkerhet.
763

 

Føre-var prinsippet kan ses som en variant av formålsparagrafens formulering om 

rett hjelp til rett tid i barnevernloven § 1-1, sett i sammenheng med barnevernloven 

§ 4-12 d). 

Også grunnvilkårene i bokstav b) og c) har et underliggende formål om å sikre 

barnets utvikling, ved at barnet skal beskyttes mot enkelte situasjoner der 

omsorgspersonene enten aktivt påfører barnet skade eller fare, eller ved passivitet 

påfører barnet skade eller fare. Bokstav c) gir barn beskyttelse mot mishandling og 

overgrep i hjemmet, og bokstav b) gir barn rett til beskyttelse mot foreldres 

mangelfulle ivaretakelse av barnets spesielle behov for behandling eller opplæring. 

Barnets behov for beskyttelse av sin utvikling gjør at den omsorgen barnet får, må 

følge barnets utvikling og tilpasse seg den.  

Det er altså en sammenheng mellom barnets utviklingsmuligheter og den nedre 

grensen for den omsorgen som et barn får, som i grove trekk utløser et spørsmål 

om nødvendigheten av en omsorgsovertakelse. At barnets miljø skal være egnet til 

å sikre barnets helse og utvikling er også i overenstemmelse med det vernet EMD 

git barnet, opp mot foreldrenes rett til respekt for sitt familieliv: 

On the other hand, it is clearly also in the child’s interest to ensure its development in 
a sound environment, and a parent cannot be entitled under Article 8 to have such 
measures taken as would harm the child’s health and development (see, among many 
other authorities, Neulinger and Shuruk, cited above, § 136; Elsholz v. Germany [GC], 
no. 25735/94, § 50, ECHR 2000-VIII; and Maršálek v. the Czech Republic, no. 
8153/04, § 71, 4 April 2006).764 

Det kan være en fare for at grunnvilkårene åpner for at foreldrenes rett til vern blir 

hensyntatt allerede på dette tidspunktet av vurderingen. Det kan også være en fare 

for at barnets selvstendige rett til omsorg, for ensrettet vurderes i lys av omsorgens 

skadepotensiale for barnets rett til helse og utvikling. Det kan tenkes at de mer 

usynlige kvaliteter eller brister ved omsorgen kan komme i skyggen av det mer 

håndgripelige og synlige ved barnets utvikling og helse.
765

 

Grunnvilkårenes uttrykk for det nivået av omsorgskvalitet som barna sikres, står 

muligens i kontrast til hva vi intuitivt tenker at en rett til omsorg kan og bør 

 

763 General Comment no. 14 avsnitt 73 
764 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 207 
765 Løgstrup (1956) s. 74–76 



 

 213 

inneholde. Barnekonvensjonens fortale uttrykker at familiemiljøet bør være preget 

av en «atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres 

personlighet». Omsorgsbegrepet leder tanken mot at et barns oppvekst ideelt sett bør 

inneholde mellommenneskelige kvaliteter som omtanke og kjærlighet, 

oppmerksomhet, respekt og å bli tatt på alvor.  

Det kan stilles spørsmål ved om slike aspekt ved retten til omsorg korresponderer 

med grunnvilkårene for en omsorgsovertakelse, og den alvorligheten i 

omsorgssituasjonen som grunnvilkårene etter sin ordlyd krever. Det er et spenn 

mellom det man tenker barnets omsorgssituasjon burde være, og barnets 

omsorgssituasjon i sakene som blir gjenstand for en vurdering av en 

omsorgsovertakelse.  

Sikrer barnevernloven § 4-12 barnet den omsorgen som et barn har rett til? Slike 

spørsmål ligger litt på siden av avhandlingens tema, men aktualiseres i noen grad 

fordi vilkårene er skjønnsmessige. Dette åpner for at ulike beslutningstakere kan se 

på omsorgskvaliteten ulikt, og det kan i seg selv begrunne at barnets syn bør inntas 

i disse vurderingene.  

Faren for å legge terskelen for god nok omsorg for lavt, er også problematisert i 

utvalgsarbeid for vurdering av terskelen for omsorgsovertakelse. Det presiseres at 

det er en fare for at tolkingen av godt nok blir ensbetydende med hva barnet makter 

å bære: 

Den normative betydningen av god nok omsorg må være at omsorgen utøves med en 
kvalitet som sikrer barnet utviklingsmuligheter i henhold til dets behov og 
forutsetninger, slik at barnet har det godt hos sine omsorgspersoner. I praksis kan det 
være en fare for at tolkningen av god nok blir ensbetydende med hva barnet makter å 
bære. Dette kan bunne i kompliserte mekanismer der hensynet til det biologiske 
prinsipp i kombinasjon med prinsippet om det mildeste inngrep, utilstrekkelige 
ressurser og mangel på egnede tiltak, påvirker vurderingen av hva som er til barnets 
beste. Beslutningen om hvilket tiltak som skal gis kan derfor favorisere enkle tiltak 
som det senere skal vise seg ikke er tilstrekkelig for å nå målet om at barneomsorgen 
skal bli god.766 

At barnets rett til omsorg kan komme i skyggen av vilkårene, kan også forsterkes 

dersom tolkingen og anvendelsen av grunnvilkårene gjøres med et for ensidig blikk 

på omsorg. Det blir feilslått om omsorgssituasjonen bare vurderes ut fra foreldrenes 

 

766 NOU 2012:5 punkt 6.5.1 



 

 214 

omsorgsevne.
767

 En studie fra 2011 peker på utfordringene ved dette i sin 

konklusjon: 

Avgjørelsen om å plassere barn utenfor hjemmet eller ikke, skal tas i en kontekst der 
kunnskapsgrunnlaget sjelden gir entydige handlingsanvisninger og der temaområdet 
er sterkt verdipreget. Det typiske forløpet i mange saker der det vurderes å plassere 
barnet utenfor hjemmet, er preget av et større fokus på foreldrene enn på barna og av 
at saksbehandlerne befinner seg i en posisjon der de må avveie motstridende 
hensyn.768 

Hundeide mener at omsorgen er avhengig av dynamikken mellom de involverte, og 

situasjonen de er i.
769

 Både Huneides betraktninger og Christiansen og Anderssens 

studie tyder på at det er ønskelig at barnas aktuelle situasjon er en større del av 

utgangspunktet for en vurdering av en sak om omsorgsovertakelse. Et slikt skifte i 

fokus for vurderingen kan henge sammen med det økte trykket for å gjøre 

barnevernloven til en rettighetslov for barna de siste årene.
770

 Christiansen og 

Anderssen peker også på behovet for et skifte i fokus: 

Vi mener det er behov for å legge ytterligere vekt på at barnets situasjon, erfaringer og 
synspunkter må være godt opplyst, og behov for økt oppmerksomhet på den 
betydning samhandlingen med foreldrene har for forløpet og vurderingene i saken. Et 
bidrag til dette er at barnevernet på alle nivå, inkludert det politiske, erkjenner den 
krevende og motsetningsfulle posisjonen barneverntjenestens ansatte befinner seg i, 
og at de får tid, støtte og veiledning til å håndtere kompleksiteten i sakene.771 

I tillegg til et endret perspektiv, fra foreldrene til barnets situasjon, ser det også ut 

som det er et fokusskifte fra å se etter risikofaktorer, til å i større grad også se etter 

ressurser i omsorgssituasjonen.
772

 Dette har blant annet medført at øvrig familie og 

barnes nettverk kartlegges i større grad nå enn tidligere. Økt bruk av familieråd og 

slektsfosterhjem kan ses som et utslag av dette.  

Det virker også som det er et noe endret fokus i den innholdsmessige forståelsen 

av omsorg. Hva som anses som signaler eller tegn på dårlig omsorg (risikofaktorer) 

 

767 Hundeide (2004) s. 91 og 92 
768 Christiansen og Anderssen (2011) s. 213 
769 Hundeide (2004) s. 92 
770 Stang (2020) s. 179, barnevernloven § 1–5 tilføyd i 2018 
771 Christiansen og Anderssen (2011) s. 213 
772 Ellingsen, Studsrød, og Jensen (2017) s. 27 og 28, Kjær (2019) s. 134 
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har endret seg noe, også som følge av økt kunnskap om at klasse og sosioøkonomisk 

status, kan forsterke et inntrykk av svikt i omsorgen.
773

 Likevel er det nok fremdeles 

eksempler på at ytre fakorer som mat, klær, hygiene, rotete og skittent hus, preger 

beslutningstakers oppfatning av risiko og omsorgssituasjon, og at slike faktorer 

fremdeles omtales som generell omsorgssvikt som settes i sammenheng med barnas 

væremåte og utfordringer.
774

 Vassenden påpeker også at det fremdeles er en sterk 

differensiering etter sosial klasse og sosioøkonomisk status. Familier som flytter mye 

er overrepresentert i barnevernet, og hyppige flyttinger kan oppfattes som en 

selvstendig ytre risikofaktor.
775

  

Samtidig virker det som ytre risikofaktorer må komplementeres med barnets 

behov for indre relasjonelle faktorer.
776

 Trygghet, tilknytning, kommunikasjon og 

samspill, samt evne til å ta barnets perspektiv, synes i større grad å være relevante 

momenter. Et slikt endret fokus kan tildels også ses ved endret formålsbestemmelse 

fra 2018 i barnevernloven § 1-1 der også trygghet, kjærlighet og forståelse inntas.  

Selv om den generelle oppfatningen av hva som er relevante hensyn for 

beslutningsgrunnlaget har endret seg noe, er det fremdeles den konkrete situasjonen 

som angir hvilke forhold og argument som gis avgjørende vekt, for å utsi noe 

konkret om vurderingen av omsorgsbehov og omsorgsevne. Forhåpentligvis vil 

endringer i fokus føre til at beslutningstaker ser etter andre momenter i situasjonen, 

og muligens vektlegger slike momenter tyngre i en avveining. 

I tillegg til endringer i fokus og utgangspunkt for vurderingene ser det også ut til 

å være økt oppmerksomhet rettet mot de holdninger og metoder som benyttes av 

de som jobber med barn og familier, og at det er en økt bevissthet på at dette i seg 

selv kan få betydning for de vurderingene som gjøres.
777 Det pekes blant annet på at 

saksbehandlernes sterke søkelys på foreldrene og vektleggingen av erfaringer fra 

samhandling med dem, kan forstås i lys av at det primært er foreldrene de 

samhandler med i sitt arbeid.
778

 Relasjonskompetanse har fått økt fokus de senere 

årene på barnevernfeltet. Dette innbefatter systematisk refleksjon over egne 

 

773 Vassenden (2017) s. 58 og 59 
774 Christiansen og Anderssen (2011) s. 204 og 205 
775 Vassenden (2017) s. 58 og 59 
776 NOU 2012:5 punkt 6.5.2 
777 Kjær (2019) s. 132 
778 Christiansen og Anderssen (2011) s. 212 
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opplevelser og erfaringer. Slik refleksjon kan bidra til økt innsikt i egen forutsetning 

for vurderinger, samtidig som evnen til å ta den andres perspektiv utvides.
779

 

Endringer i fokus får betydning for innholdet av omsorgsbegrepet, og hva som 

generelt argumenteres fram som relevant for barnas omsorgsbehov og foreldrenes 

omsorgsevne. En dreiing av fokus fra foreldrenes evner til barnas behov har, dersom 

det tas utgangspunkt i barns rettigheter, etter mitt syn bidratt til å bedre 

utgangspunktet for vurderingene. Det fører til at det i større grad gir rom for å sette 

søkelys på dagens situasjon og situasjonen framover, der et for ensidig søkelys på 

foreldrene kanskje i større grad bringer holdepunktene og argumentene tilbake i tid.  

Et utgangspunkt i foreldrenes evner kan nok oppleves som en «demonisering» 

som vanskeliggjør samarbeidsmulighetene for å finne de beste mulige løsningene for 

barnet og familien. Ved å holde fokus på barnets situasjon bedres utgangspunktet 

for å få til samarbeid mellom barnet, foreldrene og barnevern, fylkesnemnd eller 

domstol. Det er ingen grunn til å anta noe annet enn at de fleste foreldre vil godt og 

det beste for barna sine. Å finne løsninger som gir barnet de beste muligheter er 

mindre problematisk som felles mål mellom de involverte, selv om det kan være 

uenighet om tiltak og virkemidler. Det fremstår naturlig at også forutsetningene for 

å enes om tiltak bedres ved å sette søkelys på barnets nåværende situasjon og å dekke 

barnets behov, enn dersom utgangspunktet for vurderingene og tyngden av fokuset 

ligger på foreldrenes mangler.  

Hva som er nødvendig omsorg og hva som er tilstrekkelig beskyttelse kan i likhet 

med andre begrep og lovmessige terskler på barnevernrettens område framstå 

ubestemmelige fordi de er åpne og skjønnsmessige. Selv om det derfor kan være 

vanskelig å gi et generelt innhold eller forklaring på hva nødvendig omsorg og trygge 

oppvekstsvilkår innebærer, vil det også foreligge generell kunnskap om hva som er 

gode omsorgs- og oppvekstsvilkår, og hva som generelt sett kan være skadelig for 

barn.  

Psykologisk og sosialfaglig forskning og erfaringer over tid gir generell kunnskap 

som kan gi innhold til omsorgsbegrepet i tilknytning til barn. Innholdet i disse 

begrepene, og hva som utgjør det mer generelle kunnskapsmessige utgangspunktet 

for de konkrete vurderingene, vil også preges av menneskelig forståelse av 

samfunnets verdigrunnlag. Schiratzki har uttrykt barnets beste kan gis et mangfoldig 

innhold, et innhold som er ofte kulturelt og sosialt bestemt: 

 

779 Aubert og Bakke (2018) 
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The principle of the best interests can thus be interpreted as the normal becoming the 
norm. Put another way, the child's best interests are understood as the legal system 
integration of social consensus.780  

Dette vil nok i stor grad også kunne gjelde for forståelsen av omsorg. I den grad det 

kan gis et generelt innhold til begrepene, og hva som er relevante 

vurderingsmomenter, endrer dette seg i takt med den kunnskapen vi har om barns 

behov, samfunnsutviklingen og de idealer som ulike kulturer og samfunn er bærere 

av. Et eksempel er nåtidens syn på vold mot barn i oppdragerøyemed, som i Norge 

stadig har endret seg i løpet av de siste tiårene. Kunnskap om hvilke konsekvenser 

opplevelser av vold har for barns utvikling, har ført til at samfunnsnormene og 

regelverket er endret. I dag inntas både lettere fysisk korreksjon og psykiske 

belastninger i det som i Norge defineres som vold mot barn og forbudte metoder i 

oppdragerøyemed.
781  

Selv om det tilkommer stadig ny kunnskap om hva som generelt er, eller kan 

være, skadelige oppvekstsvilkår for barn, må likevel den enkelte sak fylle begrep som 

nødvendig omsorg med et konkret innhold. Hvert barns individuelle behov for 

omsorg, og oppvekstsvilkårene for det aktuelle barnet, skal vurderes i lys av den 

konkrete situasjonen barnet befinner seg i og situasjonen for barnet framover.
782

 

Barnets syn på sin egen omsorgssituasjon bør ut fra barns rett til medbestemmelse, 

virke inn på vurderingen av rettighetene, om grunnvilkårene er oppfylt eller ikke, og 

også på avveiningen mellom alle de aktuelle rettighetene for barnet som gjør seg 

gjeldende. 

En avveining mellom de ulike rettigheter barnet har, der barnets rett til respekt 

for sitt familieliv må avveies mot barnets øvrige rettigheter i vurderingen av 

grunnvilkårene, kan kanskje ses som en del av en forholdsmessighetsvurdering av 

tiltakets egnethet. En slik egnethetsvurdering vil harmonere med den metodikken 

som er utviklet av EMD, og den ville muligens også gi større rom for en avveiing av 

alle de aktuelle av barnets rettigheter i anvendelsen av grunnvilkårene, og tydeliggjøre 

at barnets rett til medbestemmelse må være et sentralt utgangspunkt for vurderingen. 

Slik jeg ser det er det uansett vurderingsmetode, viktig at foreldrenes rett til vern 

 

780 Schiratzki (2013) s. 11 
781 Barnelova § 30, Perry, Boström, og Nordvik (2018) 
782 Kjær (2019) s. 135 og 140 
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ikke blandes inn i vurderingen av grunnvilkårene, det er barnets situasjon som skal 

vurderes. 

5.3.5 Forholdsmessighetsvurderinger 

5.3.5.1 Innledning 

Det synes som EMK art. 8 og den fortolkning og metodikk som følger av EMDs 

praksis har ført til et økt fokus på - og en mulig økt bruk av 

forholdsmessighetsvurderinger i norsk rett. Selv om det har vært vanlig å oppstille 

krav til forholdsmessighet i skjønnsutøvelse ved hensiktsmessighetsvurderinger og 

urimelighetsvurderinger, kan det virke som de internasjonale standarder og 

tolkningsmetodikk har en smitteeffekt på norsk rett, og at det er behov for en 

samordning.  

Harbo mener at norske domstoler er tilbakeholdne med å omtale avveininger de 

gjør som forholdsmessighetsvurderinger. Han mener også det kan tenkes at norske 

domstolers tilbakeholdenhet med å omfavne forholdsmessighetsvurderinger (i 

tillegg til maktfordeling og overprøvingsadgang som ikke er så aktuelt i 

omsorgsovertakelsessakene), kan skyldes norsk rett og norske domstolers forståelse 

av forholdsmessighetsvurderinger. I denne sammenhengen er det ikke 

uproblematisk at europeiske domstoler konseptualiserer 

forholdsmessighetsvurderinger som et generelt rettsprinsipp.  

Rettsprinsipper med den skjønnspregede karakteren som vi finner i de europeiske 
rettsregimene, oppfattes gjerne som «fremmedlegemer» i norsk rett. 783  

Anvendt i forvaltningsretten vil forholdsmessighetsvurderingers funksjon være å 

oppstille skranker for statens maktutøvelse overfor borgerne, ved å legge bånd på 

forvaltningens skjønnsutøvelse og lovgiverviljen.  

Forholdsmessighetsvurderinger anvendes også for å avgjøre motstrid mellom to 

individuelle rettigheter eller interesser. I dette tilfellet dreier ikke 

forholdsmessighetsvurderingen seg om å finne det mest effektive forholdet mellom 

middelet og målet, men om å foreta en avveining mellom de verdier som de ulike 

rettighetene representerer.
784

  

 

783 Harbo (2015) s. 517 
784 Harbo (2015) s. 513–514 
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Det kan virke noe uklart hva som er avveininger, som også gjøres etter 

grunnvilkårene, og hva som er forholdsmessighetsvurderinger. Vurderingen av 

grunnvilkårene kan også ses som en forholdsmessighetsvurdering av barnets rett til 

respekt for sitt familieliv opp mot barnets øvrige rettigheter. Jeg velger likevel å se 

denne delen av en omsorgsovertakelsesvurdering som en avveining. Selv om 

grensene mellom avveininger og forholdsmessighetsvurderinger virker uklare, er 

nok ikke alle avveininger nødvendigvis forholdsmessighetsvurderinger. Etter 

grunnvilkårene er det ikke tydelig at det skal gjøres en vurdering av mål-middel, men 

jeg åpner opp for at avveiningen av grunnvilkårene kan utgjøre en del av en 

forholdsmessighetsvurdering som nevnt ovenfor. 

I de neste avsnittene forsøker jeg å plassere de krav som stilles til at det skal gjøres 

en rekke forholdsmessighetsvurderinger, i relasjon til barnevernlovens struktur for 

en omsorgsovertakelse og hvor barnets rett til medbestemmelse skal medtas i alle 

ledd. 

 

5.3.5.2 Forholdsmessighetskrav etter Grunnloven, EMK og BK 

En omsorgsovertakelse skal altså, etter grunnvilkårene, sikre barnets rett til utvikling, 

omsorg og beskyttelse. Like fullt kan ikke en omsorgsovertakelse utgjøre et 

uproporsjonalt inngrep i barnets og familiens gjensidige rett til familieliv og privatliv. 

Grunnloven § 102 inneholder et krav om at tiltaket har tilstrekkelig hjemmel, 

forfølger et legitimt formål og er forholdsmessig.785  Etter EMK art. 8 annet ledd 

stilles det krav om at inngrep i retten til respekt for privatliv og familieliv, ikke kan 

skje unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk 

samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets 

økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse 

eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter. Ordlyden «nødvendig i et 

demokratisk samfunn» innebærer således et forholdsmessighetskrav.  

EMK artikkel 8 annet ledd åpner derfor for at det kan gjøres inngrep etter 

nærmere bestemte regler, dersom konkurrerende menneskerettigheter kan 

nødvendiggjøre inngrep. Vilkårene for inngrep er at det må være legitimt begrunnet, 

være hjemlet i en tilstrekkelig presis og tilgjengelig internrettslig norm, og etter en 

forholdsmessighetsvurdering anses nødvendig. Etter praksis fra EMD virker det 

klart at beskyttelse av barnets interesse er et legitimt formål etter EMK art. 8 nr. 2: 

 

785 Jf. Rt. 2015 s. 93 med henvisning til Rt. 2014 s. 1105 avsnitt 28. 
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Moreover, the Court accepts that the decisions at issue were aimed at protecting the 
best interests of the children, which is a legitimate aim within the meaning of Article 
8 § 2 of the Convention (see, for example, Gobec v. Slovenia, no. 7233/04).786 

I tillegg til at inngrepet må beskytte et legitimt formål, kan det kun iverksettes dersom 

det også er nødvendig, det vil si at tiltaket må stå i forhold til det som oppnås. Det 

er stort sett forholdsmessighetskravet som er stridens kjerne. Ordlyden «nødvendig» 

finner vi også i barnekonvensjonens artikkel 3 nr. 2, men også i artikkel 9 nr. 1 og 

kanskje her tydeligere i retning av krav om en konkret forholdsmessighetsvurdering.  

Etter barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 1 skal vurderingen være om en atskillelse 

er «nødvendig av hensyn til barnets beste», og da at retten til respekt for familielivet må 

vike av hensyn til barnets rett til utvikling, beskyttelse og forsvarlig omsorg. I slike 

tilfeller må retten til respekt for familielivet ivaretas gjennom samvær mellom barnet 

og familien, etter artikkel 9 nr. 3, med mindre slikt samvær er i strid med barnets 

beste.  

 

5.3.5.3 Nødvendighetskravet i barnevernloven 

Også barnevernloven § 4–12 har ordlyden nødvendig i bestemmelsens annet ledd. I 

tillegg til at et eller flere av grunnvilkårene a) til d) etter første ledd må være oppfylt, 

skal det i tillegg gjøres en nødvendighetsvurdering etter barnevernloven § 4-12 annet 

ledd. En omsorgsovertakelse kan bare vedtas når det er nødvendig ut fra den 

situasjon barnet befinner seg i, og det innebærer at andre tiltak ikke kan skape 

tilfredsstillende forhold for barnet. 

I lovforarbeid henvises det til NOU 2012:5, Bedre beskyttelse av barns utvikling 

(Raundalenutvalget), og utvalgets arbeid om å finne bedre grunnlag for å vurdere 

omsorgsovertakelser.
787

 Utvalget tar utgangspunkt i at en beslutning om 

omsorgsovertakelse er basert på en begrunnet antakelse om at andre tiltak ikke vil 

sikre at barnet får god nok omsorg.  

Nødvendighetskravet oppfattes som et utslag av det mildeste eller minste 

inngreps prinsipp, som betyr at tiltak ikke skal være mer inngripende enn 

nødvendig.
788

 Dette kan ses som en proporsjonalitets- eller 

forholdsmessighetsvurdering.  

 

786 A.V. mot Slovenia, no. 878/13 (2019) avsnitt 67 
787 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.3 
788 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 11.2.4.1 
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I en vurdering av en omsorgsovertakelse stilles det krav om at legalitetsprinsippet 

også følges av forholdsmessighetsvurderinger, slik Grunnloven § 102, EMK art. 8 

og BK art. 9 nr. 1 legger opp til. Haugli kommenterte betydningen av dette når de 

materielle reglene er skjønnsmessig utformet, i sin avhandling i barnevernrett: 

For at de materielle reglene slik de skjønnsmessig er utformet, i tilstrekkelig grad skal 
beskytte mot vilkårlighet, må man ihvertfall stille opp et krav om at vedtakene skal 
være saklig motivert og til fremme av lovens formål, og bygge på en forsvarlig og 

akseptabel avveining av de motstående hensyn.789  

Det fremstår ikke helt klart hvordan de mer overgripende forholdsmessighetskrav 

etter Grunnloven, EMK og BK sammenfaller med nødvendighetskravet i 

barnevernloven § 4-12 annet ledd, i en vurdering av omsorgsovertakelse. Det som 

er klart etter ordlyden, er at det er barnets situasjon som skal vurderes.  

Kjernen i en forholdsmessighetsvurdering er en avveiing mellom mål og middel. 

Kravet innebærer at middelet som brukes, som i en omsorgsovertakelse vil være 

flyttingen av barnet og tilretteleggingen og oppfølgingen av flyttingen, må være egnet 

for målet om at barnet skal få en forsvarlig og bedret situasjon. I tillegg må det være 

et visst forhold mellom det som søkes oppnådd og styrken av inngrepet, samt at det 

ikke må finnes mindre inngripende tiltak som vil kunne oppfylle målet, et 

proporsjonalitetskrav.  

Dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet i hjemmet, skal ikke 

barnet måtte flytte, men også i denne vurderingen bør forholdsmessigheten ha for 

øye hva som for barnet vil være et mindre inngripende tiltak. Bestemmelsen er derfor 

sett som et utslag av det mildeste inngreps prinsipp, og kan ses som en 

barnevernrettslig variant av forholdsmessighetskravet. Av denne grunn kan det 

spørres om nødvendighetskravet burde blitt satt tydeligere i sammenheng med 

kravene til forholdsmessighet overfor barnet etter Grunnloven, EMK og BK.  

Dersom barnets omsorgssituasjon oppfyller vilkårene i barnevernloven § 4-12, 

påligger det likevel ikke staten noen plikt til å overta omsorgen for et barn. 

Barnevernloven § 4-12 gir adgang til det, men det er ingen uttalt plikt. Det kan 

kanskje være grunn til å stille spørsmål ved om det ikke burde være formulert som 

en plikt dersom det ikke finnes andre muligheter å beskytte barnet på, enn at barnet 

får alternativ omsorg ved å flytte barnet, etter forpliktelsene etter 

 

789 Haugli (2000) s. 406 
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barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 1. Barnet kan likevel hevde å ha rett til å få flytte 

ut av hjemmet etter barnevernloven § 1-5, dersom vilkårene må anses oppfylt og 

spesielt dersom barnet ønsker det selv. 

I forarbeider vises det også til Raundalenutvalgets anbefaling om at barnevernet 

vurderer tre faktorer ved omsorgsovertakelser, og at disse samlet sett gir grunnlag 

for avgjørelsen:
 
 

Om tilknytnings- og relasjonskvaliteten mellom omsorgspersoner og barn er 
utviklingsstøttende eller ikke. Utvalget skisserer retningslinjer basert på 
tilknytningsform og barnets alder 

Alvorlighetsgraden og stabilitet av omsorgssvikt (forsømmelser, manglende 
behandling eller opplæring, mishandling eller overgrep) 

Omsorgspersonens egenskaper (grad og varighet av rus og psykiske vansker) 790 

Etter departementets vurdering angir utvalget noen viktige momenter som bør inngå 

i barnevernets kompliserte vurderinger. Departementet mener disse gir innspill til et 

tydeligere og felles vurderingsgrunnlag. Slik kan forskjeller i barnevernets praksis 

reduseres. Også andre momenter kan være aktuelle å ta med i vurderingen, som 

barnets sårbarhet og barnets mening. Min oppfatning er at barnets syn må være et 

naturlig utgangspunkt også for en nødvendighetsvurdering. 

Departementets innføring av andre faglige prinsipper som det mildeste effektive 

tiltak, kan virke forvirrende.
791

 Etter mitt syn er betegnelsen «det mildeste effektive 

tiltak», en heldig betegnelse på nødvendighetsvurderingen i en omsorgsovertakelse. 

Men det virker ikke som det er tenkt benyttet i nødvendighetsvurderingen. 

Departementet uttrykker at dette er et faglig prinsipp til grunn for at barnets beste 

fortsatt skal være grunnregelen i saker i barnevernet. Jeg forstår departementet slik 

at det er et forsøk på å materialisere elementer som er relevante for å nå et mer 

overordnet mål, om å komme fram til både den prosessen og den løsning som kan 

være til barnets beste. 

I forslaget til ny barnevernlov er nødvendighetsvurderingen foreslått flyttet, slik 

at den utgjør bestemmelsens første ledd. Dersom strukturendringen blir vedtatt, er 

 

790 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.3 
791 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.2 



 

 223 

det grunn til å tro at selve vurderingen i den rettslige subsumsjonen i saker om 

omsorgsovertakelse vil endre karakter.  

Det kan være et pedagogisk poeng å flytte nødvendighetsvurderingen til 

innledningen av bestemmelsen, for å presisere at en omsorgsovertakelse kun skal 

vurderes der andre tiltak ikke kan avhjelpe barnets omsorgsbehov og 

omsorgsbristen. Det kan også virke mer i tråd med ordlyden i EMK og 

barnekonvensjonen. Likevel kan ordlyden «nødvendig ut fra barnets situasjon» virke 

løsrevet fra de ulike rettighetene barnets har, og som grunnvilkårene bør sikre at er 

vurdert. På den andre siden er det, etter mitt syn, ikke helt tydelige skiller i 

funksjonen av de ulike grunnvilkårene og nødvendighetskravet. Intuitivt virker 

grunnvilkårene noe overflødige, i den forstand at barnas rettigheter slik de 

framkommer av øvrig rettsgrunnlag, herunder barnekonvensjonen og EMK, kan 

avveies i en nødvendighetsvurdering.  

I nødvendighetsvurderingen kan barnets rett til medbestemmelse bidra til at 

barnets situasjon og behov ses opp mot foreldre eller omsorgspersonenes 

muligheter til å dekke barnets behov etter grunnvilkårene, og videre om andre 

løsninger enn en overtakelse av omsorgen kan avhjelpe situasjonen, herunder hvilke 

løsninger som er forsøkt for å avhjelpe situasjonen uten tvang.  

Tenkte konfliktpunkt kan være der barnet selv ikke vil bli flyttet, selv om 

beslutningstakers vurdering er at vilkårene etter barnevernloven § 4-12 er oppfylt. 

Her vil barnets rett til medbestemmelse og barnets syn på sin respekt for sitt 

familieliv stå i motsetning til retten til beskyttelse, omsorg og/eller utvikling i 

avveiningen av barnets rettigheter, eller under vurderingen av barnets beste. Et annet 

eksempel kan være der barnets vil bli flyttet, men beslutningstakers vurdering er at 

vilkårene etter barnevernloven ikke er oppfylt.  

Likefullt er det antatt vanligste konfliktpunktet som blir gjenstand for avveining, 

som etter kapittel 4, hvorvidt en omsorgsovertakelse inngriper for sterkt i foreldrene 

eller omsorgsgivernes rettigheter etter EMK artikkel 8 nr. 2. Dette skyldes at det er 

foreldrene som i størst utstrekning påberoper seg retten, eller er uenig at 

barnevernlovens vilkår er oppfylt.  

Etter lovforarbeidene virker det som nødvendighetsvurderingen er tenkt som en 

blandet vurdering av inngrepet overfor barnet og inngrepet overfor foreldrene, og i 

tillegg at vurderingen av barnets beste skal inngå i denne:  



 

 224 

Nødvendighetskravet innebærer at det ved vurderingen av om det skal treffes vedtak 
om omsorgsovertakelse, må skje en balansert avveining av hensynet til barnets behov 
for beskyttelse opp mot hensynet til barnets og foreldrenes rett til familieliv. Risikoen 
for barnet ved å bli værende i hjemmet må vurderes opp mot belastningen det er for 
barnet og foreldrene at barnet blir tatt ut av hjemmet. Det må vurderes om 
omsorgsovertakelse vil bedre barnets situasjon. Det må foretas en reell avveining av 
de motstridende interesser. Dersom tiltaket er nødvendig for å ivareta barnets beste, 
vil hensynet til barnet gå foran hensynet til foreldrene, se kapittel 7.1 og forslag til § 
1-3 om barnets beste. At omsorgsovertakelsen er til barnets beste, er et vilkår for å 
treffe vedtaket.792  

Det er nærliggende å tenke at dette er et grep fra lovgiver for å tilfredsstille kravene 

til ivaretakelsen av foreldrenes rettigheter etter EMK, og de nye dommene fra EMD 

mot Norge. Proposisjonen viser til nyere praksis fra Høyesterett, der det har blitt 

gjort en jobb for å balansere forståelsen av barnevernloven og Norges forpliktelser 

etter EMK:  

I HR-2020-2081-A, avsnitt 45 viser Høyesterett til HR-2020-1788-A og uttaler at «[j]eg 
er enig i at uttalelsen om at omsorgsovertakelse bare kan besluttes «helt unntaksvis», 
er i tråd med terskelen for omsorgsovertakelser som allerede følger av lovens § 4-12, 
som igjen er et utslag av det såkalte biologiske prinsipp».793 

Slik jeg ser det kan en sammenblanding av barnets og foreldenes rettigheter i 

nødvendighetsvurderingen få uheldige konsekvenser for ivaretakelsen av barnets 

rettigheter. Det er uheldig dersom man legger til grunn at det alltid vil være et mildere 

tiltak for barnet å bli boende hjemme, dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold 

der, spesielt dersom barnet uttrykker at det vil flytte. At det vil være mildere overfor 

foreldrene bør ikke inngå i den vurderingen. Barnet bør få vurdert nødvendigheten 

og forholdsmessigheten av tiltaket først uten innblanding av foreldrenes rett til 

familieliv. Hvorvidt vurderingen av barnets beste bør inngå i denne er et annet 

spørsmål, som jeg kommer tilbake til nedenfor. Det vesentlige er at barnets 

rettigheter og barnets situasjon bør vurderes først. Når man så har kommet fram til 

hva som er til barnets beste, kan det tiltaket som er til barnets beste vurderes opp 

mot foreldrenes rett til vern. 

 

792 Prop.133 L (2020-2021) punkt 11.2.4.1 
793 Prop.133 L (2020-2021) punkt 11.2.1.2 
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Tidlig i arbeidet med endringer i ny barnevernlov uttalte departementet at barnets 

beste var det overordnede prinsippet som fortsatt skal være grunnregelen for 

barnevernet.
794

 Videre uttalte de at barnets beste skal baseres på faglige prinsipper. 

Et av de faglige prinsippene var det mildeste effektive inngrep: At barnevernet ikke 

skal sette inn mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig i familier som trenger 

bistand. Samtidig må barnevernet mene at tiltaket er effektivt og slik gi den hjelpen 

barnet har behov for. Slike overlappende vurderinger, kan gi grobunn for 

vanskeligheter med å skille de ulike elementene i en omsorgsovertakelsesvurdering 

fra hverandre. 

Barns rett til medbestemmelse innebærer at barnet skal få mulighet til å uttale seg 

i alle sakens ledd. Dersom barnet ønsker å uttale seg, skal barnets vurdering 

vektlegges. Et spørsmål er derfor når eller i hvilken del av en 

omsorgsovertakelsesvurdering barnets syn skal vektlegges, og videre der barnets syn 

trekker i en annen retning enn andre hensyn og rettigheter, om denne avveiingen 

kan ses som en forholdsmessighetsvurdering. Jeg kommer tilbake til spørsmål om 

vurderingsrekkefølgen nedenfor og i kapittel 6. 

 

5.3.5.4 Barnets beste som forholdsmessighetsvurdering 

Hensynet til barnets beste har blitt karakterisert med følgende essens: at barnet får 

leve og vokse opp sammen med voksne som utgjør den trygge basen et barn må ha 

for at barnet kan utvikle seg optimalt.
795

 Som etter kapittel 4 fremkommer det ikke 

direkte av barnevernloven § 4-12 at det også avslutningsvis skal gjøres en vurdering 

av om det er til barnets beste at barnet blir flyttet. Kravet om en vurdering av barnets 

beste kommer frem av barnevernloven § 4-1, og som etter kapittel 4 vil den 

løsningen som er til barnets beste i all hovedsak være regelen i en sak om 

omsorgsovertakelse. 

Barnevernlovens ordlyd kan derfor avskjære en vurdering av foreldrenes rett til 

respekt for sitt familieliv, dersom beslutningstaker kommer til at det beste for barnet 

er å flyttes. EMD har uttrykt at barnets interesser «must come before all other 

considerations».
796

 Som avveiningsnorm innebærer barnets beste at den løsning som 

 

794 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.2 
795 Vetlesen (2012) s. 94 
796 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) avsnitt 204 
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anses å være til barnets beste, skal være det hensynet som ilegges størst vekt.
797

 Også 

det nye lovforslaget om barnets beste innebærer en videreføring av at tvangstiltak 

skal vedtas dersom vilkårene for tiltaket er oppfylt, og tiltaket etter en samlet 

vurdering er nødvendig av hensyn til barnets beste.
798

 

Ved en slik forståelse vil spørsmål om vektleggingen av barnets beste i all 

hovedsak være hvilke av de ulike hensyn innad i en vurdering av barnets beste som 

skal vektlegges tyngst. Etter barnevernlovens ordlyd kan det derfor virke som det i 

utgangspunktet ikke er rom for å vektlegge andre rettssubjekters rettigheter eller 

interesser tynge enn barnets beste.  

Barnets beste er derfor i realiteten den avgjørende vurderingen for en 

omsorgsovertakelse, som synliggjør et proporsjonalitetskrav.
799

 Dette følger av at 

omsorgsovertakelsesvurderingene er innenfor legalitetsprinsippets kjerneområde, og 

dermed også må ta hensyn til at barnet og foreldrene har et sterkt vern mot inngrep 

i privatliv og familieliv. Etter legalitetsprinsippet og proporsjonalitetsprinsippet kan 

ikke en flytting av barnet forsvares, dersom det ikke finnes et kvalitativt bedre 

alternativ for barnet utenfor hjemmet. 

Barnevernloven § 4-12 er som nevnt en kan-bestemmelse, som gir uttrykk for at 

det skal gjøres et skjønn. Slik vurderingsrekkefølgen i en vurdering av en 

omsorgsovertakelse har vært, har barnets beste gjerne blitt omtalt som en 

avsluttende skjønnsmessig vurdering. Barnevernloven § 4-1 angir noen momenter 

til hva skjønnsutøvelsen skal basere seg på, og denne siden av barnets beste som 

materiell vurderingsnorm har blitt omtalt som en optimaliseringsnorm.
800

  

Hva som er grunnlaget for innholdet i barnets beste på det generelle planet vil 

være en blanding av verdier, psykologisk og sakkyndig kunnskap og politiske og 

kulturelle oppfatninger.
801

 Utgangspunktet for helhetsvurderingen av barnets beste, 

vil derfor inneholde både generelle oppfatninger og konkrete vurderinger av det 

enkelte barns situasjon. I lovarbeidene fremheves det at vurderinger av hva som er 

barnets beste nødvendigvis må bygge på skjønn.
802

 Haugli stiller spørsmål ved om 

skjønnet åpnes eller lukkes. Det vil si om barnets beste i praksis anvendes som åpen 

 

797 NOU 2016: 16 punkt 5.3.2.4 
798 Prop. 133 L (2020–2021) punkt 7.1.4.3 
799 Og har derfor karakter av å være en regel, se kapittel 3, Eekelaar (2002) s. 242 
800 NOU 2016: 16 punkt 5.3.2.4 
801 Haugli (2020a) s. 56  
802 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.3 
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avveiningsnorm, eller om rettsreglene og rettspraksis har skilt ut spesielle typer fakta 

som rettslig relevant.
803

  

En anerkjennelse av at vurderingen av barnets beste kan inneholde flere typer 

kunnskap og flere aktuelle momenter, betyr også at ulike relevante momenter i en 

sak om omsorgsovertakelse kan stå i motsetning til hverandre innad i den konkrete 

vurderingen av barnets beste. Det er naturlig at at en avveining av det offentliges 

inngrep overfor barnet i en omsorgsovertakelsessak kan inneholde ulike momenter 

innad i en vurdering av barnets beste. Slike momenter kan være barnets mening, 

barnets rett til og interesse av bevaring av familiemiljøet, barnets behov for og rett 

til omsorg, barnets rett til beskyttelse mot en for dårlig omsorgssituasjon, og barnets 

rett til helse og utvikling.  

Barnekomitéen har oppstilt en liste over momenter som kan være aktuelle å ta i 

betraktning ved fastsettelsen av hva som er til det beste for barnet.804 Sentralt her er 

barnets egen mening fordi den må tas i betraktning når hva som er til barnets beste 

skal vurderes. Artikkel 3 kan derav ikke anvendes riktig uten at artikkel 12 blir 

respektert.805 At barnets mening tas i betraktning gir innhold til barnets beste på to 

måter, for det første ivaretar det barnets rett til å medbestemme i avgjørelsen av hva 

som er den beste løsningen for barnet selv, og for det andre vil barnets egen 

opplevelse være et betraktelig bidrag til sakens opplysning.806  

At det er behov for en avveiing av ulike momenter og rettigheter synliggjøres 

også av departementets ønske om at vurderingen av barnets beste skal baseres på 

følgende faglige prinsipper: tilknytnings- og relasjonskvalitet, biologiske bånd, 

mildeste effektive inngrep, samt barnets medvirkning.
807

 Også 

barnevernlovutvalgets utredning anbefaler å framheve elementer i vurderingen av 

barnets beste i barnevernloven: barnets egen identitet, barnets og foreldrenes 

etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn, barnets synspunkter, barnets 

behov for å bevare familiemiljø og opprettholdelse av viktige relasjoner, barnets 

 

803 Haugli (2020a) s. 69 
804 General Comment no. 14 avsnitt 52-79 
805 General Comment no. 14 og General Comment no.12. Fra General Comment no. 12: The 
Convention obliges States parties to assure that those responsible for these actions hear the child as 
stipulated in article 12. This step is mandatory. The best interests of the child, established in 
consultation with the child, is not the only factor to be considered in the actions of institutions, 
authorities and administration. It is, however, of crucial importance, as are the views of the child. 
806 Sandberg (2020a) s. 95 
807 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.2.1 
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behov for omsorg og beskyttelse, barnets sårbarhet og barnets helse, utdanning og 

utvikling. Selv om slike momenter ikke er anbefalt lovfestet i nyere lovforarbeider, 

kan de likevel ha betydning for vurderingen, og det uttrykkes også at de kan egne 

seg som faglige retningslinjer.
808

 

Barnets beste kan derfor ses som en forholdsmessighetsvurdering. Dette 

innebærer i så fall at det i dagens struktur for vurdering av en omsorgsovertakelse 

gjøres en forholdsmessighetsvurdering en, to eller tre ganger. Slik 

vurderingsrekkefølgen er etter barnevernloven§ 4-12, er det først en 

forholdsmessighetsvurdering av nødvendigheten av tiltaket overfor barnet, så en 

forholdsmessighetsburdering av barnets beste, og til slutt en 

forholdsmessighetsvurdering av barnets beste opp mot foreldrenes rett til vern.  

I en omsorgsovertakelse er det utvilsomt at barnets beste både får anvendelse 

som en prosessuell regel og at barnets beste skal vurderes som materiell rettighet. 

Dette innebærer slik jeg ser det, en rettslig standard som både tar inn en rettslig 

avveining ut fra de generelle elementer en slik vurdering skal inneholde, samt en 

materiell spesiell vurdering av de menneskelige hensyn som vil påvirke det aktuelle 

barnet. Hvordan standarden barnets beste skal forstås som verktøy i 

rettsanvendelsen har vært diskutert. Skal uttrykket forstås som en rettslig standard, 

eller skal vi forstå uttrykket bokstavelig som den menneskelige standarden ordlyden 

gir uttrykk for, slik at det avgjørende er hva som rent faktisk er til barnets beste?
809

  

Jakob-saken er et eksempel på en slik utfordring.
810

 Til tross for at foreldrene var 

straffedømt for vold mot barnet, og unnlatelse av å skaffe sønnen nødvendig 

helsehjelp, la Høyesterett til grunn at det var til guttens beste å opprettholde kontakt 

med foreldrene. Det ble fastsatt felles årlig samvær med en varighet på en time. 

Retten behandler barnets beste som en rettslig standard, slik at saken blir avgjort ved 

en juridisk vurdering.  

Avgjørelsen har møtt kritikk, spesielt fra psykologer, men også fra juridisk hold 

er argumentasjonsmønsteret til Høyesterett kritisert.
811

 Jerkø er av den oppfatning 

at saken synes å illustrere at en slik juridisk vurdering kan få et annet utfall enn en 

menneskelig vurdering av hva som er til barnets beste. Videre hevdes det at om dette 

 

808 Prop.133 L (2020-2021) punkt 7.4.1.1 
809 Jerkø (2018) s. 113 
810 HR-2017-2015-A 
811 Jerkø (2018) 
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er tilfellet i denne saken, så er ikke dommen korrekt når det avgjørende etter 

menneskerettighetene må være hva som rent faktisk, etter en menneskelig vurdering, 

er til barnets beste.
812

 

Det kan spørres om ordlyden i barnevernloven går for langt i tyngden av hensynet 

til barnets beste, sett opp mot det menneskerettslige vernet foreldre har etter EMK 

art. 8. Det mest nærliggende her er spørsmålet om hensynet til de med ansvaret og 

omsorgen for barnet, som regel foreldrene, kan vektlegges tyngre enn hensynet til 

barnets beste under begrunnelsen ivaretakelse av familielivet etter EMK art. 8. 

Ordlyden i barnekonvensjonen artikkel 3 «et grunnleggende hensyn», på engelsk «a 

primary consideration», åpner for at andre forhold kan lede til avgjørelser som ikke er 

til barnets beste. Ordlyden kan ikke forstås som at det ikke utelukkende er hensynet 

til barnet som skal tillegges vekt.813 Det er likevel nærliggende å forstå artikkel 3 nr. 

1 som så langtgående at den som vil la andre hensyn gå foran, må ha en viss 

bevisbyrde for å vise at det ikke finnes andre gjennomførbare og akseptable 

løsninger.814  

Også etter avgjørelser i Høyesterett har det ikke vært helt tydelig hva som er den 

selvstendige betydningen og rekkevidden av barnekonvensjonen artikkel 3, i møte 

med andre interesser. Plenumsdommene om asylbarna fra 2012 er eksempler på 

dette.
815 Uklarheten gjelder hvordan hensynet til barnets beste avveies eller 

harmoniseres mot kryssende hensyn. Konkret dreide det seg i disse avgjørelsene om 

hensynet til barnets beste avveid mot de innvandringsregulerende hensyn som følger 

av utlendingsloven. Det var dissens i disse dommene og flertallets vurderinger og 

begrunnelser, spesielt i Rt. 2012 s. 1985, har blitt kritisert fra flere hold.
816  

Det sentrale når det gjelder den selvstendige vekten av BK artikkel 3, er 

førstevoterende i Rt. 2012 s. 1985, dommer Webster, som reduserer lovens regel om 

 

812 Jerkø (2018) s. 113 
813 Lignende forbehold er inntatt i barneloven og barnevernloven, med formuleringene «først og 
fremst» og «avgjørende vekt på». Disse forbeholdene gjelder etter forarbeidene til barnevernloven 
ikke ved oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse etter § 4–21. I disse sakene er det kun 
hensynet til barnets beste som skal tillegges vekt, ikke hensynet til foreldrene. 
814 Haugli (2020a)s. 57 med henvisning til Alston s.13 
815 Rt. 2012 s. 1985 og Rt. 2012 s. 2039 
816 Bernt (2015) s. 31, se også Kirsten Sandbergs bokkapittel 
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at barnets beste skal være «et grunnleggende hensyn» til et hensyn «som skal veie tungt».
817

 

Det er hevdet at denne omtolkningen ganske kontroversielt visker ut skillet mellom 

juss og politikk, på et område der rettssikkerhet er et sentralt tema.
818 

Omformuleringen av  hensynet fra et grunnleggende hensyn, til et hensyn som skal 

veie tungt, dreier lovens hovedregel fra at barnets beste skal være utgangspunktet og 

hovedregelen, til at hovedregelen blir at innvandringsregulerende hensyn vil kunne 

gå foran barnets beste. Bernt mener at konsekvensen av dette er «at hensynet til barnet 

bare helt unntaksvis kan være så tungstveiende at det kan skyve til side det myndighetene oppfatter 

som tungstveiende innvandringspolitiske hensyn.»
819

 

Et spørsmål er om grunnlovsfestingen av barnets beste i § 104 ville ført til et 

annet resultat, dersom dette grunnleggende hensynet hadde vært lex superior på det 

tidspunktet dommene falt.  

Det må tilføyes at mindretallets votum, spesielt ved dommer Bårdsen, vurderer 

dette annerledes:  

Det er altså ikke slik at hensynet til barnets beste har absolutt prioritet. Men dette er 
heller ikke bare ett av flere momenter i en helhetsvurdering. Avveiningsnormen i 
barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 går ut på at det som alt i alt best tjener barnets 
interesser, skal løftes spesielt frem og stå i forgrunnen; det skal være «primary». 
Imidlertid kan legitime og tungtveiende interesser – gode og sterke argumenter – altså 
åpne for andre løsninger enn den som er den beste for barnet. Kjernen i denne 
avveiningsnormen er slik sett et krav om saklighet og forholdsmessighet ved 
tilsidesettelse av barns interesser.820  

I den andre dommen er førstevoterende dommer Matningsdal.
821

 Om betydningen 

av barnets beste uttales det:  

 

817 Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven), Oppholdstillatelse 
på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket § 38 tredje ledd: I saker som 
berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn og Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 134 
818 Bernt (2015) s. 31 
819 Bernt (2015) s. 31 
820 Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 187 
821 Rt. 2012 s. 2039 
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Som jeg tidligere har understreket, må det fremgå av vedtaket at hensynet til barnets 
beste er forsvarlig vurdert og avveid mot motstående hensyn, og at dette hensynet er 

tillagt vekt som et grunnleggende hensyn.822 

Dommene går likevel ikke nærmere inn på hvilken betydning det skal ha at barnets 

beste skal tillegges vekt som et grunnleggende hensyn, i møte med andre motstående 

interesser. Det kommenteres dog kort at det ikke anses være svakheter ved utøvelsen 

av skjønnet som må føre til ugyldighet, og det finnes en mild kritikk av at barnets 

beste kommer sent inn i UNEs vurdering. 

Gjennomgangen av det overstående kan virke mindre relevant for en 

barnevernsak, all den tid ordlyden i barnevernloven er at det skal legges avgjørende 

vekt på barnets beste i barnevernsaker, og da også i en sak om omsorgsovertakelse. 

Like fullt tyder det pågående arbeidet med ny barnevernlov på at ordlyden vil justeres 

til et grunnleggende hensyn. Årsaken til at dette kommenteres her, er for å 

eksemplifisere hvordan juridisk argumentasjon i sin realitet kan omforme en ordlyd, 

uten at det nødvendigvis tas eksplisitt avstand fra den. Omtolkingen av hensynet til 

barnets beste fra et grunnleggende hensyn, til et hensyn som skal veie tungt, dreier 

lovens hovedregel fra at barnets beste skal være utgangspunktet og hovedregelen, til 

at hovedregelen blir at innvandringsregulerende hensyn vil kunne gå foran barnets 

beste.
823

   

En slik mekanisme kan ha relevans for barnevernsaker, da det ikke nødvendigvis 

vil være barnevernlovens ordlyd som vil avgjøre hvordan barnets beste vektlegges. 

En slik omtolking vil sannsynligvis være mest synlig der barnets beste avveies mot 

andre rettssubjekters interesser, som i utlendingssaker. Likevel kan det tenkes at en 

slik mekanisme kan slå også inn innad i en vurdering av barnets beste.  

Der de ulike interesser barnet har skal avveies, kan det tenkes at det er mulig å 

argumentere for at de interesser som også tjener foreldrene, er den interessen som 

fremheves som til barnets beste.
824

 Hvordan vurderingen og vektleggingen foretas 

vil i større grad, slik jeg ser det, avhenge av verdipreferanser. Eksempler som i 

utlendingssaker, viser at også mer politiske verdihensyn kan få gjennomslag, selv om 

det etter min mening ikke er grunnlag for å si at en slik omtolking er tilsiktet fra 

dommernes side. Det er mer sannsynlig å tro at argumentasjonen til grunn for 

 

822 Rt. 2012 s. 2039 avsnitt 64 
823 Bernt (2015) s. 31 
824 Sanz-Caballero (2021) s. 55 
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førstvoterendes votum skyldes dommernes forståelse av hvordan lojaliteten til 

lovgiver og rettssystem bør være.
825

 

I en barnevernsak som prøves for EMD er det grunn til å anta at slike ulike 

oppfatninger av lojaliteter og verdipreferanser er ennå større. En slik antagelse om 

kulturelle eller verdimessige ulikheter kan nok understøttes også ved hvordan flertall 

og midretall deler seg ut fra geografi og kultur i disse sakene.
826

 

 

5.3.5.5 Barnets rett til medbestemmelse som forholdsmessighetsvurdering 

Barnevernlovens formuleringer skal også dekke barns rett til medbestemmelse i 

omsorgsovertakelsessituasjonene. Barnevernloven § 6-3 første ledd regulerer barns 

rettigheter under saksbehandlingen spesielt. Bestemmelsens første ledd regulerer 

barnets rett til å uttale seg:  

Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 
skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører 
ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og 
modenhet. 

Det er først og fremst i den avsluttende vurderingen av om omsorgsovertakelse er 

til barnets beste at medbestemmelsesretten har hatt sin plass. Barnets syn har vært 

et av momentene i vurderingen av barnets beste.
827

 Barnets syn har ikke vært en del 

av vurderingen av de øvrige inngrepskriteriene, ut over at det barnet sier kan få 

betydning for opplysningen av saken.828 I tillegg til barns rett til å uttale seg etter 

barnevernloven § 6-3, ble barnevernloven § 4-1 om hensynet til barnets beste endret 

med ikrafttredelse fra 1 juni 2014, der medvirkningsbegrepet ble tatt inn i 

paragrafens andre ledd slik, som da lød: 

Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med 
barnet. Barn som barnevernet har overtatt omsorgen for kan gis anledning til å ha 
med seg en person barnet har særlig tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter 
om medvirkning og om tillitspersonens oppgaver og funksjon. 829 

 

825 Bernt (2015) s. 28 
826 Jacobsen (2020) 
827 Eekelaar (2015) s. 26 
828 Sandberg (2003) s. 63–67 
829 FOR-2014-06-01-697, Forskrift om medvirkning og tillitsperson 
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Dermed markerte også portalbestemmelsen til kapittel 4 om særlige tiltak 

betydningen av barns rett til medbestemmelse. Begrunnelsen for dette var at barn 

og unge skal medvirke i alle prosesser som gjelder barnet, etter ordlyden i 

barnekonvensjonen artikkel 12. Sammenhengen mellom barns medvirkning og 

barnets beste ble også framhevet som et viktig moment, på lik linje med 

Barnekomitéens generelle kommentar om dette.
830  

Målet var å styrke barnets posisjon i barnevernssaker, gi bedre rettsikkerhet og 

øke kvaliteten i barnevernets arbeid. 831 Videre var det også et ønske om å synliggjøre 

at barns medvirkning skal ses på som en prosess mer enn en enkeltstående hendelse 

ved høring under saksbehandlingen. Proposisjonen til grunn for lovendringen 

konstaterte at barn har for lite medvirkning i praksis på tross av tidligere 

lovendringer som følge av inkorporeringen av barnekonvensjonen.832 

Norge har som nevnt gjennomgått en grunnlovsrevisjon der barns 

menneskerettigheter har fått en egen bestemmelse, og barns rett til medbestemmelse 

er sentral i bestemmelsens ordlyd.
833

 Ny § 1-6 i barnevernloven fra 2018 viderefører 

også begrepet medvirkning:  

Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle 
forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset 
informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet 
til, og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet 
... 

Departementet uttalte at det etter gjeldende barnevernlov ikke fremgikk eksplisitt at 

barn har en selvstendig rett til medvirkning.
834

 Det uttryktes også at lovendringen 

ikke ville medføre noen utvidede rettigheter samlet sett, ettersom retten til 

medvirkning uansett fulgte av Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 

12. Hensikten med forslaget var å bevisstgjøre brukerne av barnevernloven om 

viktigheten av barnets rett til å medvirke. Departementet mente at den foreslåtte 

 

830 General comment no. 12 
831 Prop. 106 L (2012–2013)  
832 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 18.2.1 
833 Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven) LOV-1814-05-17 § 104 
834 Prop. 169 L (2016-2017) punkt 6.4 
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lovendringen var i tråd med den generelle rettsutviklingen hvor barn i større grad 

anerkjennes som selvstendige rettighetshavere.  

Proposisjonen uttrykker at lovendringen er en presisering av den rettigheten 

barna allerede hadde etter den tidligere plasseringen i bvl. § 4–1 som ble opphevet 

da bvl. § 1-6 ble vedtatt, og bvl. § 6–3 som er beholdt for enkeltsaker.
835

 Selv om det 

uttykkes at bestemmelsen er en presisering av at rettigheten skal ivaretas i alle 

forhold som vedrører barnet etter barnevernloven, og ikke en utvidelse av barnets 

rettighet, kan en slik endring føre til at rettigheten får et utvidet anvendelsesområde 

etter barnevernloven. Det var også det som var hensikten, fordi barnet har rett til å 

medbestemme også utenom de tidspunkt i sakene der det skal fattes avgjørelser. 

Grunnet plasseringen av den opphevede bestemmelsen i bvl. § 4-1 annet ledd i 

kapittel 4 som omhandler tiltak, var det ikke tydelig at barnet hadde en slik rettighet 

i alle forhold etter barnevernloven, selv om rettigheten lå der etter BK art. 12 og 

Grunnloven § 104. Selv om det grunnet FNs barnekonvensjon artikkel 12 og 

Grunnloven § 104, ikke er en utvidet rettighet samlet sett, kan lovendringen ses som 

en utvidelse av rettigheten etter barnevernloven.
 
 

Det har blitt hevdet at barnevernlovens ordlyd etter § 6-3 kan misforstås som en 

nedre grense på 7 år for retten til medbestemmelse, og at en slik forståelse er i strid 

med barnekonvensjonens artikkel 12.
836

 Selv om ordlyden i barnevernloven aldri har 

vært ment som en nedre aldersgrense, er det foreslått at angivelsen av alder fjernes. 

Avhandlingen legger til grunn at medbestemmelsesretten er slik den kommer 

frem av barnevernlovgivningens ordlyd, som i innledningen. 

Medbestemmelsesretten etter barnevernloven inkluderer at barn har rett til å få 

informasjon og barn som er i stand til å danne seg egne synpunkter skal få anledning 

til fritt å gi uttrykk for sin mening. Synspunkt barna har skal bli lyttet til og 

synspunktene skal vurderes og vektlegges etter barnevernloven § 1-6. Hvilken 

innflytelse barnas mening får i den løsning som besluttes, skal synliggjøres og 

begrunnes etter barnevernloven § 6-3a. 

Medbestemmelsesretten etter barnevernloven § 1-6 inneholder prosessuelle deler 

«skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og ha rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter», 

og etter barnevernloven § 6-3 første ledd «skal informeres og gis anledning til å uttale seg». 

De prosessuelle sidene knytter seg på den ene siden til barnevernets, fylkesnemnda 

 

835 Prop. 169 L (2016-2017) punkt 6.4 
836 NOU 2016:16 punkt 5.4.2 
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og rettens behov for informasjon for opplysning av saken for å kunne treffe en 

avgjørelse på et mer fullstendig og forsvarlig faktisk grunnlag. På den andre siden er 

de prosessuelle aspektene ved barns rett til uttalelse forutsetningen for barnas 

selvstendige materielle rett til medbestemmelse. Retten til uttalelse gjør at barnas 

mening kan komme fram i saken. At barnet får en prosessuell og tilpasset mulighet 

til å uttale seg er en forutsetning for at den konkrete vurderingen av barnets 

synspunkter kan foretas. 

Hvilke barn som har denne prosessuelle retten til å uttale seg har vært alle barn 

over 7 år, slik barnevernloven § 6-3 første ledd gir uttrykk for. Samme bestemmelse 

gir også yngre barn en rett til uttalelse, men da etter en materiell del av bestemmelsen 

som gir mulighet for en skjønnsmessig vurdering: «... og yngre barn som er i stand til å 

danne seg egne synspunkter». Etter den nye bestemmelsen i barnevernloven § 1-6 er 

aldersangivelsen fjernet til fordel for ordlyden: «Alle barn som er i stand til å danne seg 

egne synspunkter». Formuleringen kan leses som at det alltid skal gjøres en vurdering 

av hvorvidt det aktuelle barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter. Det vil i 

så fall innebære at ikke alle barn over 7 år er i stand til å inneha retten til å uttale seg, 

slik formuleringen i § 6-3 skal forstås. Det er i så fall uheldig og vil medføre en 

innskrekning i rettigheten.
837

  

Det blir også et spørsmål om hva barnet er i stand til å danne seg egne 

synspunkter om. Et tilgrensende spørsmål er om retten til medbestemmelse kan 

måtte vike for en vurdering av barnets beste. Altså at hensynet til barnets beste tilsier 

at barnet ikke skal få uttale seg.  

For å nevne et eksempel på rettstilstanden når det gjelder sammenhengen mellom 

barnets rett til medbestemmelse og barnets beste, vises det til en kjennelse fra 

Høyesterett.
838

 Denne saken gjaldt manglende involvering av barna under 

tingrettens saksbehandling. Tingretten hadde gitt avslag på tilbakeføring til 

foreldrene og avskåret av samvær med dem. På domstidspunktet var barna ni, syv 

og seks år, og den sakkyndige hadde tilrådd at barna ikke skulle informeres om saken 

eller høres. Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, men ble ikke tatt til behandling. 

Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens ankenektelse. I kjennelsen 

uttaler Høyesteretts ankeutvalg at formuleringen i barnevernloven § 6-3 ikke åpner 

 

837 Haugli (2020b), Sandberg (2020a) s. 109 
838 HR-2016-2314-U 
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for unntak. Heller ikke Grunnloven § 104 og BK artikkel 12 åpner for unntak 

dersom avgjørelsen angår barnet, og barnet har nådd tilstrekkelig modenhet og alder.  

I hvilken grad det likevel kan oppstilles unntak fra uttaleretten i visse saker, er 

tildels avgjort av Høyesterett. I en avgjørelse fra 2004 åpnet Høyesterett for å unnlate 

å høre barn i en sak etter barneloven ut fra en konkret begrunnelse av barnets 

beste.
839

 Ankeutvalget viste til denne avgjørelsen, men påpekte at rettskildematerialet 

hadde endret seg de siste årene, og antydet dermed at 2004-avgjørelsen ikke 

nødvendigvis ga veiledning. I utgangspunktet er det ikke forenelig med 

barnekonvensjonen artikkel 12 å la være å spørre barnet om det ønsker å uttale seg, 

under henvisning til barnets beste.
840

  

Etter en kjennelse fra Høyesterett i 2019, kan det likevel forekomme situasjoner 

der det kan gjøres tilpasninger eller unntak i barnets rett til å uttale seg, som i 

utgangspunktet er ubetinget etter rettskildenes ordlyd.
841

 Jeg kommer tilbake til dette 

i kapittel 6 og i avslutningen. 

Medbestemmelsesretten inneholder også materielle deler av skjønnsmessig 

karakter i ordlyden «barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og 

modenhet».842 Vektleggingen av barnets synspunkter kan inndeles i to deler, der 

barnets syn tillegges det som er omtalt som en egenvekt og en relativ vekt.843  

Egenvekten forstås som en vurdering av om barnets ønske er reelle, i den 

forstand at barnet ikke er utsatt for stor lojalitetskonflikt og at det virkelig er barnets 

ønsker, og om barnet forstår rekkevidden av sine ønsker. Den relative vekten forstås 

gjerne som den vekten barnets synspunkter kan tillegges opp mot andre hensyn i 

saken. Barnets synspunkt kan trekke i lik eller motsatt retning av andre hensyn. I 

praksis bør det da foretas en vurdering av barnets synspunkters egenvekt, samt en 

avveining mot andre hensyn som gjør seg gjeldende.  

I vurderingene av om vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede, og om dette 

anses å være nødvendig og det beste av de foreliggende alternativ, oppstår derfor 

 

839 Rt. 2004 s. 811 
840 Stang (2020) s. 198 med henvisning til Smith (2004)  
841 HR-2019-2301-A 
842 Dels har denne rettigheten for barn som innebærer plikt for rettsanvenderen en prosessuell side, 
og dels har den materielle sider. Grensedragningene her er noe flytende, da de prosessuelle delene 
også har mer materielle sider der nærmere krav til den prosessuelle rettigheten vurderes før det kan 
avgjøres hvorvidt den er oppfylt eller ikke.  
843 Sandberg (2020a) s. 118-119 
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spørsmål knyttet til når barn skal få uttale seg og på hvilken måte, samt spørsmål 

knyttet til når og hvordan barnets vilje kan, bør eller skal tillegges vekt.  

Spørsmål om vekt vil nok i stor grad henge sammen med hvordan barnas 

kompetanse forstås i disse sakene, altså på hvilket grunnlag barnets synspunkter får 

eller ikke får egenvekt, og videre hvilke andre hensyn som trekkes fram i 

vurderingene for å gi barnets synspunkter relativ vekt, hvilken løsning som velges i 

disse vurderingene, og hvordan vurderingene og begrunnelsene synliggjøres i 

avgjørelsen.  

Barnevernloven § 6-3 annet ledd omhandler unges (barn som er 15 år) rett til 

partsstilling. Jeg kommer til å trekke inn spørsmålet om partsstatus i den grad dette 

kan gi informasjon om hensyn og vurderinger for og mot å gi barnas synspunkter 

plass og vekt i saken. Ellers velger jeg å avgrense mot spørsmål om partsstatus i det 

videre. 

Retten til informasjon og retten til å uttale seg er formulert her som en såkalt 

«skal» regel, en plikt det offentlige har til å gi barna anledning til å uttale seg. Selv om 

barns rett til å uttale seg i egen sak lenge har blitt behandlet som en rettighet for 

barna også i situasjoner som behandles etter barnevernloven, gir lovteksten en 

indirekte rettighet ved at den er formulert som en pliktnorm som retter seg mot 

beslutningstakeren. Sett i sammenheng med ny bestemmelse i § 1-6, må det nå være 

helt utvilsomt at dette er en rettighet for barn, også etter barnevernloven, slik det 

tydelig har vært etter Norges forpliktelser siden inkorporeringen av 

barnekonvensjonen i 2003. 

Barnets rett til medbestemmelse har altså som regel inngått som et moment i 

vurderingen av barnets beste. Jeg velger likevel å skille medbestemmelsesretten ut 

som en egen vurdering. Som tidligere hevdet, er det etter mitt syn, ikke noe i veien 

for å forstå barnets rett til medbestemmelse som en rettighet som skal ivaretas 

gjennom hele vurderingen av en omsorgsovertakelse.
844

 Tvert om kan både 

Grunnloven § 104, barnekonvensjonen artikkel 12 og barnevernloven § 1-6 og § 6-

3 forstås slik. De gjentatte lovendringene tydeliggjør at barnets medbestemmelsesrett 

etter barnevernloven skal ivaretas gjennom hele sakens gang og i alle vurderinger, 

også i vurderinger av ulike tiltak og også hvor barnet skal plasseres. Ny bestemmelse 

i barnevernloven § 6-3 a. om krav til begrunnelse presiserer også barnets rett til å 

medbestemmelse ved dokumentasjonskrav som skal vise hvordan barnet har fått 

 

844 Se punkt 3.2 og tidligere i kapittel 4 
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komme fram i saken. I tillegg tilkom bestemmelsen i § 1-5 som rettighetsfester barns 

rett til nødvendige tiltak etter loven når vilkårene for tiltaket er oppfylt.
845

  

Dersom barnets syn bare inngår i en avsluttende vurdering av barnets beste kan 

retten til medbestemmelse begrenses. Begrensningen kommer av at barnets syn 

tilkommer omsorgsovertakelsesvurderingen først etter vurderingen av 

grunnvilkårene og nødvendighetsvurderingen. Det kan stilles spørsmål ved om det 

gjennomgående må gjøres forholdsmessighetsvurderinger opp mot 

medbestemmelsesretten i en vurdering av en omsorgsovertakelse. Dette kan tenkes 

komme spesielt til syne der barnet har klare synspunkt på hvorvidt grunnvilkårene i 

en sak om omsorgsovertakelse er til stede.  

Barnet kan ha et syn som står i motsetning til beslutningstakers vurdering, som 

gjerne omtales som barnevernfaglig skjønn eller helhetsvurderinger, eller som 

Eriksens dømmekraft.
846

 Men dersom barnets opplevelse av sin situasjon danner 

utgangspunktet for vurderingen, eller tas inn i vurderingen av grunnvilkårene, vil det 

kanskje være mulig å inkorporere barnets syn på en annen måte i hele vurderingen. 

Kanskje kan det tenkes at en slik metode ikke i like stor grad, danner et 

motsetningsforhold mellom barnets syn og andres vurderinger av barnets situasjon, 

som tilfellet kan være der barnets syn kommer inn sent i vurderingen.
847

 

Når det gjelder vektleggingen av barnets syn, tilsier også ordlyden «barnets 

synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet» i bvl. § 1-6, at det skal 

gjøres en avveining av barnets syn mot motstående hensyn, altså den relative 

vekten.
848

 Dette må gjelde både der det er snakk om en innbyrdes avveining av 

barnets syn og øvrige rettigheter opp mot grunnvilkårene, barnets syn opp mot 

nødvendigheten av tiltaket og barnets syn opp mot andre hensyn i vurderingen 

barnets beste. I tillegg må barnets syn synliggjøres og vektlegges i en avveining mot 

andre rettssubjekters interesser, som i en omsorgsovertakelsessak som regel vil være 

foreldrene. 

 

845  NOU 2016:16 punkt 6.7.1.2 om endringer i synet på barn som begrunnelse for å gjøre 
barnevernloven til en rettighetslov.  
846 Eriksen (2006) 
847 Eekelaar (2015) s. 26 
848 Se punkt 4.2.2.4 
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5.3.6 Forsvarlighetsprinsippet 

I tillegg til det alminnelige kravet om at saksbehandlingen skal tilfredsstille kravene 

til forsvarlig saksbehandling, er det et lovfestet krav om forsvarlige tjenester og tiltak 

i barnevernloven. Etter barnevernloven § 1-4 heter det: «Tjenester og tiltak etter denne 

loven skal være forsvarlige.»
849

 Selv om loven forut for denne bestemmelsen ikke 

inneholdt en slik eksplisitt bestemmelse om forsvarlighet, mente departementet at 

det ikke var tvilsomt at barnevernet allerede hadde plikt til å yte tjenester og tiltak 

som var faglig forsvarlige.
850

 De underbygde dette ved å vise til at de enkelte 

bestemmelsene i barnevernloven er ment å underbygge lovens formål; å sikre at barn 

og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

Bestemmelsen skal også underbygge hensynet til barnets beste, der det ved alle 

avgjørelser skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for det enkelte 

barnet. Et lovfestet forsvarlighetskrav var derfor ikke ment å erstatte andre krav og 

rammer for barnevernets arbeid, men for å supplere øvrige krav fastsatt i 

lovgivningen. Det ville gi et viktig signal både til tjenesten og til brukerne om 

standarden for barnevernets arbeid.  

Som i annen helse- og sosiallovgivning oppfattes kravet om forsvarlighet som en 

rettslig standard. Dette innebærer ifølge proposisjonen at innholdet i vesentlig grad 

vil bli bestemt av normer utenfor selve loven, altså av de til enhver tid gjeldende 

barnevernfaglige vurderinger og normer om hva som anses for å være god praksis.
851

 

På barnevernområdet vil det nærmere innholdet utvikles over tid og med 

utgangspunkt i anerkjent faglig praksis i barnevernet, fagkunnskap fra utdannings- 

og forskningsinstitusjonene, faglige retningslinjer og generelle samfunnsetiske 

normer i samfunnet.  

Det vil også regelmessig oppstå endringer i brukernes behov som det må tas 

høyde for i arbeidet med å sikre forsvarlige tjenester. Innholdet i forsvarlighetskravet 

vil også bli tydeliggjort gjennom det tilsynet som utøves av tilsynsmyndighetene. Selv 

om forsvarlighetskravet er dynamisk og innholdet vil utvikles over tid i samsvar med 

normer utenfor loven, vil kravet også måtte tolkes i lys av de øvrige bestemmelsene 

 

849 Denne bestemmelsen ble tilføyd ved lov 21. juni 2013 nr. 63 og trådte i kraft 1. januar 2014, og 
gjelder både for det kommunale og det statlige barnevernet. 
850 Prop. 106 L (2012–2013) Kap. 17 
851 Prop. 106 L (2012–2013) Kap. 17  
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i barnevernloven. Barnevernlovens formålsbestemmelse og bestemmelsen om 

hensynet til barnets beste framheves altså i denne forbindelse som særlig viktige 

tolkningsfaktorer for å fastlegge det nærmere innholdet i kravet.  

Forsvarlighetskravet har en dobbeltfunksjon. På den ene siden handler kravet om 

forventninger til hvordan tjenestene bør være, samtidig er disse normene 

utgangspunkt for å fastlegge hvor grensen mot det uforsvarlige går.
852

 Det vil si de 

konkrete vurderingene av hvor store avvik fra god praksis som kan aksepteres før 

avviket medfører uforsvarlighet. Mellom god barnevernfaglig praksis og 

forsvarlighetskravets nedre grense vil det være rom for at kommunen utøver skjønn. 

Lovfesting styrker derfor tilsynsmyndighetenes mulighet til å føre kontroll med 

at tjenesten holder et faglig forsvarlig nivå både når det gjelder innhold, omfang og 

når tjenestene ytes.  Lovfesting gir mulighet til å konstatere avvik med hjemmel i 

forsvarlighetskravet, enten alene eller i kombinasjon med barnevernlovens øvrige 

bestemmelser. Proposisjonen gir likevel uttrykk for at det i enkelte tilfeller antakelig 

vil være mer hensiktsmessig å vurdere om kommunens saksbehandling samlet sett 

har vært forsvarlig, enn å vurdere om kommunen har opptrådt i strid med andre 

enkeltbestemmelser i barnevernloven. 

I tillegg mente departementet at lovfesting også kan bidra til bedret samarbeid 

både internt i barnevernet og mellom barnevernet og andre velferdstjenester, ikke 

minst der barneverntjenesten har overtatt den daglige omsorgen for barnet. Det kan 

være ulikheter mellom de kravene til god praksis som legges til grunn for 

barneverntjenestens arbeid og hva som må antas å være lovens krav til forsvarlige 

tjenester. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunens barneverntjeneste 

oppfyller sine lovpålagte oppgaver. Det er kun i de tilfeller der barneverntjenesten 

har opptrådt i strid med den nedre grensen for forsvarlighet, at kommunen kan anses 

å ha brutt dette lovkravet. Fordi tilsynet er begrenset til et lovlighetstilsyn, vil det i 

tilsynssammenheng særlig være forsvarlighetskravets nedre grense som er aktuell. 

Personellet er en avgjørende ressurs for å kunne yte forsvarlige tjenester. 

Kommunene må ha en bemanning, tilstrekkelig kompetanse og nødvendige faglige 

kvalifikasjoner som er tilstrekkelig for å ivareta sine oppgaver på en forsvarlig måte.  

Forsvarlighetskravet kan også ses i sammenheng med krav til 

forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningens skjønnsutøvelse. Søvigs syn er at 

hovedfunksjonen til forholdsmessighetsvurderinger er å sikre forsvarlig 

 

852 NOU 2016:16 punkt 5.5.1 
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skjønnsutøvelse i forvaltningen.
853

 Søvig poengterer at et forsvarlighetskrav 

ansvarliggjør forvaltningen for å vurdere forholdet mellom mål og middel for å sikre 

best mulig avgjørelser i første instans.
854

 Han mener videre at 

forsvarlighetsvurderingen med fordel kan la seg inspirere av den etablerte europeiske 

tredelingen om egnethet, at mindre inngripende tiltak må være utilstrekkelige, og en 

avveiing av mål mot middel.  

I tillegg er det, i de materielle vurderingene som følger av de skjønnsmessige og 

målrettede bestemmelsene, ikke bare spørsmål om jus. For eksempel vil sosialfaglige 

og psykologiske betraktninger gjøre seg sterkt gjeldende.855 Denne flerfagligheten 

gjør som nevnt i innledningen, at det ofte er andre profesjoner enn jurister som fyller 

lovens ordlyd med innhold i forvaltningen. Dette fører til at domstolskontrollen med 

forvaltningen blir komplisert. Dette er ofte spørsmål og vurderinger som ligger på 

siden av det domstolene med sin utrustning er særlig egnet til å gå inn i. Ulike 

profesjoners forståelse av kriterier og vurderingselementer som bør avveies, og 

hvilke hensyn som er relevante, kan føre til utfordringer ved domstolenes materielle 

prøving.  

Forenklet sagt betyr dette at den materielle overprøvingen er begrenset, selv om 

domstolene formelt har full overprøvingsadgang, og at det skjønnet som utøves i 

barnevernet i stor grad preger saken slik den er for fylkesnemnda og retten. 

Domstolene har tradisjonelt hatt en rolle som rettssikkerhetsgarantist når det gjelder 

forvaltningens inngripen overfor borgerne.856 Slike begrensninger i den reelle 

domstolsprøvingen forrykker posisjonene i det klassiske byråkrati noe. 

For å begrense en slik effekt ble det tatt inn en ny bestemmelse med krav til 

begrunnelse i barnevernloven § 6-3a. Ifølge lovgiveren er hovedhensynet bak 

begrunnelsesplikten at det skal være mulig å etterprøve vedtaket. I en begrunnelse 

for et vedtak skal det fremkomme at skjønnsutøvelsen og saksbehandlingen har vært 

forsvarlig.
857

 Barnevernloven § 6-3a. stiller krav til at: 

 

853 Søvig (2015a) s. 349 
854 Søvig (2015a) s. 350 
855 Sandberg (2003) s. 24 
856 Diesen (2011) 
857 Prop. 169 L (2016–2017) kap. 10.4.4 
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Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets 
mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket. 

Departementet påpeker at de lovfestede dokumentasjonskravene er egnet til å gjøre 

vedtakene mer gjennomsiktige, og kan bidra til at vedtakene er basert på grundigere 

og riktigere vurderinger. Dette vil kunne styrke barnets rettssikkerhet. Lovfestede 

krav til dokumentasjon vil også styrke tilsynsmyndighetens mulighet til å føre 

kontroll med praksis. Videre kan dokumentasjon av vurderingene i et vedtak kunne 

bidra til en større bevissthet hos beslutningstakeren om hvilken rolle barnets mening 

og barnets beste har hatt for utfallet i saken. Barneverntjenesten har også en plikt til 

å gi barnet tilbakemelding om utfallet av et vedtak. Dette følger av 

barneverntjenestens plikt til å gi informasjon i forbindelse med barnets rett til 

medvirkning, jf. bvl. § 1–6. 

5.3.7 Det kontradiktoriske prinsipp  

Rettssikkerheten er krenket selv om et inngrep i seg selv er riktig, hvis den som berøres 
av vedtaket ikke har fått den adgang rettsordenen vanligvis gir ham til å legge fram 

sine synspunkter og forsvare dem.858 

Dette skrev Gerd Benneche i 1967, og det er slik jeg ser det ingen grunn til å se dette 

annerledes i dag. Det som kanskje har endret seg er i hvilken grad rettsordenen 

vanligvis også gir barn adgang til kontradiksjon, og hvorvidt barn uten partsevne får 

legge fram sine synspunkter og forsvare dem. Avsnittet tar sikte på å stille spørsmål 

ved om medbestemmelsesretten har hatt innvirkning på forståelsen av retten til 

kontradiksjon for barn, og om retten til kontradiksjon har hatt innvirkning på retten 

til medbestemmelse.  

Etter barnevernloven § 6-3 annet ledd er hovedregelen at barn har 

partsrettigheter fra fylte 15 år. Barnet skal alltid regnes som part i en sak som gjelder 

alvorlige atferdsvansker eller menneskehandel, jf. § 6-3 annet ledd tredje punktum.
859

 

Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år partsrettigheter i «særskilte tilfeller», 

 

858 Benneche (1967) s. 272 
859 Prop. 43 L (2011–2012) presiserer at det å gi barn partsrettigheter i disse sakene uavhengig av 
alder er begrunnet i at vedtaket retter seg direkte mot barnet, samt at bestemmelsen er tenkt benyttet 
for større barn. 



 

 243 

jf. § 6-3 annet ledd annet punktum. Bestemmelsen gjelder også ved rettslig 

overprøving av fylkesnemndas vedtak i domstolen, jf. tvisteloven § 36–3 annet ledd.  

Vilkåret om særskilte tilfeller kom inn under Stortingets behandling av loven. 

Forarbeidene til loven inneholder derfor ingen anvisning på hvilke momenter som 

bør tillegges vekt, men bestemmelsen praktiseres som en snever 

unntaksbestemmelse.
860

 Tall fra fylkesnemndene viser at det var 20 barn under 15 år 

som fikk innvilget partsrettigheter i saker om omsorgsovertakelse i 2016. I 2017 fikk 

39 barn under 15 år innvilget partsrettigheter i omsorgsovertakelsessaker.
861

 

Hva fylkesnemnda skal legge vekt på i sin vurdering av om barn under 15 skal få 

partsrettigheter er vanskelig å si. Men ordlyden «særskilte tilfeller» tyder i 

utgangspunktet på at det er en snever bestemmelse.
862

 Alderen for å innfri 

partsrettigheter var først foreslått senket til 12 år.
863

 Dette er imidlertid endret tilbake 

til 15 år etter departementets innstilling i høringsnotatet og proposisjonen til 

lovendringen.
864

 For domstolsbehandling av disse sakene gjelder tvisteloven § 36-3 

om partsforhold og prosessdyktighet. Annet ledd angir også 15 år ved: «Den vedtaket 

retter seg mot, kan reise søksmål på egen hånd dersom vedkommende er i stand til å forstå hva 

saken gjelder. Likevel kan mindreårige under 15 år bare reise sak hvis det følger av særskilt 

lovbestemmelse.»  

Det kan likevel spørres om utviklingen av barns rett til medbestemmelse får 

betydning for forståelsen av om når det foreligger særskilte tilfeller. I høringsnotatet 

til forslaget til ny barnevernlov vises det til avgjørelser fra Høyesterett.
865

 I en sak fra 

1998 ble det vektlagt som et moment hvorvidt innvilgelse av partsrettigheter var 

nødvendig for at barnets mening ville komme «klart til uttrykk». 
866

  I en avgjørelse 

fra 1999 uttalte Høyesteretts kjæremålsutvalg at det ikke er holdepunkter i loven for 

at det i vurderingen av om barnet skal innvilges partsrettigheter skal legges «avgjørende 

vekt på barnets ønske og det behov barnet selv mener å ha for partsrettigheter».
867

 Avgjørelsene 

 

860 Høringsnotat - Forslag til ny barnevernslov, punkt 16.3 s. 228  
861 Høringsnotat - Forslag til ny barnevernslov punkt 16.3 s 228 
862 NOU 2016:16 punkt 16.3.1 
863 NOU 2016:16 punkt 16.3.2 
864 Prop. 133 L (2020-2021) punkt 18.2.4.1 
865 Høringsnotat - Forslag til ny barnevernslov punkt 16.3 s 228 
866 Rt. 1998 s. 1592 
867 Rt. 1999 s. 490 
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det vises til er gamle, og det kan tenkes at synes som representeres i Høyesterett ikke 

er det samme nå. 

Begrepsbruken knyttet til det å være part, og ulike varianter av begrepene: 

partsevne, partsstilling, prosessevne, prosessdyktighet, rettsevne, eventuelt 

rettssubjektivitet, framstår ikke entydig.868 Det virker også som det benyttes ulike 

betegnelser ut fra om det er forvaltningsprosess eller domstolsprosess som omtales. 

Det sentrale etter barnevernloven er hvorvidt retten til kontradiksjon er en 

partsrettighet, eller om den gjelder uavhengig av om barnet kan gjøre partsrettigheter 

gjeldende.  

Begrepet autonomi er som nevnt blitt definert som «det å fremføre sine intensjoner 

direkte i samspill med andre i situasjoner der ens egne interesser står på spill».
869

 Denne 

definisjonen av autonomi er nokså lik Benneches definisjon ovenfor av retten til 

kontradiksjon, men er også innhodsmessig lik den prosessuelle delen av retten til 

medbestemmelse etter barnevernloven § 1-6: «Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset 

informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.» Kontradiksjon angir et 

grunnleggende prinsipp i sivilprosessen om at retten ikke skal avgjøre en sak, uten 

at partene har hatt anledning til å imøtegå motpartens fremstilling av saken. 

Kontradiksjonsprinsippet er et utslag av at myndighetsutøvelsen skal skje i 

samhandling med de beslutningene angår. Reglene om innsynsrett ivaretar blant 

andre også dette, samt disposisjonsprinsippet og forhandlingsprinsippet.
870

 Jeg går 

ikke nærmere inn på disposisjonsprinsippet og forhandlingsprinsippet her fordi 

 

868 Øyen (2015) og Haukanes (2016) 
869 Kjønstad (2013) s. 230 
870 Disposisjonsprinsippet i sivilprosessen er den grunnsetning at en domstol ikke kan tilkjenne 
saksøkeren mer enn han har påstått eller avgjøre krav som ikke er reist i saken, jfr. § 11–2 første ledd 
i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90. Prinsippet er bare gjennomført fullt ut når partene har fri 
rådighet over saksforholdet. Disposisjonsprinsippet har sammenheng med forhandlingsprinsippet.  
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barnevernsaker ikke er saker der partene har fri rådighet.
871

 Barnevernsaker er såkalte 

indisposive saker.
872

  

Det kan tenkes at barns medbestemmelsesrett har hatt innvirkning på forståelsen 

av den prosessuelle retten til kontradiksjon for barn. Barnekonvensjonen artikkel 9 

nr. 2 presiserer retten til å delta i saksbehandlingen og å få fremføre sine synspunkter. 

Dette minner om det alminnelige kontradiksjonsprinsippet. Denne rettigheten 

gjelder «samtlige berørte parter», ikke barna spesielt som etter artikkel 12, og her spesielt 

artikkel 12 nr. 2 der barnet særlig skal «gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 

administrativ saksbehandling som angår barnet enten direkte eller gjennom en representant eller et 

egnet organ». 

Også etter EMK artikkel 6 nr. 1 har barn rett til rettferdig rettergang. For å få 

«avgjort sine borgerlige rettigheter og plikter eller en straffesiktelse mot seg, har enhver rett til en 

rettferdig og offentlig rettergang innen rimelig tid ved en uavhengig og upartisk domstol opprettet ved 

lov.» I EMK understrekes kontradiksjonen spesielt i straffesaker, mens for borgerlige 

krav står det bare «rettferdig» rettergang. Det er likevel ikke tvilsomt at kontradiksjon 

er et grunnleggende prinsipp også i sivile rettskrav. 

Tvisteloven § 11-1 fastslår at retten ikke kan bygge avgjørelsen på et faktisk 

grunnlag partene ikke har hatt foranledning til å uttale seg om. En forskjell ved 

kontradiksjon i retten og andre drøftinger, er at målet i retten ikke er megling og 

enighet, målet er å skaffe beslutningsgrunnlag sånn at beslutningsorganet kan fatte 

en avgjørelse. Enighet må eventuelt tilkomme saken på et tidligere tidspunkt.  

I denne avhandlingen er spørsmålet om ivaretakelsen av barns 

medbestemmelsesrett kan problematiseres ut fra det alminnelige prinsippet om 

kontradiksjon. Noen utfordringer som kan tenkes i denne sammenheng, er 

eksempelvis om barnets uttalelser blir benyttet ut av sin kontekst eller at gamle 

 

871 Forhandlingsprinsippet i sivilprosessen er den grunnsetning at dommeren skal forholde seg passiv 
når det gjelder å skaffe til veie bevismidlene i saken. Partene har selv ansvaret for at det blir lagt frem 
fullstendige opplysninger. Etter § 11–2 annet ledd i tvisteloven av 17. juni 2005 nr. 90 er 
hovedregelen at det påhviler partene å gjøre rede for de faktiske forhold og bevis som er av 
betydning for avgjørelsen. Men retten bør sørge for at partenes anførsler blir så klare og fullstendige 
som mulig, og retten kan av eget tiltak treffe beslutning om bevisføring som den finner påkrevd. Har 
partene ikke fri rådighet over forholdet, skal retten av eget tiltak skaffe til veie alle de opplysninger 
som er nødvendige for å sikre en riktig avgjørelse. 
872 Jf. Tvisteloven § 11–4. Unntak hvor partenes rådighet er begrenset, herunder administrative 
tvangsvedtak etter kapittel 36, er retten ikke bundet av partenes prosesshandlinger lenger enn dette er 
forenlig med de offentlige hensyn. Retten kan likevel bare avgjøre de krav som er reist i saken. 
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uttalelser refereres til på en uheldig måte. Det er nok ikke uvanlig at utsagnene 

refereres av barnevernet, sakkyndige og andre gjennom prosessen. Det kan stilles 

spørsmål ved om slik referering er ivaretakelse av at barns synspunkter skal komme 

fram gjennom hele prosessen, da slik referering ikke tar høyde for justeringer barnet 

måtte ønske å foreta. Saken kan stille seg annerledes for barnet på et senere stadium 

i domstolene, og i en omsorgsovertakelsessak etter barnevernloven § 4-12 skal det 

foretas en nåtidsvurdering. Dette kan tilsi at barnet bør få mulighet til å sette 

situasjonen og sine syn i sammenheng tidsmessig og plassere dem i en eventuell ny 

kontekst. 

Det er uheldig, og ikke god kontradiksjon etter barnekonvensjonen og EMK, 

dersom barnas synspunkter får et «eget liv» gjennom prosessen. Altså, om det ikke 

sikres at bruken av barnets meninger i saken er i tråd med barnets aktuelle synspunkt 

i det aktuelle spørsmål. Det kan ved slik generell bruk av eksempelvis en 

enkeltstående uttalelse fra barnet, være fare for at uttalelsen tas til inntekt for 

holdepunkter eller argumenter som det ikke er grunnlag for sett fra barnets ståsted. 

Her vil det være av betydning hvordan spørsmålene ble stilt i barneverntjenestens 

arbeid opp mot de krav som stilles til spørsmålsstillinger i dommeravhør i 

straffesaker, som også helst foregår på barnehus, filmes og leveres ut skriftlig til 

prosessfullmektigene.
873

 

Den nye bestemmelsen i barnevernloven § 6-3 a. om krav til begrunnelse vil 

kunne bøte på slike utfordringer. Noe av bakgrunnen for denne lovendringen kan 

nok ses i sammenheng med forslaget om direkte uttalerett for den eller de som skal 

treffe en beslutning, og sammenhengen med og forslag til ny § 83.
874

  

Lucy Smith skriver i en artikkel fra 2004 om at Høyesterett kom til at det ikke var 

en saksbehandlingsfeil at en gutt på 13 år ikke var blitt hørt i en endringssak som 

omhandlet omsorgen for gutten.
875

 I denne saken kom Høyesteretts kjæremålsutvalg 

til at det ikke var en saksbehandlingsfeil at en gutt på 13 år ikke var blitt hørt.
876

 Lucy 

Smith hevder det ikke ble gitt en nærmere begrunnelse for avgjørelsen i utvalget og 

mente at «det er nærliggende å tro at begrunnelsen har vært at avgjørelsen er midlertidig og derfor 

ikke vil få så store konsekvenser. Men det er i så fall en dårlig begrunnelse.» Brudd på 

 

873 Spørsmål med føringer skal unngås f.eks. «går det bedre nå» eller «hvordan går det nå som du 
ikke». Disse kan være egnet til å forsterke barnets første uttalelser. 
874 NOU 2016: 16 punkt 16.7.3 s. 248 og 264, Prop. 133 L punkt 5.5.4 
875 Smith (2004) 
876 Rt. 2000 s. 864 
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kontradiksjonsprinsippet kan være en saksbehandlingsfeil og føre til opphevelse eller 

ugyldighet. Hun sier videre at «selv om det bare dreier seg om et ganske kort tidsrom, kan 

avgjørelsen for barnet føles meget viktig, og den kan få betydning for det endelige resultatet.». 

Kontradiksjonsprinsippet har ført til at det skal lite til før en fravikelse fra dette 

prinsippet anses å ha hatt innvirkning på resultatet. I en avgjørelse i Høyesterett fra 

2005 uttaler Høyesteretts førstvoterende at:  

... når kontradiksjonsprinsippet er tilsidesatt, er det vanskelig å vite hvordan resultatet 
ville ha blitt uten feilen. Prinsippet er så vesentlig at det etter mitt syn ikke kan stilles 
høye krav til sannsynligheten for at feilen har virket inn. Snarere bør det nærmest være 
en presumpsjon for at feilen har hatt betydning.877 

Det er etter dette ikke sikkert om retten til kontradiksjon er begrenset til å være en 

partsrettighet, og dermed er forbeholdt barn over 15 år. Det er også uklart hvordan 

retten til kontradiksjon og de prosessuelle sidene av barns rett til medbestemmelse 

skal forstås i sammenheng. Etter mitt syn kan det tyde på at retten til kontradiksjon 

og retten til medbestemmelse er overlappende rettigheter når det gjelder de 

prosessuelle sidene av medbestemmelsesretten. 

5.3.8 Det biologiske prinsipp? 

Det som vanligvis har blitt benevnt som det biologiske prinsipp, har hatt en særlig 

sterk stilling i barnevernretten. Dette har nok tildels vært begrunnet med at biologi 

og familie tidligere i større grad var sammenfallende enn nå. Familietilknytning og 

biologisk tilknytning ble derfor ikke sett på som to ulike størrelser. Selv om det 

biologiske prinsipp ikke er uttrykkelig formulert i noen paragraf kommer det klart til 

uttrykk i lovens forarbeider og etterarbeider, gjennom utforming av vilkårene for 

tiltak samt i rettspraksis. Blant annet er det formulert:  

At barn «helst bør vokse opp i egen familie» gir blant annet uttrykk for det biologiske 
prinsipp som er et av de grunnleggende faglige prinsippene i barnevernet. 
Departementet er enig i at barn som et utgangspunkt har best av å vokse opp i sin 

 

877 Rt. 2005 s. 1590 
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familie. Hvordan de faglige prinsippene for barnevernet eventuelt skal fremgå av 

barnevernloven må imidlertid vurderes nærmere.878 

Normalordningen er altså at det er foreldrene og familien som i første hånd er satt 

til å ivareta barnets rett til liv, utvikling og velferd. I dag rommer familiebegrepet 

videre og er i utvikling. Nåtidens familiestrukturer med større fravær av biologisk 

opphav rokker ved faste oppfatninger og vedtatte sannheter.879 Til dette kan det 

nevnes at FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 

benytter begrepet familie og foreldre, men ikke angir biologi opp mot disse 

begrepene. Den mest naturlige forståelsen av dette er nok at sammenkoblingen 

mellom biologi og foreldre og familiebegrepet tidligere har vært mer selvfølgelig.  

Det biologiske prinsipp har helt klart hatt en sentral posisjon i det norske 

samfunnet og den kulturelle oppfatningen av hva som er en god oppvekst og god 

ivaretakelse av barn. Familiene i Norge ble i løpet av 1900-tallet i større grad såkalte 

kjernefamilier i byene, som bestod av foreldre og barn med biologiske bånd, og dette 

ble den vanlige og riktige formen for familie. Biologi er også den viktigste 

byggesteinen i vår samfunnsstruktur, og foreldrerettighetene har vært og er sterke 

for å opprettholde dette. Det har dannet seg en forklaringsmodell om at de 

biologiske båndene måtte være viktige fordi det var disse som bandt familien 

sammen. Som Kirsten Sandberg skriver:  

Det er ikke tvilsomt at mye av det som påberopes som naturens orden, nettopp er 
kulturbestemt. Her ligger et hoveddilemma med hensyn til å la naturens orden være 
utgangspunktet for den rettslige regulering. Det kan like godt være at den «orden» det 
er tale om er en følge av kulturelle normer, slik kulturen har tolket naturen. Da faller 
argumentet med «naturens orden» bort, og ordningen må vurderes som det 

kulturbestemte uttrykket den er.880  

 

878 Prop 169 L (2016–2017) punkt 4.4 
879 NOU 2009:5 punkt 3.9, NOU 2009:5 vedlegg 1 punkt 3, NOU 2020:14 punkt 3.2, Bunkholdt 
(2013) om familiedefinisjonens utvikling fra den opprinnelige latinske som knyttet seg til en 
gruppemennesker som hadde oppgaver knyttet til et hus eller en husstand, uavhengig av biologiske 
bånd, til den industrielle revolusjon med moderne bysamfunn der husstanden begrenset seg til mor, 
far, barn, og familien bare omfattet de med biologiske bånd. Denne familiegruppen ble senere «vårt 
samfunns grunnleggende enhet» hentet fra FNs barnekonvensjon.  
880 Sandberg (2005) 
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Prinsippet bygger på en forutsetning om at biologiske familiebånd, spesielt mellom 

foreldre og barn, representerer en spesiell tilknytning som er viktig for barn. Dette 

har blitt en etablert selvforklarende sannhet, uten at det har vært forskningsmessig 

dokumentert.881  

Det er også hevdet at det biologiske prinsipp fikk en sterkere posisjon i 

barnevernet gjennom 90-tallet. Prinsippet styrket seg ved at DNA-analyser ble mer 

brukt gjennom 90-tallet, og at biologi er antatt viktig i utviklingen av identitet.882 Det 

betviles om det er utviklingspsykologisk støtte for dette.883 Dette betyr ikke at 

biologiske bånd ikke er av betydning for identitet senere i livet, men at det ikke er 

klare holdepunkter for å si at biologiske bånd har stor betydning for barns 

identitetsutvikling. Dette har ført til spørsmål om hva som er egenverdien av 

biologisk likhet mellom barn og sine omsorgspersoner, og om biologisk likhet gir 

foreldre bedre omsorgsevner. Satt på spissen og noe konfronterende, har foreldre 

som er biologisk opphav til sine barn større kjærlighet og bedre omsorgsevne enn 

foreldre og omsorgspersoner uten? Fører biologisk tilknytning til en større forståelse 

av barna, og får barna en større forståelse av seg selv som følge av biologisk 

tilknytning? Kan biologisk tilknytning i seg selv føre til emosjonell tilknytning, og gir 

det et bedre utgangspunkt for god omsorg? 

Når det gjelder prinsippets vekt i omsorgsvurderinger må vi likevel anta at det er 

det enkelte barns tilknytningsbehov og omsorgsbehov prinsippet skal tilgodese, ikke 

samfunnets interesser eller foreldrenes interesser.884 Kan det være slik at voksnes 

 

881 NOU 2000:12 Barnevernet i Norge: «En av de bærende grunnverdier er forankret til det såkalte 
biologiske prinsipp. De grunnleggende verdiene er av en slik karakter at de grunngir seg selv. Vi 
trenger ikke motivere dem ved hjelp av andre verdier.» 
882 I Ot.prp.nr.56 1996-1997, vises det til at det er tverrpolitisk enighet i adopsjonsdebatten om 
«viktigheten av å kjenne sitt biologiske opphav»  
883 Bunkholdt (2013) Hennes gjennomgang av lærebøker om utviklingspsykologi viser ingen kobling 
mellom barns utvikling og biologisk tilhøringet. Barns identitetsutvikling kobles til tilknytningsstøtte, 
til foreldres oppdragelsesstil, til sosioøkonomiske forhold, men ikke til biologi. 
884 Høyesterett har uttalt i Rt. 1991 s. 668 (på side 674): I dommen i Rt.1984 side 289 konkluderer 
førstvoterende – etter en omfattende analyse hvor det blant annet ble tatt hensyn til lovens grunnsyn og betraktninger 
omkring det biologiske prinsipp – med at omsorgen for barnet når de forhold som i sin tid begrunnet 
omsorgsovertakelsen ikke lenger er til stede, skal tilbakeføres til foreldrene, med mindre det foreligger «tungtveiende 
hensyn» som taler for å fravike lovens utgangspunkt. I forarbeidene til barnevernloven er det biologiske 
prinsipp kommet indirekte til uttrykk ved blant annet en understrekning av at «situasjonen må være klart 
uholdbar – ikke ethvert avvik fra det man kan kalle vanlige normer eller situasjoner skal gjøre det berettiget å treffe 
vedtak om ansvarsovertakelse». Departementet har valgt å uttrykke dette ved ordene «alvorlige mangler», jf. 
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opplevelse av at biologi er viktig for identitet og utvikling, og eventuelt voksnes 

opplevelse av nærhet til sine biologiske barn, har ført til en kulturell predisposisjon. 

I så fall, kan en slik predisposisjon ha ført til at det biologiske prinsipp har blitt vektet 

for tungt inn i omsorgsvurderinger og vurderingenger av barnets beste enn det vi 

har riktig kunnskapstilfang til (voksenerfaring, ikke barneerfaring), samt 

forskningsmessig belegg for?  

Det er klart at et biologisk prinsipp vil gi foreldrene i en 

omsorgsovertakelsesvurdering en sterkere stilling. Det er imidlertid ikke like 

forutbestemt at et biologisk prinsipp som utgangspunkt for vurderingen, er til det 

beste for barnet i alle saker. Sandberg tar til orde for å omtale dette prinsippet som 

det biologiske argument, og det virker som det vil være mer i tråd med det som i dag 

er kunnskapsgrunnlaget for å vurdere det enkelte barns tilknytning og 

omsorgsbehov.
885

 

Særlig oppmerksomhet er det på adopsjon som barneverntiltak, og dette har også 

vært tema i Høyesterett.
886

 Høyesterett vektlegger at gutten bor hos en 

velfungerende forsterfamilie som gir stabilitet, også utover at gutten fyller 18 år. Om 

de biologiske bånd uttaler Høyesterett:  

De biologiske bånd til foreldrene er generelt et hensyn av stor vekt. I denne saken 
tilsier imidlertid den relativt korte tid han bodde sammen med dem, og ikke minst de 
graverende forholdene som preget periodene da foreldrene sammen og mor alene 
hadde omsorgen for E, at dette hensynet kommer mer i bakgrunnen. 

Videre vil barnet slippe forstyrrende elementer som kontroll av barnevernet og nye 

rettsprosesser. Høyesterett vektlegger også at barnet får samme status som 

fosterforeldrenes adoptivdatter, som de omtaler som hans sosiale søster. Retten 

legger også vekt på barnets ønske om å bli adoptert.  

E har i dag ikke kontakt med noen av sine biologiske foreldre. Dette har så langt vært 
ansett riktig for å skape ro og trygghet rundt E. I fremtiden kan dette bli annerledes, 
og fosterforeldrene er ikke avvisende til at E senere kan ha kontakt med sine biologiske 
foreldre dersom han selv ønsker det. Det er vanskelig å se for seg at samvær med de 
biologiske foreldrene skal bli aktuelt i fremtiden uten at E selv ønsker det. Slik 

 

Ot.prp. nr. 44 (1991–92) side 110. I Innst. O. nr. 80 (1991–92) side 5 er det påpekt at «[o]msorg og 
oppdragelse er i utgangspunktet foreldrenes ansvar». 
885 Sandberg (2005) 
886 HR-2019-1272-A 
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situasjonen ligger an, vurderer jeg det derfor slik at adopsjonsspørsmålet neppe vil ha 
noen vesentlig betydning for om – og i tilfelle i hvilket omfang – E vil ha kontakt med 
sine biologiske foreldre i fremtiden. 

Det er jevnlig og god kontakt mellom E og hans to biologiske søstre. Det fremstår for 
meg som sannsynlig at denne gode kontakten vil vare ved uansett om E blir adoptert 
eller ikke.887 

Det er verd å merke seg at Høyesterett i denne avgjørelsen ikke viser til et biologisk 

prinsipp, men at det biologiske bånd generelt er et hensyn av stor vekt. Dette kan 

tyde på at Høyesterett vurderer det biologiske som et argument eller hensyn som 

kan tillegges større eller mindre vekt, avhengig av hvilke andre hensyn som gjør seg 

gjeldende, og at det biologiske ikke alltid representerer en reell tilknytning.
888

 

Den potensielle motsetningen mellom barnets beste og foreldrenes krav på 

beskyttelse av sitt familieliv og privatliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, 

har kommet særlig fram ved en rekke overprøvinger fra EMD. Noen av sakene er 

avgjort, men det ventes flere avgjørelser.
889

 I kjølvannet av de mange 

barnevernsakene som er kommunisert mot Norge, og EMDs storkammerdom i 

Strand Lobben-saken der flertallet feller Norge for krenkelse av EMK art 8, 

bestemte Høyesterett at de skulle behandle fire saker (der to av dem ble forent til 

felles behandling) sammenhengende i storkammer.
890

  

Adopsjonssaker setter dilemmaet mellom barnets beste og foredrenes krav på 

beskyttelse av sitt familieliv og privatliv etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, 

på spissen. Et slikt dilemma og mulig motsetning mellom barnets beste og 

foredrenes krav på beskyttelse av sitt familieliv og privatliv, er likevel også 

representert i en sak om omsorgsovertakelse.
891

 Etter storkammervgjørelsene er det 

grunn til å anta at det vil bli skjerpede krav til vurderinger, samt at det kan tyde på at 

 

887 HR-2019-1272-A avsnitt 105 - 107 
888 Det som synes være et større tilknytningsbrudd ved adopsjonen i denne saken, er guttens 
tilknytning til sin opprinnelige kultur. 
889 Dette er skrevet i desember 2019. 
890 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019). Dissens, HR-2020-661-S, HR-2020-
662-S, HR-2020-663-S 
891 HR-2020-663-S avsnitt 92, HR-2020 661-S avsnitt 76-78. Likevel regnes et adopsjonsvedtak som 
et mer inngripende tiltak enn en omsorgsovertakelse. Dette skyldes at en adopsjon er et endelig 
juridisk brudd mellom barn og foreldre, samt at det som regel vil være vesentlig mindre kontakt 
mellom barn og foreldre i etterkant. 
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norske domstoler for ensidig har lagt vekt på barnets beste, og i for liten grad 

balansert dette mot hensynet til de biologiske foreldrene i noen av sakene.
892

  

I Strand Lobben peker mindretallet på den motsetningen som ligger i at statene 

etter barnekonvensjonen er forpliktet til å legge barnets beste helt og holdent til 

grunn, mens flertallets dom, etter deres syn, leder til at «reuniting the natural parent(s) 

and the child is the “inherent” and “ultimate” aim and the “guiding principle” to be followed». 

Mindretallet peker også på ulikheter mellom medlemsstatene:  

Under the CRC, and similar constitutional or other provisions in many domestic legal 
orders, however, the position has evolved to one where the best interests of the child 
are recognized as a primary, or paramount, consideration – based on children’s 
particular need for protection as dependent and vulnerable human beings. This in turn 
implies that the best interests of the child may, where the circumstances so demand, 
override the aim of reuniting the child with the biological parent(s). 

Og videre: 

These tensions in the general principles are bound to be a source of some real 
difficulties for the domestic authorities in several Contracting States, not least those 
where constitutional provisions entail that the best interests of the child be regarded 
as a pivotal consideration. 

Et eksempel på en slik «constitutional provision» er Grunnloven § 104, som sier at 

barnets beste skal være «et grunnleggende hensyn». Og som Høyesterett altså nå skal 

tolke i lys av det som fremkommer i Strand Lobben-dommen. 

Det biologiske prinsipp har ofte vært et argument som foreldrene har anført til 

støtte for sin rett til respekt for sitt familieliv og privatliv, og at en 

omsorgsovertakelse er et for stort inngrep i deres rettigheter. For barna er det 

primære hvilken selvstendig verdi et biologisk utgangspunkt har for å vurdere den 

omsorgen et barn får. Det biologiske behøver ikke ha betydning for omsorgsbehovet 

til barnet eller omsorgshandlingene til foreldrene i seg selv. Det bør etter min mening 

vurderes konkret hvor stor betydning den biologiske tilknytningen har for barnet.  

I en sak om tilbakeføring av omsorgen av et barn som hadde bodd i fosterhjem i 

om lag 4 år, viser Høyesterett til vurderingen av å finne en rimelig balanse mellom 

foreldrenes og barnets interesse etter praksis fra EMD og Strand Lobben- 

 

892 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) 
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dommen.
893

 Høyesterett viser til at forholdet mellom barnet og forsterfamilien kan 

ha fått en slik karakter at retten til familieliv verner relasjonen.
894

 De faktiske 

familiebåndene er også fremhevet av EMD i en rekke saker.
895

 

Det er etter mitt syn grunn til å moderere et eventuelt eksisterende generelt 

utgangpunkt om at biologiske tilknytning som regel inneholder en omsorgskvalitet 

for barnet, som omsorgspersoner uten biologisk tilknytning ikke har mulighet til å 

gi barnet. Om biologisk tilknytning utgjør en omsorgskvalitet vil avhenge av barnets 

omsorgsbehov og foreldrenes mulighet til å møte barnets behov. I en situasjon uten 

spesielle omsorgsbehov der foreldrene er i stand til å møte barnets behov, vil nok 

foreldrenes tilknytning og kjærlighet til sine barn utgjøre en omsorgskvalitet. Men 

hvis vilkårene i barnevernloven § 4-12 er oppfylt, eller ligger i et grenseland for å 

være oppfylt, befinner ikke barnet seg i en slik situasjon. Egenverdien av biologisk 

tilknytning i relasjon til den omsorgskvaliteten barnet får, må derfor etter mitt syn 

vurderes konkret i den enkelte sak, der barnet har fått en reell mulighet til å uttrykke 

sitt syn på verdien av tilknytningen. 

5.3.9 Prinsipp om utviklingsfremmende tilknytning? 

Debatten knyttet til det biologiske prinsipp har tilkommet de senere år. I nyere 

utvalgsarbeid er det fremmet forslag om et nytt prinsipp om utviklingsfremmende 

tilknytning.
896 Forslaget om dette prinsippet viste til tilknytningsforskningen som 

noe av det mest banebrytende bidrag innen utviklingspsykologien. Nyere forskning 

har gjort tilknytningsbegrepet klinisk relevant, og har vist at den tidlige 

relasjonsbyggingen er helt grunnleggende for barns vekst og utvikling.  

Utrygg tilknytning kan være hemmende for barns emosjonelle og kognitive 

utvikling, og alvorlig brist i tilknytnings og relasjonsbyggingen kan føre til store 

psykiske problemer for barnet. Forskning viser også at lav kvalitet på det språklige, 

emosjonelle og sosiale samspillet mellom barn og omsorgspersoner har betydning 

for barnets språklige og kognitive utvikling. I nær sammenheng med dette viser nyere 

nevro-psykologisk og nevro-biologisk forskning at barnehjernens vekst og utvikling 

 

893 HR-2020-1788-A avsnitt 68–70 
894 HR-2020-1788-A avsnitt 70 
895 Prop. 133 L (2020-2021) punkt 3.4.2 
896 NOU 2012: 5 punkt 6.5.2 Barns behov for utviklingsstøttende tilknytning på side 80 og følgende. 
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når de over lengre tid eksponeres for stressende og angstfremkallende omgivelser 

blir påvirket negativt. Dette skader blant annet barnets emosjonsregulering og 

kognitive utvikling. Til sammen viser denne forskningen at samspillet mellom barn 

og omsorgspersonene er så avgjørende for barns utvikling og fungering at den må 

tillegges avgjørende vekt. 

Utvalget anbefalte derfor at det ble etablert et fjerde førende prinsipp for 

vurdering av vanskelige avgjørelser i barnevernsaker. Bakgrunnen var at en for stor 

vekting av egenverdien av det biologiske prinsipp kan føre til at barnet vokser opp 

under ugunstige omsorgsbetingelser dersom tilknytningen og relasjonsutviklingen 

mellom barnet og omsorgspersonene er svak. Utvalget anbefalte derfor at det 

utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp gis forrang i forhold til det biologiske 

prinsipp i saker der tilknytnings- og relasjonskvaliteten er til hinder for barnets 

utvikling.  

Det er noe uklart hvorvidt Høyesterett har sluttet seg til dette som et eget 

prinsipp. I en avgjørelse fra 2012 som omhandlet foreldrenes samværsrett etter 

omsorgsovertakelse tok Høyesterett utgangspunkt i at samværet må innrettes slik at 

det ikke er til hinder for å etablere en trygg og god relasjon mellom barnet og 

fosterforeldrene, samtidig som hensynet til å skape og vedlikeholde barnets 

kjennskap til og forståelse for sitt biologiske opphav må ivaretas.
897

 

Om statusen på det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp og utvalgsarbeidet i 

NOU 2012:5 uttaler Høyesterett: 

Anbefalingen har møtt motbør, idet flere høringsinstanser har vært kritiske. Det 
fremstår på den bakgrunn som uklart hva som vil komme ut av utvalgsarbeidet. 
Avgjørelsen i denne saken må uansett bygge på gjeldende rett, og i så måte gir 
utredningen på dette punkt etter mitt syn liten veiledning.898 

Nyere rettspraksis viser likevel at tilknytningen vektlegges som et sentralt moment i 

vurderinger av barnets beste. I avgjørelsen vist til ovenfor som omhandler adopsjon 

som barneverntiltak, er tilknytningen et forhold som har særlig betydning.
899

 Det 

henvises til fylkesnemndas vedtak der det framgår «at fosterforeldrene bevisst har holdt seg 

mye hjemme for å gi E trygge rammer og ro, og de har deltatt i gruppeveiledning for å kunne møte 

Es behov på best mulig måte.» Og videre at BUP har vurdert det slik at fosterforeldrene 

 

897 Rt. 2012 s. 1832 
898 Rt. 2012 s. 1832 avsnitt 30 
899 HR-2019-1272-A 
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«gjennom sin tilstedeværelse, rammer og forutsigbarhet [har] evnet å gi E grunnleggende trygghet og 

solid utviklingsstøtte».
900

 

Høyesterett synes å koble det å være en god tilknytningsperson med evnen til å 

gi utviklingsstøtte. Videre henvises det til barnevernloven § 6-3 og barnets eget syn 

på det å bli adoptert. Gutten er 6 år og har uttrykt til sakkyndig at det var fint å være 

adoptert, og at han visste at han fikk forsterforeldrenes etternavn og at han var veldig 

glad for det. Høyesterett omtaler likevel ikke et prinsipp om utvilkingsstøttende 

tilknytning i denne avgjørelsen.  

I lovarbeidet fra 2013 uttales det likevel fra departementet at det skal foretas en 

balansering av tilknytnings- og relasjonskvalitet og biologisk bånd. Samspill, 

relasjonskvalitet og tilknytningsform skal ses i sammenheng med barnets alder, men 

barn har generelt sett har best av å vokse opp i egen familie, og at kontakten mellom 

familien og barnet skal opprettholdes etter en omsorgsovertakelse.
901

 Det uttales 

også at det er et sentralt ønske om å videreutvikle kompetansen både i barnevernet 

og hos barnefaglige sakkyndige når det gjelder betydningen av tilknytnings- og 

relasjonskvalitet. 

5.4 Overdekning av rettigheter og prinsipper? 

En omsorgsovertakelse ligger i grenselandet mellom omsorg, hjelp, beskyttelse og 

tvang. Vurderingene må derfor forholde seg til ulike rettslige verdier som er 

representert, fra autonomi til beskyttelse av barnets utvilking i form av tvang. Dette 

reflekterer det utfordrende samfunnsoppdraget rettsanvendere skal manøvrere i, for 

å finne de beste løsninger mulig for barn i vanskelige situasjoner. Det virker derfor 

nødvendig å være ydmyk for at disse sakene ofte er svært vanskelige, men også for 

å kunne ha et kritisk blikk på hvordan konkteksten kan legge premisser for de 

rettslige vurderinger som gjøres.  

Gjennomgangen i dette kapittelet synliggjør at medbestemmelsesretten sett i 

sammenheng med barnets beste, danner et endret utgangspunktet for å gi innhold 

til de kravene og vilkårene som stilles til en vurdering av en omsorgsovertakelse. Det 

fremstår som at medbestemmelsesretten anvendt i sin fulle utstrekning viser at 

hovedfokuset for vurderingen skal ta utgangspunkt i barnets situasjon. For å vite hva 

 

900 HR-2019-1272-A avsnitt 83 
901 Prop. 106 L punkt 11.2 med henvisning til NOU 2012: 5 
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som er barnets situasjon, må barnet få uttrykke seg om alle aspekter ved saken, 

dersom barnet ønsker det. Vurderingen bør ta utgangspunkt i barnets opplevelse av 

sin egen situasjon, dersom barnet har en egen oppfatning.  

Kapittelet har vist at medbestemmelsesretten reiser spørsmål om vilkårene i 

barnevernloven § 4-12 er i samsvar med, og anvendes i samsvar med 

rettighetsbestemmelsen i barnevernloven § 1-5 og barnets øvrige rettigheter. Barnets 

rett til medbestemmelse og de øvrige av barnets aktuelle rettigheter må, slik jeg ser 

det, klarere innfortolkes i vilkårene for en omsorgsovertakelse. Dersom også 

vilkårene for en omsorgsovertakelse, og metodikken for å anvende dem, hadde hatt 

et tydeligere fokus på barnets rett til medbestemmelse, rettighetsbestemmelsen og 

barnets øvrige rettigheter, kan det tenkes at endel avgjørelser ville fått andre 

løsninger.  

Det påligger ikke staten noen plikt å overta omsorgen for et barn, selv om 

vilkårene er oppfylt etter barnevernloven. Det uttrykkes ved ordlyden at vedtak om 

å overta omsorgen for et barn kan treffes. Vilkårene må være oppfylt, men dersom 

barnets syn i større grad ble hensyntatt også i vurderingen av grunnvilkårene og 

nødvendighetskravet, kan det tenkes at barnets opplevelse ville ført til tydeligere 

spørsmål om hvorvidt barnet har en rett til å bli flyttet eller en rett til å ikke bli flyttet.  

Barnevernretten skal ivareta ulike idealer og verdier, noe som medfører at 

bestemmelsene samlet sett reflekterer ulike rettslige dilemma som kan oppstå når 

verdiene, interessene og idealene omfatter grenselandet mellom omsorg, hjelp og 

tvang. Dette kan medføre at prinsipper som kanskje ikke alltid fremkommer 

eksplisitt av enkeltstående rettslige bestemmelser, får større aktualitet for å ivareta 

harmoni og konsekvens på rettsområdet.  

De barnerettslige prinsippene er delvis bærer av verdier for å verne barn, delvis 

kan de sies å være bærere av verdier forankret i en kulturell forståelse av hva som er 

bra for barn, som kan omtales som politiske prinsipper.902 De barnerettslige verdiene 

og prinsippene er dynamiske i den forstand at de endrer seg ut fra den faglige 

kunnskapen om barn. Kunnskapen om barns forutsetninger, utvikling og 

konsekvenser av ulike livsbetingelser vil alltid være i utvikling.
903

 Endringer i 

samfunnsmønster og familiesammensetninger preger også innholdet og forståelsen 

 

902 Jerkø (2012) s. 8 og 13 
903 Christiansen og Anderssen (2011) s. 201 
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av de mellommenneskelige idealene og prinsippene som angår barna.
904

 Eksempelvis 

er barns rett til medbestemmelse et utslag av en slik endret forståelse av et 

menneskerettslig utgangspunkt og en forståelse av autonomi som grunnlag for frihet 

og likeverd. Det virker som om utviklingen av barns medbestemmelsesrett fører til 

at øvrige prinsipper får en noe annen anvendelse og kanskje også innhold.  

Det virker også som det er grunn til å stille spørsmål ved om enkelte av de 

barnerettslige og barnevernrettslige rettslige normene, som gjerne har blitt omtalt 

som prinsipper, tjener en selvstendig funksjon for barnets rettslige stilling eller om 

de nå i større grad viderefører et paternalistisk tanke- og verdigods enn at de styrker 

barnets rettslige posisjon. Både medbestemmelsesretten og barnets beste har løftet 

fram betydningen av at det er det enkelte barns konkrete situasjon som hovedsakelig 

skal vurderes. Spørmål i denne sammenheng er om de barnevernrettslige 

spesialnormer, som det mildeste inngreps prinsipp og det biologiske prinsipp, og 

også den tidligere forståelsen av barnets beste, legger opp til en forforståelse av hva 

som er det beste for barn på et for generelt grunnlag. Videre om en slik generell 

forforståelse i for stor grad viderefører et paternalistisk utgangspunkt, og også i for 

stor grad legger opp til argumentasjon fra foreldrenes ståsted.  

Med bakgrunn i den seneste rettsutviklingen, og det store antallet saker mot 

Norge i EMD, er det grunn til å stille spørsmål ved om Norges nasjonale rettspraksis 

har trukket argumentasjon knyttet til barnets situasjon for langt sett opp mot 

foreldrenes rettigheter. I saken Strand Lobben og andre mot Norge, kritiseres norske 

myndigheter for at det ikke synes være gjort nok for å styrke tilknytningen mellom 

barn og mor under samvær etter den opprinnelige omsorgsovertakelsen.
905

 Det kan 

derfor virke som om kravene til å støtte opp om - og styrke tilknytningen til biologisk 

opphav - ved at en omsorgsovertakelse presiseres som et midlertidig tiltak der 

tilbakeføring er målet, må skjerpes.  

Det er likevel ikke slik at EMD virker uttalt på at hensynet til foreldrene 

nødvendigvis bør tillegges større vekt. Det virker i større grad som det er et ønske 

om at nasjonale domstoler må avveie de ulike hensynene bedre og mer uttalt. Det er 

ikke i utgangspunktet en motsetning mellom et mål om å styrke tilknytningen 

mellom barn og foreldre, og en beslutning om at en omsorgsovertakelse er 

midlertidig nødvendig. At en omsorgsovertakelse er et midlertidig inngrep har alltid 

 

904 Ellingsen, Studsrød, og Jensen (2017) s. 21 og 22 
905 Strand Lobben og andre mot Norge, no. 37283/13 (2019) 
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vært utgangspunktet etter barnevernloven, og det skal arbeides for å styrke 

tilknytningen under omsorgsovertakelsen med sikte på tilbakeføring. Det har også 

de senere år vært en presisering i loven av barneverntjenestens ansvar for 

tilrettelegging for tilbakeføring, og også at samvær skal fastsettes slik at tilbakeføring 

kan muliggjøres. Unntaket er dersom samvær også med sikte på tilbakeføring, klart 

ikke er til barnets beste. 

Det virker også som et generelt prinsipp om utviklingsstøttende tilknytning ikke 

har fått et klart gjennomslag i rettspraksis, selv om det har vært et uttrykt ønske i 

lovarbeidet, og departementet har ønsket en viderutvikling av kompetansen både i 

barnevernet og hos barnefaglige sakkyndige når det gjelder betydningen av 

tilknytnings- og relasjonskvalitet.
906

 Det er også ganske klart at det biologisk prinsipp 

er et selvsagt samfunnsmessig utgangspunkt der biologisk opphav som regel vil 

utgjøre den primære omsorgsbasen for barn. Likevel virker betydningen av den 

biologiske tilknytningen i en omsorgsvurdering noe moderert. I en konkret 

vurdering vil ikke den biolgiske tilknytningen alltid være like reell og like sentral for 

å vurdere omsorgssituasjonen for et barn. 

Kan det - i slike tilfeller - være at legalitetsprinsippet som krever konkrete 

forholdsmessighetsvurderinger av barnets situsjon, retten til kontradiksjon og 

prinsipp om utviklingsfremmende tilknytning, kanskje i større grad tilrettelegger for 

konkrete vurderinger av det enkelte barns situasjon som ikke bærer med seg en 

paternalistisk forforståelse. For eksempel kan det tenkes at det er fort gjort å trekke 

det mildeste inngreps prinsipp i retning av at det alltid er mildere for barnet å motta 

hjelpetiltak i hjemmet, uten at det enkelte barn har uttrykt noe om hva som oppleves 

mildt eller minst for barnet selv. I denne forbindelse tenker jeg at departementetes 

formulering av det mildeste effektive inngrep er interessant.
907

 At barnevernet ikke 

skal sette inn mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig i familier som trenger 

bistand. Samtidig må barnevernet mene at tiltaket er effektivt og slik gi den hjelpen 

barnet har behov for og rett til. En slik forståelse av prinsippet harmonerer kanskje 

bedre med den strukturen EMD legger opp til for vurderinger av EMK artikkel 8, 

der tiltakets egnethet er den første delen av vurderingen. 

 

 

906 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.2 med henvisning til NOU 2012: 5 
907 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 11.2 
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6  Barnets rett til medbestemmelse i 
saker om omsorgsovertakelse 

6.1 Analysens utgangspunkt og spørsmål 

6.1.1 Hensikt med analysen og analysens utvalg 

Medbestemmelsesretten har vært en viktig fasilitator til å virkeliggjøre barns 

rettigheter, nettopp ved å gi konkrete og praktiske krav til ivaretakelsen av dem.
908

  

First, article 12 extends to all children who are ‘capable of forming’ their own views 
on matters affecting them. Critically, the assessment of a child’s capacity to form a 
view and the means by which that view is expressed must not be determined through 
an adult-centric prism. In this respect, article 12 demands a reversal of the historical 
presumption that children are incompetent in favour of a presumption that children 
are capable of expressing views.909  

Som belyst i kapittel 3, 4 og 5 er totaliteten i barnas aktuelle rettigheter, og hvordan 

de blir gjenstand for en avveining, vesentlig for ivaretakelsen av dem. Avhandlingens 

hovedfokus er likevel medbestemmelsesrettens innhold og rekkevidde i 

kontaktpunktet med øvrige rettigheter i omsorgsovertakelsesvurderinger. Hensikten 

med dette kapittelet er å undersøke hvordan medbestemmelsesretten ivaretas i 

praksis, i lys av de rettslige implikasjonene som kapittel 3, 4 og 5 tyder på at 

medbestemmelsesretten burde føre til.  

Som behandlet i kapitlene foran legges det til grunn at medbestemmelsesretten 

er en rettighet som både har prosessuelle og materielle sider, at 

medbestemmelsesretten henger nøye sammen med barnets beste, og at rettigheten 

derfor bør ses i sammenheng med - og avveies mot - de øvrige rettighetene barn har 

i omsorgsovertakelsesvurderinger. Det stilles konkrete spørsmål til 

medbestemmelsesrettens prosessuelle og materielle sider i dette kapittelet. Det 

barnet uttrykker benevnes som barnets synspunkt eller syn. Det er ikke sikkert 

 

908 Krappmann (2010) s. 505 
909 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 402 
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barnet alltid har noe klart ønske, men likevel har et syn eller noen synspunkter som 

skal vurderes i sakens totalitet. 

En analyse med utgangspunkt i medbestemmelseretten, og 

medbestemmelsesrettens egenvekt og relative vekt, kan belyse hvordan 

medbestemmelseretten virker inn og avveies mot øvrige rettslige normer. Analysens 

spørsmål tar derfor utgangspunkt i medbestemmelsesretten, for deretter å kunne se 

hvordan øvrige rettslige normer forholder seg til denne. Dette gjelder både de øvrige 

rettighetene barn har, vilkårene for en omsorgsovertakelse, og normer utformet 

spesielt med tanke på barn og barnevernretten, som hensynet til barnets beste, det 

biologiske prinsipp og det mildeste inngreps prinsipp. 

Jeg håper også analysen kan gi et utgangspunkt for refleksjoner om hvordan 

barnets medbestemmelsesrett framstår i møte med rettslige normer som alle 

individer har, for eksempel generelle rettsstatlige prinsipper som legalitetsprinsippet, 

retten til kontradiksjon, og forholdsmessighets/proporsjonalitetsprinsippet som 

også ble trukket fram i kapittel 5. 

Som beskrevet i punkt 2.2.3 gir søk på inngrepsbestemmelsen barnevernloven § 

4-12 og barnevernloven §§ 1-6 og/eller 6-3 om retten til medbestemmelse treff på 

14 høyesterettsavgjørelser. 9 av disse avgjørelsene er truffet etter inkorporeringen av 

barnekonvensjonen i 2003, og det er disse avgjørelsene som primært utgjør 

materialet fra Høyesterett. I tillegg har jeg behandlet endel av de øvrige 

høyesterettsavgjørelsene som gir treff på barnevernloven §§ 1-6 og/eller 6-3 truffet 

etter 2003. Det er totalt snakk om 35 avgjørelser. Endel av avgjørelsene som kunne 

gi noe til analysens spørsmål, selv om de ikke omhandler omsorgsovertakelser 

direkte, er også tatt med.  

Mange av høyesterettsavgjørelsene i tidsrommet mellom 2003 og 2021 er 

kjennelser.910 Det er heller ikke alle kjennelsene fra ankeutvalget som nevner 

barnevernloven § 1-6 eller § 6-3 spesifikt, og flere av disse har sin hovedsakelige 

vurdering knyttet overprøvingsadgangen etter tvisteloven. Det er også en del av 

kjennelsene som først og fremst knytter seg til partsvurderingen etter 

 

910 Utgangspunktet er at avgjørelser som angår sakens realitet (materielle spørsmål) avsies ved dom, 
mens prosessuelle spørsmål avgjøres ved en såkalt kjennelse. Det er imidlertid enkelte unntak fra dette 
utgangspunktet; blant annet er det visse realitetsavgjørelser som avgjøres ved kjennelse, og visse 
prosessuelle avgjørelser av mindre viktig karakter avsies ved beslutning. Når de forskjellige 
avgjørelsesformene skal brukes, er detaljert regulert i lovverket. Den praktiske forskjellen er at det stilles 
noe strengere krav til begrunnelsen for dommer enn for kjennelser.   
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barnevernloven § 6-3 annet ledd. Disse behandles i den grad de tilfører noe til 

spørsmålene som stilles, eller gir noe til forståelsen knyttet til den selvstendige 

rettigheten barn har til medbestemmelse. 

Selv om kjennelsene kan gi noe sparsomme vurderinger og begrunnelser, kan de 

gi føringer for hvordan vi skal forstå hvilke prosessuelle implikasjoner barnets rett 

til medbestemmelse fører til.
911

 Interessante signaler knyttet til avgjørelsene her kan 

eksempelvis være hvordan Høyesterett bedømmer sin kompetanse, og rettslige krav 

til vurderinger lagmannsrettene og tingrettene. Det kan tenkes av avgjørelsene angir 

noen terskler for Høyesteretts oppfatning av adgangen til å overprøve de lavere 

domstolenes vurderinger, og grensedragninger mellom ulike former for overprøving 

etter ulike bestemmelser i tvisteloven.
912

 Dette kan knytte seg til hva som er uriktig 

lovforståelse og hva som er åpenbart uforsvarlige eller urimelige avgjørelser i disse 

sakene. I kjennelsene fra 2008 til 2021 er det eksempler på at Høyesterett kan gi 

uttrykk for hvordan vi skal forstå de prosessuelle sidene av barnets rett til 

medbestemmelse.913  

Når det gjelder avgjørelser fra EMD som henviser til barnekonvensjonen i 

Hudoc, viser filtrering på artikkel 8 på engelsk språk treff på 19 saker ved å søke på 

CRC, altså barnekonvensjonen. Samme filter ved søk på CRC art. 12, artikkelen om 

barns rett til medbestemmelse, gir 11 treff.
914

 Av disse 11 sakene er det kun 3 som 

spesifikt tar opp barns rett til medbestemmelse etter barnekonvensjonen artikkel 12. 

6.1.2 Medbestemmelsesretten sider og analysens spørsmål 

Medbestemmelsesretten etter barnevernloven er en saksbehandlingsregel, samtidig 

som den gir uttrykk for innholdet i barnets rettighet. Det samme gjelder 

barnekonvensjonen artikkel 12. Barnekonvensjonen artikkel 12 er både en 

 

911 Etter HR-2010-404-A skal samtykke til anke bare kunne gis når spesielle, strenge, vilkår er 
oppfylt. Det er derfor tilstrekkelig at lagmannsretten viser til at ingen av lovens vilkår er oppfylt. 
Mener derimot lagmannsretten å ha kompetanse til å gi samtykke til å fremme anken, men vil ikke gi 
slikt samtykke, vil det være best i samsvar med EMK artikkel 6 nr. 1 at dette opplyses. Selve skjønnet 
behøver ikke begrunnes. 
912 Endring i tvisteloven § 36-10 (3) fra 2007 kan forklare at Høyesterett ikke har realitetsvurdert 
omsorgsovertakelsessaker etter 2007. 
913 Disse sakene omhandler ikke barns rett til medbestemmelse, men kravene etter barnevernloven og 
tvisteloven, og behandles i analysen der de er relevante. Rt. 2011 s. 1053, Rt. 2013 s. 55 
914 Siste søk 1. april 2021. 
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prosessuell og en materiell bestemmelse.
915

 Ordlyden i barnevernlovens §§ 1-6 og 6-

3 kan deles inn i prosessuelle og materielle sider, og analysens spørsmål følger en slik 

inndeling. I all hovedsak skal de prosessuelle sidene sikre at barn som har rett til å 

uttale seg får mulighet til å uttale seg, og de materielle sidene krever en vurdering av 

hvordan barnets synspunkter skal virke inn på det materielle resultatet. 

Det er likevel en glidende overgang mellom de prosessuelle og materielle sidene 

av medbestemmelsesretten. Robberstad uttrykker at saksbehandlingsregler kan 

inndeles i materielle og prosessuelle regler, men at «alle prosessuelle deltakerrettigheter har 

dette materielle aspektet».
916

 Det er derfor ikke et klart skille mellom prosessuelle og 

materielle sider av medbestemmelsesrettigheter.
917

 De prosessuelle sidene skal gi 

rom for at relevante hensyn til grunn for den materielle vurderingen av rettigheten 

kan komme frem. Det er eksempelvis bare mulig å undersøke 

medbestemmelsesrettens innvirkning på resultatet i omsorgsovertakelsessakene, 

dersom barnet har fått en prosessuell mulighet til å gi synspunkter.  

Som det fremgår i kapittel 3 og 5 skal prosessuelle krav til barns rett til 

medbestemmelse oppfylles, herunder være i tråd med generelle rettsstatlige krav og 

prinsipper, for å gi formelt rettssikre avgjørelser. Lovgivningen er tydelig på de 

prosessuelle sidene av medbestemmelsesretten. At barnets syn skal vurderes og 

vektlegges er et uttrykk for et krav, spesielt med tanke på dokumentasjonskravet som 

nå følger av barnevernloven § 6-3a. Det skal dokumenteres hvordan det barna 

uttrykker har blitt hensyntatt i vurderingen. Forvaltningen og domstolenes plikter 

korresponderer med barnas rettigheter her.  

Barnevernloven § 1-6 er fra 2018 og har fungert ved siden av barnevernloven § 

6-3 første ledd. De fleste rettsavgjørelsene inntatt i analysen er defor fattet med 

henvisning til § 6-3 første ledd. Også i denne bestemmelsen er det prosessuelle og 

materielle sider. Den første prosessuelle siden angis med ordlyden «skal informeres og 

gis anledning til å uttale seg». Deretter følger en del av den prosessuelle siden som også 

har et materielt skjønnsmessig preg «... og yngre barn som er i stand til å danne seg egne 

synspunkter».
918

 I lovforslaget til ny barnevernlov er § 6-3 første ledd foreslått fjernet. 

 

915 Robberstad (2018) s. 54–55 med henvisning til Stang (2007) s. 111 jf. s. 84 
916 Robberstad (2018) s. 55 
917 Syse (2016) s. 41 
918 Robberstad (2018) s. 55: «Saksbehandlingsreglene kan også selv inndeles i «materielle» og 
«prosessuelle» regler … Om en regel er materiell eller prosessuell, kan således bero på 
sammenhengen.» 



 

 263 

Ordlyden i barnevernloven § 1-6, er foreslått videreført med nesten likelydende 

ordlyd. De prosessuelle sidene av medbestemmelsesretten følger av ordlyden «rett til 

å medvirke», «alle forhold som vedrører barnet etter denne loven», «skal få tilstrekkelig 

informasjon», «har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter» og «barnets synspunkter skal 

vektlegges».  

For hvilke barn som får uttrykke seg i en sak om omsorgsovertakelse, er de mest 

sentrale vurderingene etter barnevernloven § 1-6 de prosessuelle sidene som krever 

materielle vurderinger. Med dette mener jeg at ordlyden barn «som er i stand til å danne 

seg egne synspunkter» kan forstås som at det skal gjøres en materiell vurdering av hvilke 

barn som er i stand til å ha en rett til å medbestemme.919 Selv om det i tidligere 

kapittel er lagt til grunn at alle forhold i en barnevernsak vil være et «forhold som vedrører 

barnet», kan også denne delen av ordlyden muligens reise spørsmål om adgangen til 

å unnlate å høre barnet.  

Hva anses være «tilstrekkelig og tilpasset informasjon», «fritt å gi uttrykk for sine 

synspunkter» kan også ses som prosessuelle sider av medbestemmelsesretten. Det kan 

imidlertid tenkes at barnet, eller barnets representant, kan anføre at 

barneverntjenesten, fylkesnemnda eller domstolen ikke har gjort dette på 

tilstrekkelig vis. Dette kan da måtte innebære en materiell vurdering av hvorvidt 

informasjonen og mulighetene for å uttrykke seg fritt er lagt tilstrekkelig tilrette for. 

At barnets syn skal vektlegges er også en prosessuell side av rettigheten, som følge 

av ordlyden «skal». 

Spørsmålene som knytter seg til de prosessuelle sidene av barns 

medbestemmelsesrett, dreier seg om de rettslige krav som stilles til anvendelsen 

oppfylles eller ikke. Her vil det være mulig å vurdere om avgjørelsene oppfyller 

rettslige krav de lege ferenda og de sententia ferenda, og dermed gi grunnlag for en 

viss normativ kritikk. Slik jeg ser det er medbestemmelsesrettens prosessuelle sider 

uttrykk for en krav-plikt-relasjon. Medbestemmelsesrettens prosessuelle sider 

innebærer at barn skal informeres, barn som er i stand til det har rett til å fritt få gi 

uttrykk for sitt syn, og de har rett til at dette gjennomføres på en barnetilpasset måte, 

og barnets syn skal vektlegges. Disse prosessuelle sidene av rettigheten og prinsippet, 

er derfor ikke bare en retningslinje.  

 

919 Grensedragningene mellom de prosessuelle og materielle sidene er noe flytende, da de 
prosessuelle delene også har mer materielle sider der nærmere krav til den prosessuelle rettigheten 
vurderes før det kan avgjøres hvorvidt den er oppfylt eller ikke.  
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Spørsmålene til de prosessuelle sidene av barns medbestemmelsesrett vil være 

disse: 

1. I hvilke saker og i hvilke spørsmål skal barn få uttale seg?  

2. Hvilke barn har rett til å bli hørt?  

3. Kan det gjøres unntak fra retten til å bli hørt? 

4. Når, og til hvilke sider av saken skal barna få mulighet til å uttale seg? 

5. Hvem skal snakke med barna, og hvordan? 

 

De materielle sidene av barns medbestemmelsesrett innebærer at barnets mening 

skal vektlegges etter en materiell, konkret avveining der også barnets alder og 

modenhet skal tas i betraktning. Det er sentralt å undersøke om lovgiver og 

domstolene ser barns rett til uttalelse og vektleggingen av barnets syn som en 

selvstendig rettighet for barnet, eller primært som en kilde til informasjon som kan 

bidra til sakens opplysning i søken etter et mer fullstendig faktisk grunnlag. Derfor 

blir de neste to spørsmålene:  

 

6. Barnets uttalelse, forsvarlig opplysning av saken eller rettighet for barnet? 

7. Hvilken betydning har barnets partsstilling? 

 

Analysen av de materielle sidene av barnets medbestemmelsesrett er i hovedsak et 

spørsmål om hvilken vekt barnets syn tillegges i den enkelte vurdering. Den rene 

materielle siden av rettigheten at «skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og 

modenhet», vil forhåpentligvis føre til vurderinger av i hvilken del av 

omsorgsovertakelsesvurderingen barnets syn skal tillegges vekt, og ikke minst 

hvilken vekt barnets syn tillegges i møte med andre hensyn i saken. Vurderingen kan 

også tenkes gjøre et skille mellom hvilken egenvekt barnets syn kan tillegges ut fra 

blant annet barnets alder og modenhet, og hvilken relativ vekt barnets syn kan 

tillegges, opp mot andre hensyn. 

For å legge vekt på barnets syn som selvstendig rettighet, er det nærliggende å 

tenke at barnets synspunkter for det første må inngå i en avveining mot barnets 

øvrige rettigheter; familieliv, utvikling, omsorg og beskyttelse. Dette gjelder både 

hvilken vekt barnets synspunkter kan ilegges isolert sett, egenvekten, og den relative 
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vekten barnets mening ilegges etter en avveiing mot andre rettigheter barnet har. 

Denne delen av rettigheten for barna er formulert som en plikt for rettsanvenderen, 

og i likhet med vurderingen av om barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter, 

er også vurderingen av vekten av barnets syn avhengig av beslutningstakers syn på 

barnets kapasitet.
920

 For det andre kan barnets syn måtte avveies mot andre hensyn 

i saken, f.eks. foreldrenes rettigheter. 

Retten barn har til hvordan det de uttrykker skal vektlegges, står muligens i en 

noe annen posisjon enn de prosessuelle sidene. Barnets syn skal vektlegges, men i 

hvor stor grad barnets syn får innvirkning på beslutningen vil sannsynligvis være 

avhengig av hva saken gjelder, barnets alder, beslutningstakers syn på barnets 

modenhet, og hvilke andre hensyn som gjør seg gjeldende. Det er klart at barnets 

syn skal være et moment i vurderingen, og rettigheten og prinsippet kan i slike 

vurderinger ses som en retningslinje. Rettigheten for barna synliggjør også en plikt 

for beslutningstaker. Ved at barnas eventuelle synspunkter materielt sett skal avveies 

i vurderingen, ligger en plikt til hvordan oppfyllelsen av barnets rett til 

medbestemmelse skal håndteres.
921

 

I disse vurderingene vil grensene mellom rett til medbestemmelse, rett til familie, 

rett til utvikling og rett til beskyttelse og omsorg kanskje innebære en 

forholdsmessighetsvurdering knyttet til alternativsvurderinger og vurderinger av 

fremtidig risiko. Dette vil jeg forsøke å belyse ved å stille spørsmål til den relative 

vekten barnets mening ilegges.922 Det er i disse avveiingene det er mest nærliggende 

å tenke at de øvrige hensyn kommer tydelig fram og hvordan dette avveies fra 

domstolens side. 

Dette fører til spørsmål til innholdet av den materielle siden av 

medbestemmelsesretten:  

 

8. Hvordan tillegges barnets syn egenvekt, og hvordan vurderes modenhet?   

9. Hvordan tillegges barnets syn relativ vekt opp mot barnets øvrige rettigheter?  

10. Hvordan tillegges barnets syn relativ vekt opp mot andre hensyn?  

 

920 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 402 
921 General Comment no. 14 og General Comment no. 12 
922 Köhler-Olsen (2012): «Begrensning av barnets ansvar for sin egen frihet må være nødvendig og 
forholdsmessig for å nå målet om beskyttelse av barnet. Kun på denne måten blir barnets 
menneskeverd respektert. Stridens kjerne ligger i når barnet må beskyttes eller ikke.» 
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Barnets medbestemmelsesrett og vurderinger av det overordnede hensynet til 

barnets beste henger sammen. I saker etter barnevernloven skal hensynet til barnets 

beste tillegges avgjørende vekt. At barnets synspunkter vektlegges trenger ikke bety 

at barnets synspunkter gis gjennomslag i den løsning som besluttes. Hensynet til 

barnets beste kan i noen tilfeller tale for å tillegge barnets synspunkter så stor vekt 

at det barnet mener får gjennomslag, men i andre tilfeller det motsatte der andre 

vektige hensyn gjør seg gjeldende og trekker i en annen retning enn det barnet 

uttrykker ønske om. Eksempelvis at barnets meninger drar i en retning der barnets 

behov for og rett til utvikling, omsorg og beskyttelse ikke vil ivaretas tilstrekkelig.  

En del av forforståelsen min er at barnets ønske først og fremst synliggjøres og 

vurderes som en reell materiell rettighet som skal vektlegges mot andre hensyn, der 

barnets synspunkt skiller seg fra det barnevernet, fylkesnemnd eller domstol mener 

er det beste alternativet for barnet. Dette er ikke unaturlig da enighet krever mindre 

begrunnelse. Dette fører til det siste spørsmålet: 

11. Barnets ønske som tilleggsargument for en allerede fattet konklusjon? 

Det som kan gjøre det vanskelig å trekke klare slutninger om hvorvidt barnets syn 

vektlegges riktig, er at denne delen av medbestemmelsesretten som regel har inngått 

i vurderingen av barnets beste. Som belyst i foregående deler av avhandlingen, har 

barnets beste vært den siste delen av en vurdering av en omsorgsovertakelse. Det er 

nærliggende at en praksis der medbestemmelsesretten tilkommer den siste delen av 

en omsorgsovertakelsesvurdering, fører til at det allerede er tatt stilling til om 

hvorvidt grunnvilkårene er oppfylt og om tiltaket er nødvendig, uten at barnets syn 

inntas i disse delene av vurderingen.  

Materielle vurderinger av vekten av barnets syn vil inngå i 

forholdsmessighetsvurderinger (eller en såkalt skjønnsmessig avveining eller 

helhetsvurdering), der ulike rettigheter eller hensyn som gjør seg gjeldende innad i 

en vurdering av barnets beste kan dra i ulike retninger. De materielle sidene av 

medbestemmelsesretten egner seg derfor ikke nødvendigvis så godt for normative 

konklusjoner om ivaretakelsen av barnets beste. Dette er vanskelige sosiale og 

mellommenneskelige, så vel som helt konkrete rettslige vurderinger der ingen 

situasjoner er like.  

Det virker derfor uhensiktsmessig å ha et hovedfokus på å trekke normative 

slutninger om hva som er det beste for barna ut fra å lese avgjørelsene. Her er det 
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primære siktemålet å belyse eventuelle utfordringer ved motstående hensyn og 

rettigheter. Dette gjelder både hvordan hensyn og rettigheter virker å være avveid 

mot hverandre, samt se dem i et overordnet perspektiv i lys av barns rett til 

medbestemmelse. Der jeg finner klare misforhold mellom det lovmaterialet tilsier 

og domstolenes vurderinger, vil jeg stille spørsmål ved hvilken forståelse som bør 

legges til grunn.  

6.2 Prosessuelle sider ved barns medbestemmelsesrett 

6.2.1 I hvilke saker og i hvilke spørsmål skal barn få uttale seg? 

Ordlyden i Grunnloven § 104 knyttet til barnets rett til medbestemmelse inneholder 

ingen begrensninger eller unntak fra retten til å bli hørt og at barnets mening skal 

vektlegges. At bestemmelsen ikke inneholder noen begrensninger gjelder både i 

forhold til barnet som rettslig subjekt, og den eventuelle situasjonen barnet befinner 

seg i. Alle barn har medbestemmelsesrett, og rettigheten gjelder i alle situasjoner. 

Det er ikke tvilsomt at Grunnlovens § 104 vil komme til anvendelse, da en 

omsorgsovertakelsessak aldri vil reise tvil om saken gjelder eller vedrører barnet.
923   

Menneskerettighetstvalgets uttalte at medbestemmelsesretten gir barnet rett til å 

ytre seg i saker som gjelder barnet selv, og det påligger både offentlige myndigheter, 

foreldre og andre private personer en plikt til å lytte. Overfor private vil en slik plikt 

være vanskelig å håndheve, men for offentlige myndigheter innebærer dette at det 

ikke kan treffes vedtak eller beslutninger i saker som gjelder barn, uten at barnet er 

blitt hørt.
924

  

Utgangspunktet etter barnekonvensjonen er også at barns medbestemmelsesrett 

etter artikkel 12 nr. 1 gjelder alle barn uavhengig av livsområde. Dette kommer frem 

av ordlyden «i alle forhold som vedrører barnet». Rettigheten innebærer at barn uavhengig 

av alder «fritt» skal få gi uttrykk for egne synspunkter. Det er en forskjell i ordlyden 

mellom Grunnloven § 104 «gjelder» og barnekonvensjonen artikkel 12 med den 

norske oversettelsen «vedrører» (affecting).  

 

923 Og det er vel heller ikke særlig sannsynlig at denne ulikheten i ordlyd vil få særlig praktisk 
betydning i anvendelsen av bestemmelsen for andre spørsmål heller. Se Sandberg (2020a) s. 95 
924 Dokument 16 (2011–2012) punkt 35.5.3 
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I tillegg inneholder art. 12 nr. 2 en presisering av at barns rett til å gi uttrykk for 

sine synspunkter er særlig viktig i «enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår 

barnet». De prosessuelle sidene må derfor ivaretas «enten direkte eller gjennom en 

representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal 

rett.» Det er utvilsomt at barnekonvensjonen artikkel 12 nr. 1 og nr. 2 må omfatte 

barn som er involvert i enkeltsaker som gjelder omsorgsovertakelser, fra når saken 

er til undersøkelse i barneverntjenesten, til den eventuelt er ferdig behandlet i 

forvaltningen eller i domstolene.925 

Barnevernloven § 6-3 regulerer barns rettigheter under saksbehandlingen. 

Bestemmelsens første ledd regulerer barns rett til å uttale seg:  

Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 
skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører 
ham eller henne. 

Ordlyden i barnevernloven § 6-3 innebærer en plikt for rettsanvenderen ved at 

barnet «skal informeres og gis anledning til å uttale seg». Dette er bestemmelsens 

prosessuelle side.  

Første ledd i barnevernloven § 6-3 er ikke tenkt videreført i den reviderte 

barnevernlovens tiltenkte saksbehandlingsregler i kapittel 12. Retten til 

medbestemmelse er tenkt ivaretatt gjennom ny § 1-5, som i all hovedsak tilsvarer 

ordlyden i nåværende barnevernlov § 1-6 som ble tilføyd i 2018.926 Forarbeidene 

begrunner behovet for presisering og bevisstgjøring med at praksis tyder på at barn 

i barnevernet ikke får medvirke i ønsket grad.
927

 En slik bestemmelse skal styrke 

barnets posisjon og rettssikkerhet, og ved å få fram barnets perspektiv vil det komme 

fram momenter i hva som er barnets beste. 

I tillegg er det foreslått en bestemmelse, ny barnevernlov § 14-13, om at 

fylkesnemnda må foreta en konkret vurdering i den enkelte sak om hvordan barnet 

skal medvirke under fylkesnemndas behandling av saken. Barnet skal kunne uttale 

 

925 Spesifiseringen når det gjelder enkeltsaker i nr. 2 skal ses i lys av den overgripende ordlyden etter 
nr. 1 (alle forhold som vedrører barnet) og nr. 2 presiserer også at det er nr. 1 som er formålet. 
926 Bestemmelsens annet ledd om partsstilling, og § 6-3a om dokumentasjonskrav er tiltenkt 
videreført i henholdsvis § 12-3 og § 12-4. Det kan være grunn til å merke seg at departementet ikke 
har fulgt barnelovutvalgets anbefaling om å senke alderen for partsstilling til 12 år. For saker som 
gjelder barn med utagerende atferd, er barnet derimot alltid part.  
927 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 6.4 



 

 269 

seg direkte til fylkesnemnda, fylkesnemnda kan oppnevne en talsperson for barnet, 

eller oppnevne en sakkyndig til å snakke med barnet. 

Det må påpekes at lovendringen med tilføyelsen av barnevernloven § 1-6 ikke 

endrer den retten barn har hatt til medbestemmelse. Hensikten med lovendringen i 

2018 var å fremheve at barn har rett til medvirkning i alle forhold som vedrører 

barnet etter barnevernloven, i motsetning til tidligere barnevernlov som forpliktet 

myndighetene til å tilrettelegge for at barn får medvirke.
928

 Det var også et ønske om 

å framheve at rettigheten ikke bare gjelder saksbehandling og tiltak, men i alle 

spørsmål og stadier av en barnevernsak. Rettigheten skulle også være innholdmessig 

lik som etter Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 12. 

Etter en kjennelse i 2021 viser forberedende dommer til at barnevernlovens 

bestemmelser gjelder «alle typer saker» som berører barnet, herunder også prosessuelle 

avgjørelser: 

Typen avgjørelse vil imidlertid være relevant i vurderingen av om vilkårene i 
barnevernloven § 6-3 er oppfylt, spesielt dersom barnet er under syv år.929 

Det kan derfor stilles spørsmål ved om saken hadde stilt seg annerledes dersom 

barnet hadde vært ett år eldre. 

Saken var en barnevernssak for Høyesterett som var henvist til prøving av 

rettsanvendelsen, idet fylkesnemnda bestemte at de biologiske foreldrenes 

samværsrett skulle være svært begrenset. Barnets mormor hadde også begjært 

samværssak, jf. barnevernloven § 4-19 fjerde ledd. Bakgrunnen var en begjæring fra 

kommunen om at barnet, som var seks år, skulle gis anledning til å uttale seg, jf. 

barnevernloven § 6-3. Begjæringen ble ikke tatt til følge av forberedende dommer. 

Det ble vist til at barnevernloven § 4-19 fjerde ledd er en prosessuell bestemmelse, 

og at det var vanskelig å se at barnet ville være i stand til å danne seg egne 

synspunkter på dette prosessuelle spørsmålet. Jeg kommer tilbake til denne 

begrunnelsen nedenfor. 

 

928 Prop. 169 L punkt 6.4 
929 HR-2021-763-F avsnitt 14 
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6.2.2 Hvilke barn har rett til å bli hørt? 

Både etter Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 12 gjelder 

medbestemmelsesretten for alle mennesker som defineres som barn, fra de er født, 

til de er 18 år. Det sentrale kriteriet etter Grunnloven er at spørsmålet gjelder barnet 

selv, mens etter barnekonvensjonen er kriteriet at barnet er i stand til å danne seg 

egne synpunkter. At barnet er i stand til å danne seg egne synpunkter gjelder også 

barnevernloven og forvaltningsloven.  

Etter forvaltningsloven § 17, om forvaltningsorganets utredningsplikt, skal 

mindreårige parter få mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til 

å danne seg egne synspunkter om det saken gjelder. Dette ble tilføyd ved 

inkorporering av barnekonvensjonen i menneskerettsloven i 2003. Det legges opp 

til en konkret vurdering av sakens art, og i hvilken grad barnet kan være i stand til å 

danne seg egne synspunkter.
930

  

Også i den nye barnevernlovens bestemmelse § 1-5 vil det springende punkt om 

barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter. Uansett bestemmelse i 

barnevernloven vil det avgjørende spørsmålet for om barn har en prosessuell rett til 

å få komme med synspunkter være om barnet er i stand til å danne seg egne 

synspunkter. Barnevernloven § 6-3 første ledd har blitt forstått som at alle barn over 

7 år har hatt en ubetinget rett til å uttale seg, og at vurderingen av om barna er i stand 

til å danne seg egne synspunkter gjelder yngre barn enn 7 år. Det kan spørres om 

den nye ordlyden i bvl. § 1-6 (som vil bli bvl. § 1-5) uten aldershenvisning, kan 

innebære at det alltid skal gjøres en vurdering av hvorvidt barna er i stand til å danne 

seg egne synspunkter, og at barn over 7 år kan avskjæres en slik ubetinget rett. Det 

vil i så fall innebære en innskrenkning av rettigheten.  

Det kan reises spørsmål om ordlyden «i stand til» gir holdepunkter for å foreta 

forutgående vurderinger av om det er enkelte barn generelt ikke er i stand til å danne 

seg egne synspunkter. Alternativt om det alltid må foretas en konkret vurdering av 

det enkelte barn i den enkelte situasjon. Det kan tenkes at slike forutgående eller 

konkrete vurderinger kan dreie seg om at barnet ikke er i stand som følge av lav 

alder, manglende språk eller andre forhold hos barnet. Uansett grunn til å anta at 

barnet ikke er i stand til å danne seg synspunkter, er det også et spørsmål om skillet 

mellom barnets manglende evne til å kommunisere egne synspunkter, og 

omgivelsenes manglende evne til å oppfatte og forstå synspunktene. 

 

930 Syse (2014) s. 61 
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Barnekonvensjonen artikkel 12 kan ikke forstås som at «i stand til» innebærer et krav 

om at barnet må være kompetent, modent eller flinkt til å uttrykke seg: 

To impose such a qualitative requirement would be to restrict the application of article 
12 to those circumstances where children were able to form a reasoned, informed, or 
rational view. Such an interpretation is disingenuous, given that the text of article 12 
does not seek to impose any qualitative requirements with respect to the quality of a 
child’s views. Indeed, proposals made during drafting that children be given the 
opportunity to be heard when they had reached the age of reason were not adopted.931 

Etter Grunnloven og barnekonvensjonen artikkel 12 skal også små barn få uttrykke 

seg, og det må bemerkes at Grunnloven § 104 ikke inneholder samme ordlyd «i stand 

til» som barnekonvensjonen, forvaltningsloven og barnevernloven. Barnekomitéen 

har frarådet statene å operere med aldersgrenser i nasjonal lovgivning for når barns 

rettighet inntrer. Komiteen har også gitt uttrykk for at ordlyden «barn som er i stand til 

å danne seg egne synspunkter» ikke skal forstås som en begrensning av hvem som har 

rett til å uttale seg, men heller som en forpliktelse for statene til å legge til rette for, 

og finne ut av, hvordan barna på en god måte skal få komme til utrykk.932  

Moreover, the views of a child need not demonstrate a comprehensive understanding 
of the relevant issue affecting them. Article 12 is not confined to children who 
demonstrate a level of competency that is equivalent to that which is presumed of an 
adult. It is sufficient that a child demonstrates that he or she understands that he or 
she is expressing his or her own view, to the extent possible, on a particular matter.933 

Slik jeg oppfatter Barnekomitéen skal det som hovedregel ikke gjøres en materiell 

vurdering av hvilke barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter. En slik 

adgang gjelder bare i helt unntaksvise situasjoner. Det må forutsettes at barn kan 

uttrykke seg på en eller annen måte.  

Dersom det likevel må gjøres en materiell vurdering av om barnet er i stand til å 

danne seg egne synspunkter, så må vurderingen også ta i betraktning hva det er 

spørsmål om. Her kan det hende det må differensieres mellom ulike typer saker, for 

omsorgsovertalesessaken i sin helhet vil ofte være komplisert. Barnet kan likevel 

mene noe om enkeltdeler som kan ha betydning for det den avgjørende myndighet 

 

931 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 404–405 
932 General Comment no. 12 avsnitt 20 
933 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 402 
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skal ta stilling til. Det er nok at barnet har evnen til å mene noe om deler av saken 

eller sammenhengen, selv om vurderingen er at barnet ikke har evne til å danne seg 

synspunkter på sakens hovedspørsmål, typisk hvem som skal ha omsorg for barnet 

og hvor barnet skal bo.934  

Hvilke barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter må også ses i 

sammenheng med barnekonvensjonen artikkel 2 om ikke-diskriminering som blant 

annet sier at statene «skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon 

for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon, uten diskriminering av noe slag». Sentralt her er at 

før barna faktisk har fått anledning til å uttale seg, er det vanskelig å vite om barn er 

i stand til å danne seg egne synspunkter, og om de mener noe av betydning for 

sammenhengen. Artikkel 2 og artikkel 12 sett i sammenheng kan gi holdepunkter 

for å hevde at det kan være diskriminering å unnlate å gi barn mulighet til å uttale 

seg på grunn av alder, eller eventuelt en forutinntatt holdning om at de ikke er i stand 

til å danne seg egne synspunkter før de faktisk er gitt mulighet til det: 

Respect for the young child’s agency - as a participant in family, community and 
society - is frequently overlooked, or rejected as inappropriate on the grounds of age 
and immaturity. In many countries and regions, traditional beliefs have emphasized 
young children’s need for training and socialization. They have been regarded as 
undeveloped, lacking even basic capacities for understanding, communicating and 
making choices. They have been powerless within their families, and often voiceless 
and invisible within society. The Committee wishes to emphasize that article 12 applies 
both to younger and to older children. As holders of rights, even the youngest children 
are entitled to express their views, which should be “given due weight in accordance 
with the age and maturity of the child” (art. 12.1).935  

At barna får en faktisk mulighet til å uttrykke seg, krever bevissthet og en forståelse 

om at barnet kan uttrykke synspunkter i varierte former, og at det er et voksenansvar 

å identifisere, oppmuntre og sette pris på variasjon, i stedet for å avvise ulike måter 

barna uttrykker seg på:
936

 

Young children are acutely sensitive to their surroundings and very rapidly acquire 
understanding of the people, places and routines in their lives, along with awareness 
of their own unique identity. They make choices and communicate their feelings, ideas 

 

934 Sandberg (2020a) s. 102 
935 General Comment no. 7 (2005): Implementing child rights in early childhood, avsnitt 14 
936 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 402 
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and wishes in numerous ways, long before they are able to communicate through the 
conventions of spoken or written language.937  

Hvorvidt ordlyden i bvl. § 6-3 første ledd har blitt forstått som en aldersgrense eller 

ikke, virker noe uklart. Ordlyden har kanskje i noen grad blitt oppfattet som at barn 

under syv år i mindre grad enn barn over syv år, er i stand til å danne seg egne 

synspunkter i barnevernsaker. En alternativ forståelse er derimot at alle barn over 

syv år uten nærmere vurdering av evne til å danne seg egne synspunkter skal gis 

anledning til å uttale seg, mens det er evnen til barn under syv år som skal vurderes.
938

 

Det presiseres likevel i forarbeidene at den korrekte forståelsen er at barn over 

syv år har en ubetinget rett, mens den konkrete vurderingen av evne til å danne seg 

egne synspunkter har vært knyttet til barn under syv år.
939

 Aldersangivelsen på syv 

år skal ikke oppfattes som en nedre grense for rett til medvirkning, men som en 

angivelse på når barnet uansett vil være i stand til å danne seg egne synspunkter, og 

dermed skal få informasjon og anledning til å uttale seg.
940

 Alle barn skal i 

utgangspunktet få mulighet til å uttale seg, og dette må gjelde også etter at bvl. § 6-

3 eventuelt faller bort, fordi formålet med endringen er å styrke barnets rettighet til 

medbestemmelse.  

Det må medføre at der barn under 7 år vurderes som ikke «i stand til å danne seg 

egne synspunkter», så må det forklares og begrunnes i en faglig og skjønnsmessig 

vurdering etter barnevernloven § 6-3a., for å eventuelt å kunne avskjære den formelle 

rettigheten også barn under 7 år har til å bli hørt. Det presiseres også i forarbeidene 

at selv om barn kan ha begrenset evne til å formidle egne synspunkter, kan barnet 

likevel ha evne til å inneha egne synspunkter.
941

  

I denne sammenheng er det grunn til å stille spørsmål ved begrunnelsen til 

forberedende dommer i kjennelsen nevnt i avsnittet over, der begjæring om at et 

barn på 6 år skulle høres, ikke ble tatt til følge.
942

 Det uttrykkes: 

 

937 General Comment no. 7 (2005) avsnitt 14 
938 Prop. 169 L (2016-2017) punkt 6.1, Haugli (2020b) s. 13 
939 Prop. 169 L (2016-2017) punkt 6.1, NOU 2016:16 punkt 5.4.1 s. 56 
940 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 6.4 
941 NOU 2016:16 punkt 5.4.2  
942 HR-2021-763-F 
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Det er vanskelig å se at barnet vil være i stand til å danne seg egne synspunkter på 
dette prosessuelle spørsmålet. En annen sak er at barnets syn må innhentes i 
forbindelse med en eventuell senere samværssak reist av mormor.943 

Dommeren viser til at barnevernloven § 4-19 fjerde ledd er en prosessuell 

bestemmelse, som regulerer i hvilken grad barnets slektninger eller andre personer 

som barnet har en nær tilknytning til, kan kreve at fylkesnemnda tar stilling til om 

de skal ha rett til samvær med barnet og samværsrettens omfang. Det fremgår av 

saken at foreldrene har motsatt seg at barnet skal høres, og at mormoren har reist 

innsigelser mot at barnet skal høres.944 

Det virker som forberedende dommer krever at barnet skal være i stand til å ta 

stilling til hvorvidt mormor skal gis rett til å fremme samværssak for 

fylkesnemnda.
945

 Selv om barnet muligens ikke er i stand til å ta stilling til det 

prosessuelle hovedspørsmålet, kan det likevel tenkes at barnet kan uttrykke noe om 

hva barnet selv ønsket for samværsordningen, og hvem barnet ønsket samvær med. 

Dersom et slikt syn kan hensyntas i fylkesnemndas vurdering av hvem som skal få 

reise samværssak, burde kanskje barnet få uttrykke seg. Kommunen anfører i alle fall 

at barnet er i stand til å danne seg synspunkter på hvilke konsekvenser det vil ha for 

barnet, om Høyesterett vurderer saken på den ene eller andre måte.
946

 I denne 

forbindelse kan det stilles spørsmål ved om det er adgang til å forskuttere hva barnet 

kan og ikke kan uttrykke seg om, også i lys av barnekonvensjonen artikkel 2 om ikke-

diskriminering som nevnt ovenfor. 

6.2.3 Kan det gjøres unntak fra retten til å bli hørt?   

Det som kan komme tydeligere fram ved lovendringen i barnevernloven, er at andre 

momenter enn barnets evne til å danne seg egne synspunkter, ikke skal avskjære 

barnas rett til å bli hørt. Det har vært hevdet at barna i omsorgsovertakelsessaker, 

grunnet sin særlig utsatte situasjon, enten har blitt mindre kompetente til å uttale seg 

på grunn av situasjonen de har vært og er i, at sakene uansett er for vanskelige for 

 

943 HR-2021-763-F avsnitt 16 
944 HR-2021-763-F avsnitt 4 og 6 
945 HR-2021-763-F avsnitt 2 
946 HR-2021-763-F avsnitt 5 
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barn å uttale seg i, eller at de bør skånes fra den belastningen en slik høring er.
947

 Det 

kan synes som nyere praksis fra Høyesterett spriker noe i sin framstilling av dette, 

men at Høyesterett i utgangspunktet klargjør at slike forhold ikke gir grunn til at 

barna ikke skal få uttale seg.   

I en avgjørelse fra Høyesterett i 2012 uttalte ankeutvalget at avgjørelsen om 

tilbakeføring av omsorgen etter barnevernloven § 4-21 andre ledd andre punktum, 

ikke kan treffes uten å la barnet få anledning til å bli hørt, jf. barnevernloven § 6-3 

og barnekonvensjonen artikkel 12.
948

 Til tross for et feilaktig rettslig utgangspunkt 

vedrørende dette spørsmålet, ble likevel ikke lagmannsrettens dom opphevet, idet 

barnet hadde fått anledning til å uttale seg gjennom talsperson. Anken over 

lagmannsrettens dom ble derfor ikke tillatt fremmet, jf. tvl. § 30-4:  

Ankeutvalget vil likevel bemerke at lagmannsretten har tatt et uriktig rettslig 
utgangspunkt når den har lagt til grunn at avgjørelse etter barnevernloven § 4-21 andre 
ledd andre punktum kan treffes uten å la det aktuelle barnet få anledning til å bli hørt. 
Det vises tilbarnevernloven § 6-3 og FNs barnekonvensjon artikkel 12.949 

Barnet var mellom åtte og ni år på domstidspunktet i lagmannsretten, da det fremgår 

at barnet ble født i 2003. Barnet var syv og et halvt år da talspersonen snakket med 

barnet forut for fylkesnemndas behandling. Hvordan saken hadde stilt seg dersom 

barnet var under syv år er uklart. Likevel viser Høyesterett til barnekonvensjonen 

artikkel 12 som ikke inneholder noen angivelse av alder. Dette, samt ordlyden i 

kjennelsen «uten å la det aktuelle barnet få anledning til å bli hørt», kan kanskje tyde på at 

Høyesteretts holdning hadde vært den samme dersom barnet var under syv år.  

Den uriktige lovforståelsen Høyesterett sikter til fremgår av lagannsrettens 

avgjørelse: 

Barnevernloven § 4–21 andre ledd, andre punktum gir adgang til å avvise grunnløse 
endringssaker på et tidlig stadium, der det tidligere er fremmet krav om omgjøring av 
vedtak om omsorgsovertakelse, og dette er avslått under henvisning til at barnet har 
knyttet seg sterkt til fosterhjemmet (tilknytningskriteriet). På denne måten sikres 
barnet nødvendig ro og stabilitet i fosterhjemmet, og unngår opprivende 
endringssaker. Dersom barnet trekkes inn og gis anledning til å uttale seg i slike saker, 

 

947 Se f.eks. den sakkyndiges vurdering i Høyesteretts avgjørelse, HR-2016-2314-U på side 2 referert 
under. 
948 Rt. 2012 s. 900 – HR-2012-1198-U 
949 Rt. 2012 s. 900 avsnitt 2 
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vil formålet med bestemmelsen i liten grad bli ivaretatt. Etter lagmannsrettens 
vurdering må lovteksten forstås slik at det ikke er påkrevd å involvere barnet i saker 
som avgjøres etter barnevernloven § 4-21 andre ledd, andre punktum.950 

Slik jeg forstår Høyesterett, er en avskjæring av barnets rett til å uttale seg ut fra en 

forståelse at det i større grad vil ivareta formålet med bestemmelsen, ikke korrekt 

lovforståelse. I denne saken var begrunnelsen for avskjæringen å oppnå ro, stabilitet 

og tilknytning i fosterhjemmet. 

Det er også ganske klart etter praksis fra Høyesterett at det i utgangspunktet ikke 

er forenelig med barnekonvensjonen artikkel 12 å la være å spørre barnet om det 

ønsker å uttale seg, under henvisning til barnets beste.
951

 Lagmannsretten hadde ikke 

gitt samtykke til å fremme anke i barnevernssak om opphevelse av 

omsorgsovertakelsen, subsidiært utvidet samvær, jf. tvl. § 36-10. De barna saken 

gjaldt, var etter råd fra den oppnevnte sakkyndige ikke informert og hadde ikke fått 

anledning til å uttale seg før tingretten avsa dom i saken.  

På domstidspunktet var barna ni, syv og seks år, og den sakkyndige hadde tilrådd 

at barna ikke skulle informeres om saken eller høres. Den sakkyndige hadde bare 

blitt oppnevnt for de to barna som hadde fylt syv år, men hadde likevel ikke snakket 

med barna. Begrunnelsen var at det «ikkje er etisk eller fagleg forsvarleg», da alle barna 

«er svært skada psykisk på grunn av tidlegere omsorgssituasjon hos mor og far og at direkte 

involvering i saka vil påføre barna ytterlegare belastningar som vert vurdert å kunne påføre barna 

ytterlegare skade».
952

 Høyesteretts ankeutvalg opphevet lagmannsrettens ankenektelse. 

I kjennelsen uttaler ankeutvalget at det er på det rene at tingrettens avgjørelse om 

omsorg for, og samvær med, barna «berører» barna etter barnevernlovens ordlyd.
953

 

Utvalget uttaler videre:  

Da fastslår § 6-3 at før avgjørelsen treffes, «skal» barn som er fylt syv år informeres og 
gis anledning til å uttale seg. Slik den er formulert, åpner bestemmelsen ikke for 
unntak.954 

 

950 LA-2011-116934 s. 7 
951 HR-2016-2314-U 
952 HR-2016-2314-U avsnitt 5  
953 HR-2016-2314-U avsnitt 15 
954 HR-2016-2314-U avsnitt 15 
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I kjennelsen uttaler ankeutvalget videre at heller ikke Grunnloven § 104 eller 

barnekonvensjonen artikkel 12 åpner for unntak dersom avgjørelsen angår barnet, 

og barnet har nådd tilstrekkelig modenhet og alder.  

I hvilken grad det likevel kan oppstilles unntak fra uttaleretten i visse saker, er 

omdiskutert. I en avgjørelse fra 2004 åpnet Høyesterett for å unnlate å høre barn i 

en sak etter barneloven ut fra en konkret vurdering av hensynet til barnets beste.
955

 

Ankeutvalget viste i saken fra 2012 til denne avgjørelsen, men påpekte at 

rettskildematerialet hadde endret seg de siste årene, særlig ved generell kommentar 

nr. 12, og antydet dermed at avgjørelsen fra 2004 ikke nødvendigvis ga veiledning.956 

En av plenumsdommene om lengeværende asylbarn gjaldt søknad om politisk 

asyl og opphold på humanitært grunnlag for en familie på fire fra Afghanistan.
957

 

Selv om dette er et annet rettsområde, kan noe av skepsisen ved at barn i 

barnevernsaker har vært utsatt for traumer eller lignende, og derfor ikke er i «like 

stor» stand til å danne seg egne synspunkter, også kunne sies være et aspekt som 

kunne blitt tatt til orde for når det gjelder barn i utlendingssaker. Under 

behandlingen av saken holdt Utlendingsnemnda møte, hvor foreldrene og familiens 

advokat møtte. På vegne av familien bad advokaten om at det eldste barnet, som var 

knapt seks år, skulle ha få møte i nemndsmøtet og gi uttrykk for sitt syn, men dette 

ble nektet av nemndslederen. 

Ett av spørsmålene i saken var om nektelsen av å la barnet få møte i nemndsmøtet 

var brudd på den rett som barn etter barnekonvensjonen artikkel 12 har til å bli hørt. 

I generell kommentar nr. 12 avsnitt 21 uttaler FNs barnekomité at retten til å bli hørt 

skal gjelde uten hensyn til barnets alder, og i avsnitt 20 er det formulert at statene 

må ta utgangspunkt i at barnet kan uttrykke sitt eget syn, uten at barnet trenger å 

bevise det. 

I Høyesterett var det dissens om hvorvidt den siste setningen i denne uttalelsen 

skulle oppfattes som en tolkingsuttalelse eller som en anbefaling. Flertallet viste til 

at synspunktet ikke var forankret i konvensjonsteksten og mente at uttalelsen derfor 

måtte oppfattes som en ytring om hvordan rettstilstanden bør utvikle seg.  

Et mindretall fremholdt derimot at Barnekomitéen i sin uttalelse tar utgangspunkt 

i at barnet har en valgrett, og tilla derfor uttalelsen betydning ved fastleggelsen av 

 

955 Rt. 2004 s. 811 
956 HR-2016-2314-U avsnitt 17 
957 Rt. 2015 s. 1388 – HR-2015-2524-P 
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gjeldende rettstilstand. Tredjevoterende, dommer Ringnes, uttalte og ble fulgt av 5 

dommere: 

Det er ingen holdepunkter i saken som tilsier at C ikke var moden nok til å ha en 
mening om forhold som var relevante for Utlendingsnemndas vurderinger av 
asylsøknaden og spørsmålet om opphold på humanitært grunnlag. Når nemndslederen 
avviste hennes ønske om å forklare seg, var det under henvisning til hennes alder, og 
at «det ikke var grunn til å tro at det å høre barnet i nemndmøtet kunne antas å ville 
ha betydning for utfallet av saken». Ved dette forskutterte nemndslederen hva som 
ville komme ut av barnets uttalelse og derved fratok han henne muligheten til å 

opplyse saken, og hennes utøvelse av en grunnleggende partsrettighet.958 

I kjennelsen uttales det videre: 

Det avgjørende for meg er at retten til å uttale seg er en grunnleggende partsrettighet. 
Listen bør da ikke legges høyt ved vurderingen av om manglende etterlevelse må 
tillegges virkning. Det kan vanskelig være tvil om at det ville medført ugyldighet om 
en voksen i en tilsvarende situasjon var blitt nektet å forklare seg under henvisning til 
at hun var representert ved ledsager eller advokat … 

Etter mitt skjønn må da feilen føre til ugyldighet, både for vedtaket om avslag på asyl 
og vedtaket om ikke å innvilge opphold på humanitært grunnlag.959 

Fram til 2019 så det ut til at Høyesteretts holdning gikk klart i retning av at barn over 

7 år har en ubetinget rett til å få uttale seg. Så kom det en kjennelse som gjør 

spørsmålet mer uavklart. Høyesterett innfortolket en unntaksmulighet i det som har 

vært antatt å være en absolutt rett til å bli hørt.
960

 Kjennelsen er kritisert, både for å 

være i strid med Grunnloven og barnekonvensjonen, og for at resultatet ved å gi 

adgang til en slik avskjæring, gjør at en «absolutt rettighet her settes til side av en rettighet 

som ikke er absolutt (retten til at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn)».
961

 Slik jeg 

ser det setter Haugli fingeren på noe helt sentralt:  

 

958 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 293 
959 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 301og 302 
960 HR-2019-2301-A 
961 Haugli (2020b) s. 14 
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Hvis hensynet til barnets beste får trumfe barns øvrige rettigheter, er vi ute på en farlig 
linje. Da blir det for enkelt å uthule barns rettigheter ved å henvise til en (ofte lite 
etterprøvbar) mer eller mindre spesifisert barnets bestevurdering.962 

Haugli kritiserer Høyesteretts forståelse og bruk av barnets beste, da førstvoterende 

tar den generelle kommentarens uttalelser til inntekt for at eventuelle 

skadevirkninger for barnet må vurderes før barnet høres. Haugli mener den generelle 

kommentaren må forstås som «hvordan barn skal høres, ikke om de skal få utøve sin rett.» 

og videre: «At barnekonvensjonen skal forstås som et hele, innebærer nettopp at én rettighet ikke 

kan brukes til å tilsidesette en annen.»
963

  

Denne avhandlingen viser at Hauglis forståelse må være den riktige, og 

konklusjonen må være at Grunnloven § 104 ikke åpner for unntak fra retten til å bli 

hørt. Dette understøttes av en kjennelse fra 2021.
964

 Forberedende dommer uttalte 

i kjennelsen at ordlyden i barnevernloven § 6-3 første ledd «er unntaksfri og formulert 

som en generell plikt til å informere barn som faller inn under bestemmelsen og til å gi dem anledning 

til å uttale seg før det treffes avgjørelser som berører dem, jf. HR-2019-2301-A.»
965

 Det ble også 

vist til barnevernloven § 1-6, hvor det heter at «[a]lle barn som er i stand til å danne seg 

egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle forhold som vedrører barnet etter denne loven». Det 

presiseres også at bestemmelsene i barnevernloven må ses i lys av Grunnloven § 104 

og FNs barnekonvensjon artikkel 12.
966

 

Videre viser jeg til dommer Ringnes votum og presisering av at man ikke kan 

frata barn en grunnleggende partsrettighet og mulighet til å opplyse saken ved å 

forskuttere hva som vil komme ut av barnets uttalelse.
967

 I sammeheng med en slik 

forståelse av Grunnloven, må Barnekomitéens generelle kommentar nr. 12 og nr. 14 

kunne tillegges betydelig vekt som rettskilde.
968

 Det legges til grunn at riktig 

forståelse av forholdet mellom artikkel 3 om barnets beste og artikkel 12 om barnets 

rett til medbestemmelse, er at det ikke er et motsetningsforhold mellom dem. Etter 

generell kommentar nr. 12 og nr. 14, men også etter nr. 5, er bestemmelsene 

gjensidig avhengig av hverandre for riktig etterlevelse av dem begge.  

 

962 Haugli (2020b) s. 14 
963 Haugli (2020b) s. 10 og 11 
964 HR-2021-763-F 
965 HR-2021-763-F avsnitt 10 
966 HR-2021-763-F avsnitt 11 og 12 
967 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 293 
968 Skoghøy (2016) s. 7 
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Assessment of a child’s best interests must include respect for the child’s right to 
express his or her views freely and due weight given to said views in all matters 
affecting the child.969  

Ordlyden er klar, man kan ikke vurdere barnets beste uten at barnet har fått 

anledning til å uttrykke sitt syn. Det kan derfor ikke være anledning til å avskjære en 

rett til å bli hørt under henvisning til barnets beste.  

Barnekomitéen presiserer at dette også er klart fastsatt i komitéens generelle 

kommentar nr. 12, som også fremhever uløselige forbindelser mellom artiklene 3 og 

12. De to artiklene har komplementære roller: den første tar sikte på å realisere 

barnets beste, og den andre bestemmer metodikk for at synspunktene til barnet eller 

barna skal bli hørt og inkluderes i alle forhold som vedrører barnet, herunder 

vurderingen av hans eller hennes beste.  

Article 3, paragraph 1, cannot be correctly applied if the requirements of article 12 are 
not met. Similarly, article 3, paragraph 1, reinforces the functionality of article 12, by 
facilitating the essential role of children in all decisions affecting their lives.970  

Denne sammenhengen er fulgt opp i barnevernloven § 6-3a der «det skal fremgå av 

vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt. Hvordan barnets 

beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket.» I motsetnings til Høyesteretts forståelse og 

bruk av barnets beste som en mulig avskjæringsgrunn, der førstvoterende tar den 

generelle kommentarens uttalelser til inntekt for at eventuelle skadevirkninger for 

barnet må vurderes før barnet høres, er det kanskje heller i en slik avsluttende fase 

av vektleggingen av det barnet uttrykker slike skadevirkinger er relevante.
971

  

Et likeartet syn synes følge av øvrig teori, der det skilles mellom retten til å få 

uttale seg, og vektelggingen.
972

 Her virker det også som det er i relasjon til 

vektleggingen av barnets syn, at barnets beste kan rettferdiggjøre å ikke tillegge 

barnets syn vekt: 

Third, for those who are concerned that the broad scope of article 12 will (a) 
unreasonably extend children’s influence over too broad a range of matters and/or 
(b) abandon children to an ill-conceived notion of their autonomy, it is important to 

 

969 General Comment no. 14 avsnitt 43 
970 General Comment no. 14 avsnitt 43 
971 HR-2019-2301-A 
972 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 403 
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remember that the requirement is for decision makers to give the views of children 
due weight in accordance with their age and level of maturity. Thus, article 12 makes 
it clear that children’s views are not necessarily determinative in matters affecting 
them. This is a practical and justified restraint on the deference to be accorded to 
children’s views given that many children will lack the knowledge, wisdom, and 
experience to sufficiently understand the implications of their views on some matters 
affecting them. Thus, one consequence of article 3 of the Convention is that decisions 
that conflict with the views of the child may be justified where they are necessary to 
secure the child’s best interests.973 

Barnets rett til medbestemmelse er derfor avgjørende for å komme fram til hva som 

er til barnets beste i en barnevernsak. Barnekomitéen minner også om at barnet har 

rett til å bli hørt, enten direkte eller gjennom en representant, i enhver rettslig eller 

administrativ prosess som berører ham eller henne.
974

  

Spørsmålet om hvordan barnets beste skal vurderes, utdypes ikke i lovteksten. 

Som omtalt angir spesielt Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14, men også 

forarbeidene momenter til vurderingen. Generell kommentar nr. 14 gir også 

veiledning til hvordan elementene i en vurdering av barnets beste skal avveies.
975

 I 

sin veiledning for å avveie de ulike elementene presiseres det at man må husker på 

at hensikten med å vurdere og bestemme det beste for barnet, er å sikre full og 

effektiv utnyttelse av de rettigheter som anerkjennes i konvensjonen.
976

 Det er altså 

nødvendig å avveie alle rettighetene barnet har, og som er aktuelle i den situasjonen 

barnet er i. En slik avveiing kan likevel ikke avskjære barnets rett til å bli hørt.  

6.2.4 Når, og til hvilke sider av saken skal barna få mulighet til å uttale seg? 

Ordlyden i Grunnloven § 104 gir barnet «rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv». 

Etter BK artikkel 12 nr. 1 gjelder retten til å uttale seg «i alle forhold som vedrører barnet.» 

I tillegg inneholder art. 12 nr. 2 en presisering av at barns rett til å gi uttrykk for sine 

synspunkter er særlig viktig i «enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår 

barnet.» Etter barnevernloven § 1-6 har barna «rett til å medvirke i alle forhold som vedrører 

barnet etter denne loven.» Barnevernloven § 6-3 inneholder et prosessuelt krav og en 

plikt ved ordlyden «skal informeres og gis anledning til å uttale seg». 

 

973 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 403 
974 General Comment no. 14 avsnitt 45 
975 General Comment no. 14 avsnitt 80 - 84 
976 General Comment no. 14 avsnitt 82 
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Sett i forhold til når barna skal høres er det fremholdt både av Barnekomitéen og 

Sandberg, at høring av barn ikke skal ses på som en enkeltstående hendelse, men 

som en prosess.977 Barnet skal få gi uttrykk for sine meninger på ethvert stadium av 

saken.
978

 Underveis som saken utvikler seg og eventuelt drar ut i tid, kan barnets 

synspunkter endre seg, barnet kan ha fått nye oppfatninger og saken kan derfor stå 

i en annen stilling. Barnets rett til medbestemmelse tilsier at barnet må få gi uttrykk 

for eventuelle nye oppfatninger, og barnets eventuelle nye oppfatninger vil også 

opplyse saken bedre. Dessuten skal nye eller endrede synspunkt tas hensyn til i 

beslutningen.  

I en kjennelse hadde lagmannsretten i medhold av tvl. § 36-10 andre ledd jf. § 36-

2 tredje ledd, besluttet utsatt iverksettelse av tingrettens dom om samvær i 

barnevernssak.
979

 Barnet som saken gjaldt, var 13 år. Han hadde forut for tingrettens 

behandling fått formidlet sitt syn via en talsperson. Ankeutvalget uttalte at guttens 

rettigheter etter barnevernloven § 6-3 første ledd og hensynet til en forsvarlig 

saksbehandling tilsa at også lagmannsretten skulle ha gitt ham anledning til å få uttale 

seg før den avsa kjennelsen om utsatt iverksettelse. Lagmannsrettens kjennelse ble 

opphevet: 

Både hensynet til hans rettigheter etter barnevernloven og hensynet til en forsvarlig 
opplysning av saken tilsier at også lagmannsretten skulle ha gitt ham anledning til å 
uttale seg før den avsa sin kjennelse om utsatt iverksettelse. Det vises til Rt-2006-929. 
At barnet i den saken var 15 år, kan ikke være avgjørende. Til sammenligning vises det 
til at i saker om daglig omsorg mv. følger det av barneloven § 31 andre punktum at 
«[n]år barnet er fylt 12 år skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner.980 

Her går Høyesterett lengre enn i praksis vist til ovenfor. I denne avgjørelsen mener 

Høyesterett at barnet skal få uttale seg for den aktuelle instansen. Høyesterett kobler 

også medbestemmelsesretten sammen med kravet til forsvarlig opplysning av saken. 

Det er videre viktig at de drar veksler på ordlyden i barneloven. Det har tidligere 

vært hevdet fra høringsinstanser at yngre barn i barnevernsaker ikke nødvendigvis 

har oversikt over konsekvensene av sine ønsker, og at barna i barnevernsaker kan 

 

977 Sandberg (2020a) s. 122 
978 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 6.4 
979 Rt. 2013 s. 1176 - HR 2013-1960-U 
980 Rt. 2013 s. 1176 avsnitt 16 
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ha vært utsatt for store traumer ofte knyttet til lojalitetskonflikter.
981

 Høyesterett har 

også framholdt at situasjonene som reguleres av barneloven og barnevernloven er 

ulike.
982

 Retten uttrykker at dette nok er grunnen til at det ikke er tilsvarende ordlyd 

i barnevernloven som i barneloven, der det skal legges stor vekt på hva barnet mener 

etter barneloven. Noe som også er interessant er at Høyesterett viser til 

medbestemmelsesrettens sammenheng med det grunnleggende prinsippet om 

kontradiksjon, selv om barnet på 13 år ikke formelt var innvilget partsstatus: 

Barnevernloven § 6-3 andre ledd gir riktignok som hovedregel ikke et barn under 15 
år adgang til å utøve partsrettigheter. Men når et barn på 13 år ikke har fått anledning 
til å uttale seg før lagmannsretten avsa sin kjennelse, har denne feilen slike likhetstrekk 
med brudd på det grunnleggende prinsippet om rett til kontradiksjon at det skal lite 
til før feilen medfører at avgjørelsen må oppheves. Ankeutvalget har etter dette 
kommet til at lagmannsrettens kjennelse om utsatt gjennomføring av tingrettens dom 
må oppheves, jf. tvisteloven § 30-3 første ledd jf. § 29-21 første ledd.983 

Kjennelsen var enstemmig, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet. 

I en storkammerkjennelse fra 2020 gjennomgikk førstvoterende spørsmålet om 

barnet skulle høres i forbindelse med ankesaken for Høyesterett, etter anførsel om 

dette fra kommunen.
984

 Førstvoterende la til grunn at det var forsvarlig å høre 

barnet, men at spørsmålet var om retten til å bli hørt kom til anvendelse ved prøving 

av lagmannsrettens beslutning om å ikke gi samtykke til ankebehandling. Høyesterett 

skulle bare prøve lagmannsrettens saksbehandling, og førstvoterende uttaler at den 

klare hovedregel er at den skal avgjøres ut fra de faktiske forholdene på tidspunktet 

for lagmannsrettens avgjørelse.
985

 Barnets uttalelse til tingretten inngår i 

beslutningsgrunnlaget for lagmannsretten, og barnets forklaring for Høyesterett ville 

vært en ny opplysning som normalt ikke skal inngå i Høyesteretts 

beslutningsgrunnlag. 

Høyesterett uttrykte også at det vanligvis går kort tid fra spørsmål om samtykke 

til ankebehandling er behandlet i lagmannsretten, til Høyesterett tar stilling til en 

 

981 Ot.prp. nr. 45 (2002-2003) punkt 5.2.2.3 
982 Rt. 2006 s. 1308- HR-2006-1818-Aavsnitt 59 
983 Rt. 2013 s. 1176 avsnitt 17 
984 HR-2020-663-S avsnitt 77 
985 HR-2020-663-S avsnitt 83 
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eventuell anke. Det vil derfor sjelden være behov for en ny uttalelse. Førstvoterende 

uttaler videre: 

I de tilfeller hvor det etter lagmannsrettens beslutning likevel er fremkommet nye 
opplysninger som i seg selv tilsier at det bør foretas en ny behandling av saken, vil 
vilkårene i tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav b for å tillate anke fremmet være 
oppfylt, jf. HR-2020-661-S avsnitt 67. Det forhold at barnet har endret syn på 
spørsmålet om samvær, vil etter omstendighetene kunne være en slik ny opplysning. 
Det er imidlertid ikke anført at bokstav b kommer til anvendelse i saken her.986 

Førstvoterende kunne heller ikke se at barnet kunne ha noen begrunnet oppfatning 

om de rettslige spørsmålene Høyesterett skulle ta stilling til, ved vurderingen av om 

vilkårene for ankebehandling er oppfylt. Det må kunne sondres mellom ulike typer 

avgjørelsestyper, og barnet skulle ikke høres ved Høyesteretts overprøving av 

lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling etter 

tvisteloven § 36-10 tredje ledd. Avgjørelsen var enstemmig. 

Både argumentet om at det har gått kort tid fra lagmannsrettens behandling, og 

argumentet om at barnet ikke kunne ha noen begrunnet oppfatning, kan 

problematiseres opp mot den folkerettslig forpliktende forståelsen av 

barnekonvensjonen artikkel 12. Som det fremgår ovenfor skal det lite til før en sak 

skal anses vedrøre et barn, og Høyesterett legger også til grunn at det ikke var 

uforsvarlig å høre barnet.
987

 Barna skal også få uttrykke seg overfor den aktuelle 

instansen, og man skal ikke forskuttere hva barn kan ha begrunnede oppfatninger 

av. Disse kravene behandles nedenfor.   

At barn skal få uttrykke seg for den aktuelle instansen er ikke klart etter den 

praksis jeg har funnet fra EMD, der det også henvises til barnekonvensjonen artikkel 

12. Maumousseau og Washington mot Frankrike er en av tre saker der det henvises 

spesifikt til barnekonvensjonen artikkel 12.
988

 I forløpet til denne saken skilles 

amerikans far og fransk mor. Mor tar barnet som er født i 2000 til Frankrike i 2003 

mot farens vilje. Barnet hadde dobbelt statsborgerskap, og etter anmodning fra far 

samme år besluttet the Family Court of the State of New York at faren skulle 

midlertidig omsorgsrett for barnet. Moren ble beordret til å returnere barnet 

umiddelbart, og franske myndigheter skulle bistå. Moren nekter å returnere barnet 

 

986 HR-2020-663-S avsnitt 84 
987 HR-2020-663-S avsnitt 79 
988 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) 
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til USA, og i årene som kommer følger en rekke avgjørelser både på fransk og 

amerikansk side om hvor barnet skal bo, skilsmissen, besøk og samvær.  

Barnekonvensjonen artikkel 12 refereres som relevant internasjonal rett, og det 

henvises til Barnekomitéens bekymring om at Frankrikes lovgivning inneholder 

inkonsekvent lovgivning. Barnekomitéen har uttrykt at praksis og tolking av 

lovgivningens ordlyd av hvilke barn som er «capable of discernment» kan føre til 

«possibilities of denying a child this right or make it subject to the child's own request and may give 

rise to discrimination” (§§ 21 and 22 of its Observations). »
989

 Det vises også til General 

komment no. 7 fra 2005, som presiserer at barnekonvensjonens artikkel 12 også 

gjelder for barn i tidlig barndom, der tidlig barndom defineres som under åtte år. 

EMD uttrykker at det har blitt gjort en grundig undersøkelse av hele 

familiesituasjonen, og at vurderingen av de ulike interessene har vært balansert og 

rimelig for å vurdere hva som vil bli den beste løsningen for barnet. EMD uttaler at 

domstolene ikke identifiserte noen risiko for fysisk eller psykisk skade om barnet ble 

returnert til USA, og at vurderingen av barnets beste har vært tilfredsstillende.
990

 

EMD kommenterer også at det ikke er noe som antyder at partene ikke har fått 

presentert sin side av saken fullt ut.  

Likevel har ikke barnet blitt hørt i denne saken, noe som hadde blitt anført i en 

tidligere offentlig høring.
991

 Om dette uttrykker EMD at unnlatelsen av å høre barnet 

ikke medførte en krenkelse av EMK artikkel 8. Domstolen viser til at det ikke er 

EMDs oppgave å vurdere hvordan de nasjonale domstolene har vurdert fakta og 

bevis i en så delikat prosess. Det er heller ikke EMDs oppgave å gå gjennom 

nasjonale domtolers tolking og anvendelse av bestemmelser i internasjonale 

konvensjoner, annet enn i tilfeller av vilkårlig avgjørelse.
992

 

EMD bemerker likevel at barnet ble intervjuet ved flere anledninger av forskjellige 

eksperter, og at barnets svar ble gjengitt i rapporter og referert til i de påklagede 

rettsavgjørelsene. EMD fant under alle omstendigheter at et vitnesbyrd fra barnet, i 

lys av barnets alder, i denne saken ikke kunne anses avgjørende: 

The Court further notes that the child was interviewed on several occasions by various 
experts, her responses being reproduced in their reports and then referred to in the 

 

989 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) avsnitt 46 og 78 
990 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) avsnitt 74 og 75 
991 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) avsnitt 77 
992 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) avsnitt 79 
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impugned judicial decisions. The Court finds, in any event, that in view of the child's 
age, the taking of testimony from her could have been regarded in the present case as 
non-decisive.993 

For ordens skyld kan det nevnes at to dommere, Zupancic og Gyulumyan, 

dissenterer i denne saken. Dissensen knytter seg ikke til barnets rett til å bli hørt, 

men til forståelsen av barnts beste og formålet med Haagkonvensjonens 

bestemmelser.
994

 De dissenterende dommerne mener at det som reelt sett er til 

barnets beste blir tilsidesatt av flertallet på grunn av at moren på ulovlig vis har satt 

barnet i denne situasjonen. 

I en avgjørelse inntatt i Rt. 2009 s. 411 fant Høyesteretts ankeutvalg at 

lagmannsretten uriktig hadde lagt til grunn at vilkåret i tvisteloven § 36-10 tredje ledd 

bokstav d ikke var oppfylt.
995

 Det var en feil fra lagmannsrettens side når retten ikke 

hadde lagt til grunn at tingretten gav dom på «tvang som ikke er vedtatt av fylkesnemnda» 

også overfor den ankede part, altså barnet selv. I denne saken var det snakk om 

påtvunget samvær med mor, som fylkesnemnda hadde fritatt barnet fra. Etter den 

ankendes anførsler fremkommer det at barnet nærmet seg myndighetsalder, og 

barnet hadde partsrettigheter etter barnevernloven § 6-3 annet ledd. Ankeutvalget 

uttaler: 

Mye kan nok tale for at det man har tenkt på ved utformingen av vilkåret i bokstav d, 
er at «tvang» her er ment i forhold til barnets foreldre. Men etter utvalgets mening bør 
man ikke legge en slik begrensing inn i loven. Barnet kan være like sterkt berørt av 
vedtaket som foreldrene, og det er klart at rettigheter for foreldrene kan fortone seg 
som plikter eller tvang for barnet. Det harmonerer best med den styrking av barnets 
rettsstilling som er kommet til uttrykk gjennom barnevernloven § 6-3 annet ledd om 
partsrettigheter, å akseptere at også bestemmelser som for barnet kan oppfattes som 
en øking av byrdene i forhold til fylkesnemndas vedtak, må aksepteres å gå inn under 
§ 36-10 tredje ledd bokstav d.996 

Ankeutvalget kom likevel til at feiltolkningen ikke hadde hatt betydning for resultatet 

når lagmannsretten ut fra en samlet vurdering kom til at anken ikke ville føre frem. 

Anken måtte derfor forkastes.  

 

993 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) avsnitt 80 
994 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) s. 38 
995 HR-2009-728-U 
996 HR-2009-728-U avsnitt 21 
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Ingen av lovbestemmelsene knyttet til barnets rett til medbestemmelse gir 

uttrykkelig uttrykk for i relasjon til hvilken del av saken barn skal få informasjon og 

mulighet til å uttale seg. Ordlyden «alle forhold» viser likevel at rettigheten gjelder alle 

spørsmål, fra stort til smått, som «vedrører barnet» under sakens gang: 

The ordinary meaning of the term ‘affecting’ indicates that there must be at least some 
nexus between the relevant matter and a child.997 

Det må kunne legges til grunn at de aller fleste sider ved en sak om 

omsorgsovertakelse, vil oppfylle kravet om å vedrøre barnet. Alle sider ved en sak 

om omsorgsovertakelse er medvirkende til et beslutningsgrunnlag for å avgjøre hvor 

barnet skal bo.  

Det er også slik at dette også selvfølgelig gjelder forut for behandlinger av sakene 

i fylkesnemnd eller domstol. Som regel har det vært en pågående sak i barnevernet, 

der alle spørsmål som oppstår gjelder barnet. Det gjøres også mange vurderinger og 

det tas beslutninger, som krever at barnet er løpende involvert.
998

 For å oppfylle 

dette, må barnevernet ha systemer for å ivareta barnets rett til involvering: 

However, in many cases, children may not realize that a particular matter has or will 
affect them. Thus, the obligation to ‘assure’ the effective and meaningful enjoyment 
of the right, suggests that states must take reasonable steps to make children aware of 
matters that affect them. This is consistent with the general requirement under article 
13 that children receive information.999 

Det kan heller ikke antas at barn i komplekse eller vanskelige situasjoner, alltid må 

skjermes, noe det muligens har vært en tendens til å tenke.
1000

 

Det kan dermed sluttes at barnet skal informeres og gis mulighet til å gi sitt syn 

på de ulike faser og spørsmål som oppstår, gjennom hele sakens gang. 

Innslagspunktet for rettigheten med påfølgende plikt for rettsanvenderen, vil derfor 

være når saken eller spørsmålet «gjelder» barnet etter Grunnloven § 104, «vedrører» og 

«angår» etter BK art. 12, eller «berører» eller «vedrører» barnet etter barnevernloven. 

 

997 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 408 og 409 
998 Christiansen og Anderssen (2011) s. 2013 
999 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 410 
1000 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 410 
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Ulik ordlyd kan ikke ha betydning. Forståelsen og kravet er det samme, og det er 

tilstrekkelig at forholdet har en eller annen virkning for barnet.
1001

 

De prosessuelle sidene av medbestemmelsesretten knytter seg på den ene siden 

til barnevernets, fylkesnemndas og rettens behov for informasjon for opplysning av 

saken for å kunne treffe en avgjørelse på et mer fullstendig og forsvarlig faktisk 

grunnlag. På den andre siden er de prosessuelle aspektene ved barns rett til uttalelse, 

den rettslige forutsetningen for barnas selvstendige materielle rett til 

medbestemmelse. Retten til uttalelse gjør at barnas mening kan komme fram i saken. 

At barnet får en prosessuell reell og tilpasset mulighet til å uttale seg er en 

forutsetning for at den konkrete vurderingen av barnets synspunkter kan foretas. 

Dette må gjøres med respekt for barnet og barnets syn, og det krever at barnet gis 

en rolle som aktiv deltaker.
1002

 

6.2.5 Hvem skal snakke med barna, og hvordan? 

Spørsmål om hvilke barn som har rett til å bli hørt, og når de har rett til å uttale seg, 

henger også sammen med spørsmålet om hvordan de skal høres, og hvem som skal 

snakke med barna. I denne sammenhengen kan det også få betydning hvor samtaler 

med barnet foregår og hvordan man kommuniserer med barna. Ordlyden i 

barnekonvensjonen artikkel 12 plasserer ansvaret for ivaretakelse av rettigheten etter 

både nr. 1 og nr. 2 hos partene, altså statenes ansvarlige eller behandlende instans. 

Etter artikkel 12 nr. 1 skal barn uavhengig av alder «fritt» få gi uttrykk for egne 

synspunkter, og de prosessuelle sidene må ivaretas «enten direkte eller gjennom en 

representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal 

rett.» Selv om generell kommentar nr. 12 sier at det er opp til barnet å bestemme 

dette valget, uttrykker Sandberg at det er mest naturlig å forstå artikkel 12 som at 

valget mellom disse tre alternativene er opp til statenes skjønn.
1003

 Her kan det nok 

være ulike oppfatninger. Dommer Ringnes uttaler i sitt mindretallsvotum nevnt 

ovenfor, at Barnekomitéens utgangspunkt er at barnet har en valgrett.
1004

  

Sandberg mener likevel det er en god anbefaling ut fra tanken om at barnet skal 

skal få uttrykke seg fritt. Kommentaren til artikkel 12 omtaler også dette kravet: 

 

1001 Sandberg (2020a) s. 110 
1002 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 398 
1003 Sandberg (2020a) s. 116 
1004 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 295 
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The concept of free expression means that it is the child who is prima facie entitled 
to choose whether to express his or her views by whatever means he or she desires or 
indeed to remain silent. 1005  

Barnekomitéen anbefaler at barnet høres direkte i det organet som skal avgjøre 

saken, så lenge det er mulig.
1006

 Generell kommentar nr. 12 spesifiserer høringen bør 

forgå som en samtale under konfidensielle forhold, og at barnet helst ikke bør høres 

i åpen rett.
1007

 I en barnevernsak er det barneverntjenestens oppgave å ha kontakt 

med barnet i undersøkelse av saken, og for avgjørelser i barneverntjenesten er det 

tilstrekkelig at barnevernet har hørt barnet. Der sakens karakter gjør det naturlig å 

innhente folk med spesiell kompetanse på samtaler med barn kan de gjøre det. Det 

er nærliggende å tenke at det kan være behov for særlig kompetanse, der det er snakk 

om alvorlige eller spesielle saker.
1008

 

I forarbeidene uttrykkes det at barnet ikke har en rett til å uttale seg direkte for 

fylkesnemnda, men at det kan oppnevnes talsperson for barnet i saker som skal 

behandles i fylkesnemnda.
1009

 Det viktige må være at barnet har fått uttrykke seg til 

det avgjørende organet, og at hvordan barnet får uttrykke seg er begrunnet i hvordan 

det best tjener barnets interesser.
1010

 Dersom barnets syn ikke formidles av barnet 

selv, men gjennom en representant, er det viktig at denne har kunnskap og erfaring 

i å snakke med barn.
1011

 I denne forbindelse er det kanskje enda viktigere at 

representanten er uavhengig av partene, både uavhengig av barnevernet og 

foreldrene, og er lojal mot barnets synspunkter og at de formidles «rent».
1012

 Det er 

også grunn til å påpeke at det er en fordel at det er kontinuitet i relasjonene mellom 

barnet og de som har kontakt med barnet i en barnevernsak. Inntrykket er at barna 

ofte må snakke med flere ulike mennesker i en sak om omsorgsovertakelse. Det tar 

 

1005 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 402 
1006 Sandberg (2020a) s. 117, General Comment no. 12 avsnitt 35 
1007 General Comment no. 12 avsnitt 43 
1008 McCafferty (2017) s. 336 
1009 Prop. 169 L (2016–2017) punkt 6.4, Departementet vil vurdere lovutvalgets forslag om en 
direkte uttalerett for barneverntjenesten og for fylkesnemnda i forbindelse med arbeidet med en ny 
barnevernlov. De ønsket også å se dette i sammenheng med oppfølgingen av NOU 2017: 8, der det 
foreslås det å avvikle fylkesnemndene og at tvangssaker etter barnevernloven i stedet skal behandles 
av utvalgte tingretter som første instans. 
1010 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 296 
1011 General Comment no. 12 avsnitt 36 
1012 General Comment no. 12 avsnitt 36 og 37,  Sandberg (2020a) s. 118–119 
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tid å bygge relasjon og tillit på en måte som er egnet til å danne inntrykk av hva 

barnet føler og mener.
1013

 

Barnet må høres på en skånsom, trygg og barnetilpasset måte.
1014

 I saker om 

omsorgsovertakelse er det viktig at barnet høres uten foreldrene til stede.
1015

 Hvilken 

metode som benyttes for å snakke med barnet, eller hvodan barnet får uttrykke seg, 

beror på barnets ønske og evne til å formidle sitt syn, men her skal barnet få hjelp 

av tolk, tegnspråk eller annet. Retten innebærer også muligheten til å uttrykke seg på 

andre måter enn verbalt eller skriftlig.
1016

 

Betydningen av hvordan barn høres, synliggjøres blant annet når det er snakk om 

veldig små barn, eller barn med særlige utfordringer som språkvansker eller 

funksjonsnedsettinger. Både for små barn og barn med andre 

kommunikasjonsmåter enn verbale uttrykk, er det viktig at det legges til rette for 

andre uttrykksformer som eksempelvis kroppsspråk, tegning og lek.  

I en kjennelse fra 2012 uttalte ankeutvalget at avgjørelse etter barnevernloven § 

4-21 andre ledd andre punktum ikke kan treffes uten å la barnet få anledning til å bli 

hørt, jf. barnevernloven § 6-3 og FNs barnekonvensjon artikkel 12.
1017

 Til tross for 

et feilaktig rettslig utgangspunkt vedrørende dette spørsmålet, ble likevel ikke 

lagmannsrettens dom opphevet idet barnet hadde fått anledning til å uttale seg 

gjennom talsperson. Anken over lagmannsrettens dom ble derfor ikke tillatt 

fremmet, jf. tvl. § 30-4: 

Utvalget har vurdert opphevelse av lagmannsrettens dom, jf. tvisteloven § 30-3 andre 
ledd bokstav d. Det må imidlertid bero på en konkret vurdering hvordan spørsmålet 
skal forelegges for barnet. Ettersom barnet i dette tilfellet rent faktisk har fått 
anledning til å uttale seg gjennom talspersonen, er det etter dette ikke grunnlag for slik 
opphevelse.1018 

Det fremgår ikke klart av kjennelsen om barnet har fått formidlet sitt syn gjennom 

talsperson forut for lagmannsrettens behandling, eller om barnet ble hørt i 

tilknytning til tingrettens behandling. Av lagmannsrettens avgjørelse fremgår det 

 

1013 Vis, Holtan, og Thomas (2012) s. 12 
1014 General Comment no. 12 avsnitt 34 
1015 Sandberg (2020a) s. 120–121 
1016 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 407 
1017 Rt. 2012 s. 900-HR-2012-1198-U også referert til ovenfor  
1018 Rt. 2012 s. 900 avsnitt 2 
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likevel som nevnt over at talspersonen snakket med barnet forut for fylkesnemndas 

behandling.
1019

 Det virker som barnet var 7,5 år da talspersonen snakket med barnet, 

og at barnet var mellom 8 og 9 år på domstidspunktet i lagmannsretten, da det 

fremgår at barnet ble født i 2003. 

Likevel presiserer ankeutvalget at: «Det må imidlertid bero på en konkret vurdering 

hvordan spørsmålet skal forelegges for barnet.» Det framstår derfor sannsynlig at kravet om 

konkret vurdering betyr at dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det virker 

derimot mer uklart om ankeutvalget mener at en konkret vurdering henspeiler til at 

det er tilstrekkelig at barnet har fått uttale seg for en tidligere instans, eller om det er 

at barnet har fått uttale seg via talsperson det siktes til, eller begge deler. Denne 

kjennelsen slår uansett fast at det kan være tilstrekkelig å høre barnet via talsperson, 

og at det også kan være tilstrekkelig at barnet har fått uttale seg for en tidligere 

instans, i dette tilfellet fylkesnemnda, i alle fall så lenge barnet har fått formidlet sitt 

syn via talsperson forut for den aktuelle instansen. Dette er sammenlignbart med 

EMDs forståelse i Maumousseau og Washington mot Frankrike, nevnt ovenfor.1020 

Det må imidlertid presiseres at EMD i denne saken uttaler at slike spørsmål ligger 

til nasjonale domstolers ansvar.
1021

 

I en kjennelse fra 2013 tilsa derimot hensynet til en forsvarlig saksbehandling at 

også lagmannsretten skulle ha latt barnet få uttale seg, før den avsa kjennelsen om 

utsatt iverksettelse som referert over.
1022

 I tillegg var det ikke tilstrekkelig at barnet 

fikk formidlet sin mening via talsperson, og opphevet lagmannsrettens kjennelse: 

Barnet som denne saken gjelder, er 13 år gammel. Det fremgår av tingrettens dom at 
han i tilknytning til tingrettens behandling fikk formidlet sin mening via sin talsperson. 
Etter ankeutvalgets vurdering er imidlertid ikke dette tilstrekkelig for lagmannsrettens 
avgjørelse i et tilfelle som dette. I denne sammenheng vises det til at tingretten uttaler 
at han «ønsker også fortsatt et omfattende samvær med moren.1023 

I saken fra 2015, der spørsmålet var søknad om politisk asyl og opphold på 

humanitært grunnlag for en familie på fire fra Afghanistan, hadde advokaten bedt 

 

1019 LA-2011-116934 
1020 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) avsnitt 80 
1021 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) avsnitt 79 
1022 Rt. 2013 s. 1176-HR-2013-1960-U 
1023 Rt. 2013 s. 1176 avsnitt 16 
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om at det eldste barnet, som var knapt seks år, skulle få møte i nemndsmøtet i 

Utlendingsnemnda og gi uttrykk for sitt syn.
1024

 Dette ble nektet av nemndslederen. 

Et av spørsmålene i saken var om nektelsen av å la barnet få møte i nemndsmøtet 

var brudd på retten til å bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 12. I generell 

kommentar nr. 12 uttaler som nevnt Barnekomitéen at barnet har rett til å velge 

hvordan det skal få gi uttrykk for sitt syn: 

After the child has decided to be hard, he or she will have to decide how to be heard: 
‘either directly, or through a representative or appropriate body’. The Committee 
recommends that, wherever possible, the child must be given the opportunity to be 
directly heard in any proceedings.1025 

I Høyesterett var det dissens om hvorvidt den siste setningen i denne uttalelsen 

skulle oppfattes som en tolkingsuttalelse eller som en anbefaling. Flertallet viste til 

at synspunktet ikke var forankret i konvensjonsteksten og mente at uttalelsen derfor 

måtte oppfattes som en ytring om hvordan rettstilstanden bør utvikle seg. 

Mindretallet ved tredjevoterende, dommer Ringnes, fremholdt derimot at lav alder i 

seg selv, ikke kan være avgjørende for barnets rett til selv å uttale seg.  

Når det gjaldt hvem og hvordan barnet skulle få uttale seg uttales det at hvorvidt 

et barn skal uttale seg muntlig eller skriftlig, og om det skal skje direkte eller gjennom 

representant, vil avhenge av sakens art, om saksbehandlingen ellers er skriftlig eller 

muntlig, og hva som tjener barnets interesser.
1026

 Forholdene kan ligge slik an at 

barnets interesser er best ivaretatt gjennom en voksen, men det må vurderes konkret: 

Det som karakteriserer foreliggende sak, er at det ble avholdt muntlig høring, og at 
barnet – gjennom advokaten – fremmet ønske om å bli hørt i nemndsmøtet. I en slik 
situasjon må terskelen for å nekte barnet å utøve sine partsrettigheter være høy. Det 
er ikke opplyst noe som tilsier at hensynet til C selv eller saksavviklingen kunne 
begrunne at hun ble nektet å forklare seg muntlig for nemnda.1027 

En av de tre sakene fra EMD som refererer til barnekonvensjonen artikkel 12, var 

en sak der 3 barn hadde bodd en tid hos tante og besteforeldre.
1028

 I denne saken 

 

1024 Rt. 2015 s. 1388  
1025 General Comment no. 12 avsnitt 35 
1026 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 296 
1027 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 298 
1028 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 40-43 
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henvises det også til Barnekomitéens generelle kommentarer nr. 12 og nr. 14. Barnas 

far var dømt for narkotika og hadde vært syk som følge av misbruk, barnas mor var 

død. Far ble etter hvert bedre og i den nasjonale domstolen fikk barnas far tilbake 

omsorgsretten. Barnas tante klaget inn avgjørelsen til EMD for brudd på EMK 

artikkel 8.
1029

 Barnas tante hevdet at flere viktige faktorer hadde blitt oversett av 

nasjonale myndigheter: 

First and foremost, the courts had disregarded the boys’ negative attitude towards 
their father. In this connection the aunt emphasised particularly ‒ with reference to 
the Court’s decision in the case of Hokkanen v. Finland (23 September 1994, §§ 61-
62, Series A no. 299-A) ‒ that the older boy, who was nine at the material time, was 
categorically opposed to the idea moving to his father’s home. Hence, rather than 
assessing the living conditions, the domestic authorities should have focused on the 
boys’ emotional state of mind and possible solutions.1030  

Barnas tantes syn var at det var i strid med barnas beste å beordre deres umiddelbare 

hjemkomst uten noen rehabiliteringsplan og forberedelsesperiode i tankene, uansett 

om barnas negative holdning til faren deres delvis skyldtes påvirkning fra 

morsfamilien.  

EMD viste til at selv om EMK artikkel 8 ikke inneholder eksplisitte prosessuelle 

krav, må søkeren være involvert i beslutningsprosessen, sett under ett, i en grad som 

er tilstrekkelig til å gi ham eller henne den nødvendige beskyttelsen av sine interesser. 

For barnas del håndheves denne rettigheten gjennom barnekonvensjonen artikkel 

12: 

The Court has already held that as children mature and, with the passage of time, 
become able to formulate their own opinions on their contact with their parents, for 
instance, the courts should give due weight to their views and feelings as well as to 
their right to respect for their private life (see Plaza, cited above, § 71). The same 
principles are enshrined in Article 12 of the CRC and in other relevant international 
instruments (see paragraphs 40- 44 above).1031 

EMD bemerket at essensen av denne saken lå i tantens klage om at prosedyrene som 

de nasjonale myndighetene fulgte ikke var i samsvar med kravene i artikkel 8 i 

 

1029 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 66 
1030 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 66 
1031 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 72 
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konvensjonen og ignorerte barnas beste. Det var derfor to grunnleggende aspekter 

å undersøke - om guttene var behørig involvert i saksbehandlingen, og om 

avgjørelsene som ble truffet av de nasjonale domstolene var fatten med hensyn til 

barnas beste. 

Najonale myndigheter hevdet at barna både hadde blitt involvert og hørt via 

representant. Det var likevel usikkerhet knyttet til den spesifikke rollen 

representanten hadde. Det virket som barna hadde møtt ulike representanter og at 

formålet med møtene var å lage rapporter om guttenes levekår og deres emosjonelle 

sinnstilstand. Ingen regelmessig eller hyppig kontakt ble opprettholdt for å se 

hvordan de hadde det og for å skape et tillitsforhold til dem.
1032

 

Fordi det var tvilsomt om representasjonen guttene hadde fått oppfylte 

internasjonale standarder, fant EMD at det var nødvendig å undersøke hvorvidt 

barna hadde blitt hørt av nasjonale myndigheter.
1033

 EMD la til grunn at ingen av de 

tre guttene hadde blitt hørt direkte i noen av domstolene. Myndighetene fastholdt at 

det ikke forelå noe krav om direkte involvering av barn over syv år.
1034

 EMD peker 

på at de relevante bestemmelsene gir barn mellom syv og atten år en rett til å bli 

direkte involvert. Av denne grunn forstår ikke EMD hvorfor de nasjonale 

domstolene unnlot å involvere den eldste gutten direkte, spesielt med tanke på at det 

kunne være ekstra behov for direkte involvering grunnet manglene ved 

representasjonen.
1035

 

I EMDs konklusjoner vises det til at kombinasjonen av feil representasjon og 

manglende evne til å presentere og høre guttenes synspunkter undergravde den 

prosessuelle rettferdigheten i beslutningsprosessen. Dette ble forverret av 

utilstrekkelig og ensidig vurdering av guttens beste, der deres emosjonelle 

sinnstilstand rett og slett ble ignorert. Dette fikk domstolen til å konkludere med at 

det var et brudd på guttenes rett til respekt for familien og privatlivet, som garantert 

i artikkel 8 i konvensjonen.
1036

 

 

1032 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 74 og 75 
1033 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 78 
1034 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 79 
1035 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 80 
1036 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 84 
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6.2.6 Sammenfatning – prosessuelle sider 

I sum tilsier Rt. 2012 s. 900, Rt. 2013 s. 1176 og Rt. 2015 s. 1388 at det er en 

saksbehandlingsfeil som skal føre til opphevelse av avgjørelsen, dersom barnet ikke 

er hørt etter barnevernloven. Det er likevel slik at det kan være tilstrekkelig dersom 

barnet har fått formidlet sitt syn via talsperson, men etter avgjørelsene fra 2013 og 

2015 virker det som barnet skal få uttale seg på nytt for den aktuelle instansen. En 

slik forståelse er i så fall i tråd med den folkerettslige forpliktende forståelsen av 

artikkel 12 etter generell kommentar nr. 12, slik noen Høyesterettsdommere og 

Sandberg også forstår forpliktelsen.
1037

  

Det er likevel ikke alle avgjørelsene som følger en slik forståelse. Verken 

Høyesterett i HR-2020-663-S eller avgjørelsen Maumousseau og Washington mot 

Frankrike legger en slik forståelse til grunn.
1038

 Til avgjørelsen Maumousseau og 

Washington mot Frankrike må det bemerkes at avgjørelsen er fra 2007, at det virker 

som EMD anser dette spørsmålet å ligge på siden av hva de skal ta stilling til, samt 

at de uttrykker at barnets syn uansett ikke ville virke bestemmende på løsningen 

grunnet barnets alder.
1039

 EMD kommenterer heller ikke Barnekomitéens kritikk av 

Frankrikes lovgivning og praksis, der Barnekomitéen uttrykker bekymring for at små 

barn blir diskriminert, og at det ikke er i tråd med barnekonvensjonen artikkel 12 å 

unnlate små barn retten til å bli hørt. I N.TS. og andre mot Georgia fra 2016, 

kommer derimot EMD til at det var en krenkelse av EMK artikkel 8 at den eldste 

gutten ikke var hørt.
1040

 

Når det gjelder spørsmålet om det kan gjøres unntak i retten til å bli hørt under 

henvisning til barnets beste, er min oppfatning at et behov for å avveie alle 

rettighetene barnet har, likevel ikke kan avskjære barnets rett til å bli hørt. 

Grunnloven § 104, sett i sammenheng med den folkerettslige forpliktende 

forståelsen av barnekonvensjonens artikler 12 og 3, Barnekomitéens generelle 

kommentarer til disse, som understøttes av barnevernloven § 6-3a., åpner ikke for 

unntak fra retten til å bli hørt.  

 

1037 Sandberg (2020a) s. 116, General Comment no. 12 avsnitt 35, Rt. 2015 s. 1388, HR-2020-663-S 
1038 HR-2020-663-S, Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) 
1039 Maumousseau og Washington mot Frankrike, no. 39388/05 (2007) avsnitt 77-80 
1040 N.TS. og andre mot Georgia, no. 71776/12 (2016) avsnitt 84 
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Jeg mener også poenget om retten til kontradiksjon er særlig vesentlig ved 

kjennelsen i Rt. 2013 s. 1176.
1041

 Det har vært et inntrykk av at partsstilling når barnet 

når 15 år er av betydning for barnets rettslige stilling. I denne avgjørelsen drar 

Høyesterett inn retten til kontradiksjon som rettssikkerhetsgaranti til støtte for 

barnets medbestemmelsesrett, uavhengig av partsstilling og alder. Det er også grunn 

til å være oppmerksom på grensesnittet mot barnekonvensjonen artikkel 2 om ikke-

diskriminering for den retten små barn har til å uttale seg. Barnekonvensjonen 

artikkel 2 om ikke-diskriminering kan også få betydning der det forskutteres hva 

barn kan - eller ikke kan - danne seg synspunkter om, før barnet faktisk har fått 

muligheten til å uttrykke seg. 

Jeg mener det er grunnlag for å si at disse avgjørelsene stadfester at det er 

opphevelsesgrunn dersom barnets rett til å bli hørt etter FNs barnekonvensjon 

artikkel 12 og barnevernloven §§ 1-6 og 6-3 ikke oppfylles. Det er imidlertid noe 

mer uavklart hva som skal til for at denne rettigheten etter en konkret vurdering 

anses oppfylt, og type avgjørelse kan få betydning etter HR-2020-663-S og etter HR-

2021-763-F.  

Min oppfatning er likevel avgjørelsen fra 2013 og plenumsdommen fra 2015, og 

de beste grunner, signaliserer at barnet bør få uttale seg før avgjørelse i den aktuelle 

instansen. Det kan likevel etter en konkret vurdering av hva som best tjener barnets 

interesser, være tilstrekkelig at barnets synspunkter formidles via representant. 

6.3 I overgangen mellom de prosessuelle og materielle sidene av 
retten til medbestemmelse 

6.3.1 Barnets uttalelse, forsvarlig opplysning av saken eller rettighet for barnet? 

Alle barn som er i stand til å danne seg synspunkter skal altså få uttrykke seg i forhold 

som vedrører dem. Synspunktene skal vektlegges etter en materiell, skjønnsmessig 

og konkret vurdering, der også barnets alder og modenhet skal tas i betraktning. Det 

kan være to ulike innfallsvinkler til medbestemmelsesretten.  

Den ene innfallsvinkelen er om lovgiver, fylkesnemnda og domstolene ser barns 

rett til uttalelse og vektleggingen av denne, som en selvstendig rettighet for barnet. 

Den andre innfallsvinkelen er om lovgiver, fylkesnemnda og domstolene primært 

 

1041 Rt. 2013 s. 1176 avsnitt 17 
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ser rettigheten som en kilde til informasjon som kan bidra til sakens opplysning i 

søken etter et mer fullstendig faktisk grunnlag.  

For forvaltningen og da også fylkesnemnda følger forsvarlig opplysning av saken 

først og fremst av forvaltningslovens § 17 første ledd: 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. 
Det skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den 
grad de er i stand til å danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De 
mindreåriges syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.1042 

Krav til forsvarlig behandling av saken følger også diverse bestemmelser i 

tvisteloven, alt etter hvilken instans saken går for. For behandling i første instans 

både der første instans er tingretter og lagmannsrettene, følger det av tvisteloven § 

9-4 (1):  

Retten skal aktivt og planmessig styre saksforberedelsen for å oppnå en rask, 
prosessøkonomisk og forsvarlig behandling.1043 

Også i ankegrunnene over tingrettens dom følger det av tvisteloven § 36-10 (3) at 

vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling er ankegrunn.  

Det må være klart at medbestemmelsesretten skal fylle begge funksjoner eller 

innfallsvinkler. Barnets syn vil både gi helt vesentlig informasjon til å forstå barnets 

situasjon, og det er en selvstendig rettighet for barnet.  

Forsvarlighetskravet følger av barnevernloven § 1-4, som ble tilføyd i 2013, men 

som fremholdt i kapittel 5 er ikke forsvarlighetskravet nytt i barneverntjenestens 

arbeid. Forsvarlighetskravet inneholder både krav om vurdering av hva som er god 

barnevernfaglig praksis, samt en nedre grense mot det uforsvarlige. Begge 

elementene vil ha karakter av forholdsmessighetsvurderinger, men spesielt en 

materiell vurdering av hva som er god barnevernfaglig praksis vil i stor grad være 

overlatt til forvaltningens skjønn. Likevel må forsvarlighetskravet speile 

barnevernlovens øvrige bestemmelser, og også barnekonvensjonens artikkel 12 og 

kravet om å behandle barnets rett til medbestemmelse som en selvstendig rettighet 

for barnet. 

 

1042 Forvaltningslovens § 17 første ledd 
1043 Tvisteloven § 9-4 (1) 



 

 298 

Av den grunn vil det finnes momenter av prosessuell karakter som kan gi innhold 

til forsvarlighetskravet. For medbestemmelsesrettens del kan kravet om begrunnelse 

i barnevernloven § 6-3a fremme funksjonen som selvstendig rettighet for barnet, 

ved at elementer av det skjønn som er utøvd i alle fall sikres transparens og 

muligheter for overprøving. Denne bestemmelsen er fra 2018, og er derfor ikke 

representert i alle avgjørelsene som behandles her. Barnekomitéens generelle 

kommentar nr. 12 kom imidlertid i 2009, som uttrykkelig presiserer at artikkel 12 er 

en selvstendig rettighet for barnet. 

Etter Høyesterett ankeutvalgs uttalelse inntatt i Rt. 2013 s. 1176, skilles det 

mellom barnets rettighet etter barnevernloven og hensynet til forsvarlig opplysning 

av saken:  

Både hensynet til hans rettigheter etter barnevernloven og hensynet til en forsvarlig 
opplysning av saken tilsier at også lagmannsretten skulle ha gitt ham anledning til å 
uttale seg før den avsa sin kjennelse om utsatt iverksettelse.1044 

Ankeutvalget hjemler altså en eventuell opphevelse av avgjørelsen i barnets rettighet 

etter bvl. § 6-3 som saksbehandlingsfeil og i hensynet til forsvarlig saksbehandling.  

Et spørsmål her er hvordan Høyesterett kobler barnets rett til uttalelse til 

forsvarlighetsbegrepet. Er det knyttet til rettigheten for barna eller er det knyttet til 

informasjonsgrunnlaget barnas uttalelser kan gi, eller er forsvarlighetsbegrepet ment 

knyttet til begge aspektene? Jeg mener ankeutvalgets uttalelse tyder på at Høyesterett 

skiller mellom barns rett til uttalelse til bruk for å gi en forsvarlig opplysning av 

saken, og barnets selvstendige rett til å ytre sitt syn på saken. Det virker som dette 

forstås som to selvstendige vurderingstema der kravet til forsvarlig opplysning av 

saken, ikke nødvendigvis følger rettigheten etter bvl. § 6-3 første ledd. Det er 

derimot ikke noe som antyder at forsvarlighetskravet trekkes inn i relasjon til dette, 

noe som kan skyldes at lovfestingen av barnevernloven § 1-4 først trådte i kraft 1. 

januar 2014.  

Slik jeg forstår dette ser Høyesterett på barns rett til å uttale seg som et selvstendig 

krav til saksbehandlingen. I tillegg kommer vurderingen av forsvarlighetsbegrepet 

koblet til sakens opplysning. I de saker der barna ikke vil uttale seg, vil saken 

muligens bli dårligere opplyst. I den grad barna har fått tilstrekkelig mulighet til å få 
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uttale seg, men ikke ønsker, vil vurderingen av forsvarlig opplysning av saken 

antakelig bero på hvordan den aktuelle instans har fått saken opplyst på andre måter.  

Det framstår likevel ikke som tvilsomt at manglende uttalelsesrett er en direkte 

opphevelsesgrunn som krav til saksbehandlingen som vist under punkt 6.2. Retten 

til å uttale seg innebærer også at tilretteleggingen skal være forsvarlig. Det bør derfor 

også legges opp til en barnetilpasset høring både av hensyn til barnets rettighet og 

forsvarlig opplysning av saken. 

Når det gjelder den materielle vurderingen om vektleggingen av barnets syn opp 

mot andre hensyn, er det et spørsmål om forsvarlighetsbegrepet kan kobles opp mot 

rettens synliggjøring av disse vurderingene. I en avgjørelse fra 2011 gjaldt saken 

lagmannsrettens ankenektelse over tingrettens dom jf. tvisteloven § 36-10 tredje 

ledd, i sak om overprøving av fylkesnemndas vedtak om tilbakeføring av omsorgen 

etter barnevernloven § 4-21.
1045

 Høyesterett påpekte at saken reiste spørsmål hvor 

det var behov for rettsavklaring, og at det var svakheter ved tingrettens 

saksbehandling. Lagmannsretten hadde ikke i tilstrekkelig grad vurdert om 

anketillatelse skulle gis og beslutningen måtte derfor oppheves. 

Barnets mor anket lagmannsrettens beslutning til Høyesteretts ankeutvalg og 

gjorde i hovedsak gjeldende at det var en feil at lagmannsretten ikke har gitt noen 

begrunnelse for beslutningen, ut over at vilkårene ikke ble funnet å være til stede: 

Det er viktig å få prøvd både tingrettens saksbehandling og lovanvendelse for høyere 
domstol. Saken reiser uavklarte spørsmål om forståelsen av barnevernloven § 4-21 
andre ledd andre punktum, som ble tilføyd ved lovendring i 2006. Det er også 
spørsmål om forholdet mellom denne bestemmelse og § 6-3 første ledd, som blant 
annet gir barn som har fylt sju år, rett til å uttale seg, og som sier at barnets mening 
skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Barnet, B, har uttalt at 
det ønsker å bli tilbakeført til mor. Dette er ikke tilstrekkelig vektlagt.1046 

Høyesteretts ankeutvalg siterer først fra tingrettens dom der det legges til grunn at 

barnet er over åtte år, og at barn som har fylt syv år, etter barnevernloven § 6-3 skal 

informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører 

 

1045 Rt. 2011 s. 1053-HR-2011-1409-U 
1046 Rt. 2011 s. 1053 avsnitt 12 
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ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og 

modenhet.
1047

 

Om forholdet mellom barnevernloven § 4–21 andre ledd andre punktum og § 6–

3 første ledd uttalte tingretten: 

Slik forholdene totalt sett ligger an her, verken uttrykker eller etablerer Bs 
enkeltstående utsagn om at hun vil bo hos mamma A, noen vesentlig endring i jentas 
reelle tilknytningssituasjon ... 

Retten ser ellers forholdet mellom barnevernloven § 6–3, første ledd, og lovens § 4–
21, annet ledd, siste punktum, nokså problematisk, da formålene med disse 
bestemmelsene fortoner seg temmelig uforenlige. Den framgangsmåte som her er 
fulgt for om mulig å få Bs 'uttalelse' på en for henne minst mulig belastende måte, 
innebærer i alle fall etter rettens syn ingen saksbehandlingsfeil av betydning.1048 

Etter dette kommer vurderingen fra Høyesterett. Høyesterett finner behov for 

rettsavklaring mellom barnevernloven §§ 4-21 og 6-3. Det uttrykkes at det foreligger 

begrenset rettspraksis om barnevernloven § 4-21 andre ledd andre punktum og 

bestemmelsens forhold til § 6-3 første ledd. Tingretten har funnet forholdet mellom 

disse bestemmelsene «nokså problematisk». Det var etter Høyesteretts oppfatning 

åpenbart behov for rettsavklaring, og på denne bakgrunn fant ankeutvalget at 

vilkåret i tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav a for å tillate anke til lagmannsretten 

var oppfylt. Høyesterett kommenterer også krav til forsvarlig saksbehandling og 

vektlegging av barnets ønske: 

Etter ankeutvalgets oppfatning er det også så uklart hvilken vekt tingretten har lagt på 
barnets ønske, at også vilkåret i tvisteloven § 36-10 tredje ledd bokstav c må anses 
oppfylt. 

Hvorvidt det i tilfeller hvor de lovbestemte vilkår for å gi samtykke til anke til 
lagmannsretten er oppfylt, skal gis anketillatelse, må vurderes av lagmannsretten. Når 
ett eller flere av vilkårene for å gi anketillatelse er oppfylt, må lagmannsrettens 
vurdering av hvorvidt anketillatelse skal gis, begrunnes i den utstrekning hensynet til 
forsvarlig saksbehandling tilsier det. 

 

1047 Rt. 2011 s. 1053 avsnitt 23 
1048 Rt. 2011 s. 1053 avsnitt 24 
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Lagmannsrettens beslutning må etter dette oppheves.1049 

Det virker her som den materielle vurderingen av barnets synspunkter skal 

synliggjøres og vurderes. Det synes som ankeutvalget mener begrunnelsen for om 

lagmannsretten skal ta saken til overprøving, også etter at vilkårene er funnet oppfylt, 

skal ha et grensesnitt mot forsvarlig saksbehandling. Slik jeg forstår dette virker det 

som Høyesterett både refererer tilbake til den uavklarte rettstilstanden mellom bvl. 

§§ 4-21 og 6-3, men også til synliggjøring av den materielle vurderingen av hvilken 

vekt barnets ønske skal ha som selvstendig ankegrunn etter tvl. § 36-10 tredje ledd 

bokstav c. Heller ikke i denne kjennelsen kobles forsvarlighetskravet inn, men denne 

kjennelsen var også fattet flere år før lovfestingen av forsvarlighetskravet i 

barnevernloven.  

Begge avgjørelsene her er kjennelser, der spørsmålene er adgangen til 

overprøving for Høyesterett. Det er derfor naturlig at det er ankegrunnene etter 

tvisteloven som behandles, og da ikke forsvarlighetskravet er angitt som ankegrunn, 

så vil ikke ankeutvalget heller behandle det. Det hadde etter mitt syn likevel vært 

interessant dersom sammenhengen mellom forvaltningens krav til forsvarlighet og 

rettens overprøving av forsvarlig opplysning av saken hadde blitt belyst. 

Det virker som de nyeste kjennelsene er ganske tydelige på både at en unnlatelse 

av å vurdere og vektlegge barnets syn, både er en sakbehandlingsfeil som kan føre 

til ugyldighet og opphevelse av avgjørelsen, og at det er en selvstendig rettighet for 

barnet å få sitt syn vektlagt.  

En annen bruk av begrepet forsvarlig kommer til uttrykk i HR-2019-2301-A og 

HR-2020-663-S. I HR-2019-2301-A trekkes forsvarlighet inn som grunn til å gjøre 

et unntak i barnets rett til å bli hørt fordi det ikke er forsvarlig av hensyn til barnet. 

En slik bruk av forsvarlighet opp mot barnets beste er som nevnt kritisert.
1050

 Fordi 

man ikke sto i en slik situasjon i HR-2020-663-S, ble det ingen ny avklaring på dette 

spørsmålet.
1051

 

 

1049 Rt. 2011 s. 1053 avsnitt 28 
1050 HR-2019-2301-A, Haugli (2020b) 
1051 HR-2020-663-S avsnitt 79 
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6.3.2 Hvilken betydning har barnets partsstilling? 

En avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg fra 2014 omhandlet spørsmål knyttet til 

betydningen av at barnet var gitt egne partsrettigheter opp mot vektleggingen av 

barnets syn.
1052

 Lagmannsretten hadde oppnevnt en annen advokat for barnet enn 

den advokatfullmektig barnet selv ønsket. Ankeutvalget kom til at det var feilaktig å 

ta utgangspunkt i foreldrenes syn, og ikke i barnets eget ønske. Lagmannsrettens 

beslutning om oppnevnelse av prosessfullmektig ble opphevet.  

Et spørsmål i denne sammenheng er om dette ville blitt resultatet også i en sak 

der barnet ikke var innvilget egne partsrettigheter. Altså om barnets syn vil tillegges 

slik vekt i egen sak etter § 6-3 første ledd, også uten at barnet er innvilget partsstatus. 

Høyesterett uttaler at regelen er at partens eget ønske skal være avgjørende. Men at 

retten naturligvis må påse at den som ønskes oppfyller vilkårene for å opptre som 

prosessfullmektig for vedkommende instans: 

Mindreårige er i utgangspunktet ikke prosessdyktige, jf. tvisteloven § 2-2, og de må da 
opptre ved verge. Dette gjelder også for valget av prosessfullmektig, selv om barnets 
syn skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet, jf. Grunnloven § 104 og 
Barnekonvensjonen artikkel 12. Et barn som har partsrettigheter i medhold av 
barnevernloven § 6-3, er imidlertid prosessdyktig, jf. tvisteloven § 2-2 tredje ledd første 
punktum, jf. Schei m.fl. Tvisteloven, kommentarutgave 2. utgave side 82. Det følger 
av dette at rettens avgjørelse av hvem som skal oppnevnes som advokat etter 
rettshjelpsloven § 21, må ta utgangspunkt i barnets eget ønske, ikke synet til 
foreldrene.1053 

Ankeutvalget viser så til at lagmannsretten ikke har vurdert om den 

prosessfullmektigen som barnet ønsker, kunne eller burde gis tillatelse som 

prosessfullmektig for lagmannsretten jf. tvisteloven § 3-3 annet ledd, jf. 

domstolloven § 223 første ledd. Lagmannsretten la vekt på foreldrenes og deres 

prosessfullmektigers syn på hvem som burde oppnevnes: 

Retten vurderte altså ikke om advokatfullmektig Dinardi burde gis tillatelse etter 
domstolloven § 223 første ledd tredje punktum, fordi den la avgjørende vekt på synet 
foreldrene til A hadde på valg av prosessfullmektig. Som det fremgår over, er det As, 

 

1052 Rt. 2014 s. 530 - HR-2014-1022-U 
1053 Rt. 2014 s. 530 avsnitt 15 
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ikke foreldrenes syn som skal danne utgangspunktet for rettens oppnevnelse etter 
rettshjelpsloven § 21. Lagmannsrettens beslutning 17. februar 2014 om oppnevning 
av prosessfullmektig for A bygger dermed på en uriktig forståelse av rettshjelpsloven 
§ 21 jf. tvisteloven § 2-2 tredje ledd første punktum, og må bli å oppheve. Ny 
oppnevning foretas av lagmannsretten.1054 

Uklarheten rundt betydningen av dette for senere saker knytter seg til de spesifikke 

omstendigheter i faktum, og er slik jeg ser det todelt. For det første virker det uklart 

om retten ville vurdert barnets ønske, om ikke spørsmålet også dreide seg om 

hvorvidt en advokatfullmektig hadde kompetanse til å være prosessfullmektig. Det 

er ikke sikkert at spørsmålet hadde kommet opp dersom barnet ønsket en annen 

advokat med bevilgning enn foreldrene. Det var heller ikke vurdert om 

advokatfullmektigen burde gis tillatelse etter domstolloven § 223 første ledd tredje 

punktum. For det andre er jeg usikker på hvilken vekt retten hadde lagt på barnets 

syn dersom barnet ikke hadde partsstatus som i denne saken, og derfor ikke var 

prosessdyktig selv.  

Høyesteretts henvisning til Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 12 

viser at de er oppmerksomme på at barnets syn skal vurderes uansett partsstatus eller 

ikke, også i forhold til spørsmålet om oppnevning av prosessfullmektig, og at barnets 

ønske skal tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Men også her er 

overprøvingsadgangen etter tvisteloven, og vurderingstemaene i overprøvingen, 

begrenset. Det er derfor ikke nødvendig for Høyesteretts ankeutvalg å vurdere hva 

som eventuelt ville kommet i betraktning i en situasjon der barnets syn skulle 

vektlegges mot andre hensyn, og hva som i så fall kan være elementer i vurderingen 

av barns modenhet. 

Usikkerhet knyttet til betydningen av partsstilling synliggjøres også av avgjørelsen 

fra 2009, som også er vist til ovenfor.
1055

 Den ankende part var som nevnt barnet 

selv, og hun påpekte at hun ved tingrettens avgjørelse ble påtvunget et samvær med 

sin mor som fylkesnemnda hadde fritatt henne for. Om dette uttaler Høyesterett at 

mye nok kan tale for at det man har tenkt på ved utformingen av vilkåret i bokstav 

d, er at «tvang» her er ment i forhold til barnets foreldre. Ankeutvalgets mening var 

at man ikke bør legge en slik begrensing inn i loven. Barnet kan være like sterkt 

 

1054 Rt. 2014 s. 530 avsnitt 18 og 19 
1055 Rt. 2009 s. 411- HR-2009-728-U 
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berørt av vedtaket som foreldrene, og det er klart at rettigheter for foreldrene kan 

fortone seg som plikter eller tvang for barnet: 

Men etter utvalgets mening bør man ikke legge en slik begrensing inn i loven. Barnet 
kan være like sterkt berørt av vedtaket som foreldrene, og det er klart at rettigheter for 
foreldrene kan fortone seg som plikter eller tvang for barnet. Det harmonerer best 
med den styrking av barnets rettsstilling som er kommet til uttrykk gjennom 
barnevernloven § 6-3 annet ledd om partsrettigheter, å akseptere at også bestemmelser 
som for barnet kan oppfattes som en øking av byrdene i forhold til fylkesnemndas 
vedtak, må aksepteres å gå inn under § 36-10 tredje ledd bokstav d. Det foreligger 
derfor etter utvalgets syn en feil oppfatning av vilkårene for å fremme saken - gi 
samtykke til ankebehandling - når lagmannsretten la til grunn at vilkåret etter § 36-10 
tredje ledd ikke var oppfylt.1056 

Spørsmålet er også her om partsstillingen er premisset for det ankeutvalget uttrykker. 

Dette gjelder både formuleringen om at bestemmelser kan oppfattes som en øking 

av byrdene for barnet, og forutsetningen om at barnet kan være like sterkt berørt av 

vedtaket som foreldrene, og det er klart at rettigheter for foreldrene kan fortone seg 

som plikter eller tvang for barnet. 

Hva vil være tilfellet i en situasjon der barnet formidler at samvær er en byrde 

eller oppleves som tvang, men der barnet ikke har partsrettigheter? Også her synes 

det å være et urimelig skille mellom barn som i all hovedsak vil være 15 ved 

partsstatus, og yngre barn. Hvordan kan det sikres at også barn som er yngre enn 15 

år, får formidlet sitt syn om da eksempelvis samvær, dersom dette kun er 

overprøvbart etter tvisteloven ved partsstatus. Hvilken selvstendig vekt har da 

Grunnloven § 104, barnekonvensjonen art. 12 og barnevernloven § 6-3 første ledd? 

Og hvordan sikres det at denne rettigheten kommer til syne i vurderinger også uten 

partsstatus? 

Den siste avgjørelsen som inntas under dette spørsmålet er en kjennelse fra 2015 

over spørsmål om oppnevnelse av sakkyndig, og beslutning om innvilgelse av 

partsrettigheter for barna.1057 Høyesteretts ankeutvalg bemerker at deres 

overprøvingskompetanse når det gjelder spørsmål om oppnevning av sakkyndig er 

begrenset etter tvl. § 30-3, jf. § 29-3 annet ledd. Utvalgets kompetanse til å prøve 

 

1056 Rt. 2009 s. 411 avsnitt 21 
1057 HR-2015-756-U 
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lagmannsrettens beslutning om ikke å innvilge barna partsrettigheter i medhold av 

barnevernloven § 6-3 annet ledd annet punktum, er begrenset til å prøve om 

lagmannsretten har bygd på en uriktig generell lovforståelse, og om avgjørelsen er 

åpenbart uforsvarlig eller urimelig, jf. tvl. § 30-3, jf. § 29-3 tredje ledd. Ankene ble 

forkastet uten noen nærmere vurdering. 

Det er etter mitt syn grunn til å tone ned partsstillingens betydning for barnets 

rett til medbestemmelse. Det er en grunnleggende partsrettighet som følge av retten 

til kontradiksjon som gjelder alle mennesker uavhengig av alder. Blant annet mener 

jeg dommer Ringnes har en god formulering av at det er en grunnleggende 

partsrettighet, selv om barnet var 6 år, i sitt mindretallsvotum som referert 

ovenfor.
1058

 

6.4 Materielle sider ved barns medbestemmelsesrett 

6.4.1 Hvordan tillegges barnets syn egenvekt, og hvordan vurderes modenhet?   

6.4.1.1 Utgangspunkt 

Når det gjelder hvilken vekt som skal tillegges barnets synspunkter, så er vurderingen 

inne i materielle konkrete vurderinger i den enkelte sak. Prosessuelle krav henger 

som ovenfor, sammen med muligheter for en materiell vurdering, og en materiell 

overprøving. Dette gjelder både hvilken vekt barnets synspunkter kan ilegges isolert 

sett (egenvekten), og den relative vekten barnets mening tillegges i møte med andre 

aktuelle hensyn (relativ vekt).  

Menneskerettighetstvalget presiserer at barnets rett til å bli hørt etter Grunnloven 

§ 104 er ment å være en individuell rettighet.
1059

 Andre del av formuleringen «har rett 

til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse 

med deres alder og utvikling», tar sikte på de situasjoner der vedtak eller beslutninger 

treffes.  

I vurderingen av hvordan det endelige vedtak eller beslutning skal se ut, skal man 

ha tillagt barnets mening betydning, men den vekten som barnets mening tillegges, 

 

1058 Rt. 2015 s. 1388 
1059 Den er ikke ment som en kollektiv rettighet, der barn som gruppe har rett til å bli hørt dersom 
det offentliges beslutninger også berører dem som gruppe. 
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vil måtte avhenge av barnets alder og utviklingsnivå. Avlutningsvis uttaler utvalget 

at det også må tas i betraktning hvilken type sak man står overfor.
1060  

Barnekonvensjonens presisering i artikkel 12 nr. 2 om at barns rett til å gi uttrykk 

for sine synspunkter er særlig viktig i «enhver rettslig og administrativ saksbehandling som 

angår barnet», tydeliggjør at barns rett til medbestemmelse er særlig viktig i saker om 

omsorgsovertakelse.  

Barnekomitéen presiserer også i sin generelle kommentar til artikkel 12, under 

sine grunnleggende krav til implementeringen av artikkelen, at barn ikke må bli 

involvert og hørt som en formalitet.1061 

Article 12 stipulates that simply listening to the child is insufficient; the views of the 
child have to be seriously considered when the child is capable of forming her or his 
own views.1062 

Dette fører til spørsmål til det materielle innholdet av rettigheten, og under dette 

avsnittet er det egenvekten som analyseres. Barnekomitéens generelle kommentar 

nr. 12 gir holdepunkter for hvordan vurderingen av alder skal behandles opp mot 

den egenvekten som kan tillegges barnets syn: 

By requiring that due weight be given in accordance with age and maturity, article 12 
makes it clear that age alone cannot determine the significance of a child’s views. 
Children’s levels of understanding are not uniformly linked to their biological age. 
Research has shown that information, experience, environment, social and cultural 
expectations, and levels of support all contribute to the development of a child’s 
capacities to form a view. For this reason, the views of the child have to be assessed 
on a case-by-case examination.1063 

Barnekomitéen presiserer her at barns evne til få forstå ikke ensidig avhenger av 

barnets biologiske alder. Et barns kognitive og emosjonelle evne til å forstå og 

formidle sine syn, avhenger også hvilken informasjon barnet har, erfaringer, miljø, 

 

1060  Dokument 16 (2011–2012) punkt. 35.5.3 på side 190–191 som vel egentligt skal være punkt 
32.5.3 
1061 General Comment no. 12 avsnitt 132 og i avsnitt 133: If participation is to be effective and 
meaningful, it needs to be understood as a process, not as an individual one-off event. 
1062 General Comment no. 12 avsnitt 28 
1063 General comment no. 12 avsnitt 133 
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sosiale og kulturelle forventninger, samt hvilken støtte barnet får til å forme egne 

synspunkt.  

Generelle oppfatninger av barns evne til å danne seg egne synspunkter og 

formidle sine syn relatert til biologisk alder, må derfor komme i skyggen av konkrete 

vurderinger av det enkelte barn opp mot det enkelte vurderingstema, altså må 

egenvekten også vurderes relativt opp mot det enkelte vurderingstema. 

Om modenhet og barnets kapasitet uttaler Barnekomitéen i samme generelle 

kommentar: 

Maturity refers to the ability to understand and assess the implications of a particular 
matter, and must therefore be considered when determining the individual capacity of 
a child. Maturity is difficult to define; in the context of article 12, it is the capacity of 
a child to express her or his views on issues in a reasonable and independent manner. 
The impact of the matter on the child must also be taken into consideration. The 
greater the impact of the outcome on the life of the child, the more relevant the 
appropriate assessment of the maturity of that child.1064  

Barnekomitéen erkjenner at modenhet er vanskelig å definere. I relasjon til artikkel 

12 skal modenhet forstås som den evne eller kapasitet barnet har til å forme 

synspunkt på en forståelig og selvstendig måte, og det må tas hensyn til barnets 

utvikling: 

Consideration needs to be given to the notion of the evolving capacities of the child, 
and direction and guidance from parents (see para. 84 and sect. C below).1065 

Desto større innvirkning utfallet i vurderingen har på barnets situasjon, desto 

viktigere vil det være med en riktig vurdering av barnets modenhet. Barnekomitéen 

indikerer at barnets innsikt i konsekvensene av sitt syn vil ha betydning for 

vurderingen av barnets modenhet og barnets reelle forståelse. I litteraturen er det 

foreslått at vekten av barnets syn burde innebære en vurdering av ulike 

konsekvensfaktorer av å følge barnets syn:  

 

1064 General Comment no. 12 avsnitt 30 
1065 General Comment no. 12 avsnitt 31 
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… the impact which the implementation of his or her views would have on his or her 
own short, medium, and long-term interests...1066 

Dette er i tråd med Daly som mener at barnets ønsker skal respekteres i vurderingen 

av barnets beste, med mindre det fører til alvorlig fare å følge barnets mening.
1067

 

Også her vil det være relative elementer som må vurderes for å kunne ilegge barnets 

syn vekt isolert sett: 

Thus, a question remains as to how much weight or how seriously must children’s 
views be treated? For example, are there any circumstances where children’s views are 
determinative with respect to the matter under consideration or do adult decision 
makers always retain the power to determine the level of deference to be accorded to 
children’s views?1068 

Det er videre hevdet i litteraturen at dersom barnet er vurdert som tilstrekkelig 

modent for å inneha en forståelse av de forhold som vedrører barnet, er det grunn 

til å følge barnets syn: 

Under such circumstances, there can be no legal or moral justification for any best 
interest-based intervention by an adult decision maker because the child has a right to 
enjoy respect for his or her autonomy in the same way that an adult would be entitled 
to such respect… Indeed, it would be incongruous to deny weight to a child’s view 
merely on the basis of his or her age in circumstances where his or her maturity with 
respect to a specific matter was equivalent to an adult.1069 

6.4.1.2 Avgjørelser 

EMD har kommentert betydningen av barnets syn i enkelte saker, også selv om 

dommene ikke viser til barnekonvensjonen artikkel 12. I Hokkanen mot Finland fra 

1994, var barnets synspunkter en sentral del av vurderingstemaet for de nasjonale 

domstolene, og ble derfor også et tema i EMD.
1070

 

Barnets syn var formidlet av et barnesykehus. Barnet var født høsten 1983, og 

hadde bodd sammen med besteforeldrene sine siden 1985. Barnets far hadde søkt 

om å få tilbakeført omsorgen for barnet. Den nasjonale ankedomstolen fattet sin 

 

1066 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 412 
1067 Daly (2018b) 
1068 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 411 
1069 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 413 
1070 Hokkanen mot Finland, no. 19823/92 (1994) avsnitt 29 
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avgjørelse var barnet 8 år gammelt i 1991. Ankedomstolen mente at varigheten av 

barnets bosituasjon hos besteforeldrene, og tilknytningen der talte sterkt for at 

barnet skulle fortsette å bo hos besteforeldrene sine, og at det ikke skulle gjøres noen 

endringer i barnets situasjon. Barnet ønsket ikke å treffe faren sin, men den nasjonale 

ankedomstolen mente at barnet likevel skulle treffe faren sin. Ankedomstolen 

begrunnet dette med barnets lave alder og at barnet ikke hadde vært i posisjon til å 

forme et eget syn.
1071

  

I 1993 nektet besteforeldrene å bringe barnet til et møte med faren og det ble vist 

til en ny medisinsk vurdering av barnets modenhet, der barnet ble vurdert som både 

fysisk og mentalt sunn og at en psykologisk test viste at barnet var klart over 

gjennomsnittlig intelligent til 12-åring å være. Den nasjonale ankedomstolen 

konkluderte da med at man ikke kunne tvinge barnet til å treffe faren mot barnets 

ønske:  

Moreover, the conciliator’s report (see paragraphs 34 and 35 above) stated that she 
had clearly and consistently refused to meet the applicant and was sufficiently mature 
for her wishes to be taken into account. The judgment concluded that in view of the 
child’s maturity, access could not be enforced against her wishes and lifted the fines 
imposed on the grandparents.1072 

EMD så ingen grunn til å betvile at overtakelse av omsorgen oppfylte kravet om at 

flyttingen måtte anses nødvendig i et demokratisk samfunn, og konkluderte med at 

aspektene i forhold til jentas tilknytning medførte at det ikke forelå en selvstendig 

krenkelse av EMK art. 8.1073 EMD konkludere med at det ikke var grunn til å betvile 

at barnet var modent nok til at hennes mening kunne tillegges vekt.
1074

 

Selv om EMD uttrykker at barnet er modent nok til at hennes mening kunne 

tillegges vekt, uttrykker ikke EMD noe mer om hvorfor barnet er modent nok til at 

barnets syn kan gis egenvekt. Vurderingen av vektleggingen av barnets syn vil være 

relativ i EMD, fordi synspunktene vil inngå i en forholdsmessighetsvurdering av 

nødvendigheten av inngrepet, opp mot foreldrenes rett til vern. Det ikke tydelig om 

hennes mening hadde noen selvstendig verdi for vurderingen av om inngrepet var 

forholdsmessig.  

 

1071 Hokkanen mot Finland, no. 19823/92 (1994) avsnitt 29 
1072 Hokkanen mot Finland, no. 19823/92 (1994) avsnitt 37 
1073 Hokkanen mot Finland, no. 19823/92 (1994) avsnitt 64 og 65 
1074 Hokkanen mot Finland, no. 19823/92 (1994) avsnitt 61 
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Det er likevel grunn til å anta at barnets synspunkter i alle fall har hatt indirekte 

betydning. Avgjørelsen viser likevel at barnets syn har blitt vurdert og tillagt vekt 

også i eldre saker fra EMD. I denne saken virker forutsetnigen å være at barnets rett 

til medbestemmelse er en klar rettighet i finsk nasjonal lovgivning. Behandlingen i 

finsk nasjonal domstol har derfor barnets syn som en del av vurderingstemaet, noe 

som igjen fører til at barnets syn blir en vurdering i EMD. EMD betviler i alle fall 

ikke den nasjonale domstolens vurdering av at momenter i forhold til jentas 

tilknytning, var tilstrekkelig for at flyttingen var nødvendig.
1075

  

Av rettspraksis fra Høyesterett virker det heller ikke tydelig om det skilles mellom 

egenvekten og den relative vekten av barnets syn. I en dom inntatt i Rt. 2006 s. 1308 

om omsorgsovertakelse av ei 14 år gammel jente fastslår Høyesterett at vilkåret i 

barnevernloven § 4-12 bokstav a er oppfylt.
1076

 Vilkåret i bokstav d er etter 

Høyesteretts forståelse sannsynligvis også oppfylt, selv om oppfyllelse av ett av 

grunnvilkårene er tilstrekkelig for videre vurdering. Saken skulle vurderes i forhold 

til kriteriene i § 4-12, selv om jenta på domstidspunktet bodde i fosterhjem, slik at 

det reelt sett var tale om tilbakeføring, jf. lovens § 4-21.  

Det var oppnevnt samme sakkyndig psykolog for tingretten og lagmannsretten. 

Sakkyndig, som for fylkesnemnda tidligere hadde utarbeidet en rapport i saken ble 

ikke ansett inhabil, men det ble likevel oppnevnt ny sakkyndig for Høyesterett. 

Mandatet var å utrede hvorvidt jenta ønsket å bo hos sin mor, samt utrede 

begrunnelsen for hennes standpunkt. Sakkyndig fremla en skriftlig rapport og 

utdypet denne for retten. Etter mors anførsler var påstanden at det etter 

barnevernloven § 6-3 skal legges vekt på barnets mening. Jenta var snart 15 år, og 

hadde klart og overbevisende overfor den sakkyndige for Høyesterett, gitt uttrykk 

for at hun ønsket å flytte hjem til mor: 

D begrunner sitt standpunkt med ønske om tilhørighet til egen familie. Hun har vært 
28 måneder i fosterhjemmet. Fra første dag har hun gitt uttrykk for at hun ikke liker 
seg der - hun har sågar sagt at hun heller vil bo på institusjon. Det er all grunn til å la 
hennes mening få avgjørende betydning i denne saken.1077 

 

1075 Hokkanen mot Finland, no. 19823/92 (1994) avsnitt 64 
1076 Rt. 2006 s. 1308-HR-2006-1818-A 
1077 Rt. 2006 s. 1308 avsnitt 19, (den riktige lovhenvisningen er barnevernloven § 6-3, så det må anses 
være en feil at det henvises til barneloven) 
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Som svar på dette kommenterte kommunen i sine anførsler at de var enig i at jenats 

egen mening skulle tillegges vekt, dersom den ikke i realiteten var et ubevisst uttrykk 

for at hun forsøkte å verne mor, eller i stor grad var påvirket av henne. Kommunen 

anførte også at barnets mening heller ikke skal tillegges like stor vekt i saker om 

omsorgsovertakelse som i saker etter barneloven.
1078

 Spørmålene for Høyesterett 

bør derfor være om barnets mening er hennes uavhengige mening og om saken er 

av en art som gjør at barnets mening ikke kan ilegges like stor vekt som i andre saker. 

Høyesterett uttaler seg lovens premisser for vektleggingen: 

Før det tas standpunkt til spørsmålet om omsorgsovertakelse, følger det av 
barnevernloven § 6-3 at et barn som er fylt 7 år, skal gis anledning til å uttale seg. 
Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.1079 

Høyesterett viser deretter til at psykolog Voster har hatt to samtaler med jenta, og at 

psykologen har redegjort for sitt syn på begrunnelsen for hennes standpunkt. De 

siterer deretter fra rapporten og psykologens konklusjon:  

At en jente som blir flyttet fra moren sin til et fosterhjem i en alder av 12 ½ år opplever 
lojalitetskonflikt, er å forvente. Nærmest uansett kvaliteten på omsorgsforholdene hos 
biologiske foreldre, er det hos dem hun vil ha sin primær-tilknytning. 1080 

I sakkyndiges konklusjon tas det utgangspunkt i det er å forvente at jenta har en 

lojalitet til moren. I tillegg føyer psykologen på en mening der han kobler lojaliteten 

til primærtilknytningen, og at primærtilknytningen vil være hos biologisk familie 

nærmest uansett omsorgsforhold der. Det framstilles av den sakkyndige som om 

dette er et generelt ugangspunkt, der lojalitetskonflikter må legges til grunn for 

vurderinger av barnets ønske, i alle saker og situasjoner der det skal tas stilling til 

vektlegging av barnets syn.  

Dersom lojalitetskonflikt legges til grunn som et generelt premiss, er det vanskelig 

å gjøre en vurdering av om det kan tenkes at jenta ønsker å flytte hjem uten at dette 

ønsket er et utslag av lojalitet til mor. Høyesterett siterer videre fra den sakkyndiges 

konklusjon: 

 

1078 Rt. 2006 s. 1308 avsnitt 26 
1079 Rt. 2006 s. 1308 avsnitt 56 
1080 Rt. 2006 s. 1308 avsnitt 57 
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D sier klart ifra om at hun ønsker å flytte tilbake til moren, og begrunner det med 
forhold som har med tilknytning og tilhørighet å gjøre; hun snakker om ekte familie, 
sitt hjem og en plass hun hører til. 

Den sakkyndige vurderer Ds uttrykte meninger fremkommet i de to samtalene med 
henne som uttrykk for hennes sanne mening.1081 

Det virker uklart om den sakkyndige mener at jenta på tross av primærtilknytning 

hos moren, likevel ikke er preget av lojalitetskonflikt. Alternativt betyr vurderingen 

at jentas uttalelse er hennes sanne mening selv om hun er preget av lojalitet til moren. 

Av sammenhengen antar jeg at det er sistnevnte betydning som menes. Det framstår 

i så fall som et uttrykk for at man ønsker å respektere barnets mening som sant, 

uavhengig av om det er et syn barnet har fått som følge av påvirkning fra foreldre 

og lojalitet til dem. Det er uansett vanskelig å uttolke noen anbefaling om vekten av 

barnets syn ut fra dette, og det sier heller ikke noe om hva det vil bety for hennes 

situasjon dersom løsningen blir som jenta ønsker.  

Om situasjonen knyttet til jentas ønsker uttaler Høyesterett:  

D har fastholdt sitt ønske om å flytte tilbake til mor gjennom hele den tiden 
omsorgsovertakelsen har vart. Jeg har heller ikke vanskelig for å forstå henne. Det må 
ha vært en uhyre vanskelig situasjon for en liten jente på 12 ½ år å flytte fra mor til en 
helt ukjent familie og samtidig begynne på en ny skole. Hun har, noe også den 
sakkyndige har pekt på, ikke levd under fullt så vanskelige forhold som sin eldre søster. 
D ønsker å leve i en normal familiesituasjon - og det betyr å bo sammen med mor. Jeg 
legger dette til grunn som hennes sanne mening.1082 

Dommeren legger til grunn at jenta vil flytte hjem til moren på grunn av at jenta har 

hatt det vanskelig etter omsorgsovertakelsen, og at det hele tiden har vært hennes 

ønske å flytte hjem. Høyesterett kommenterer ikke den eventuelle 

lojalitetskonfliktens betydning for hvorfor jenta ønsker å flytte hjem til mor, selv om 

den sakkyndige psykologen har lagt til grunn at lojalitetskonflikt er å forvente. 

Høyesterett stadfester, som den sakkyndige, at jentas ønske er hennes sanne mening. 

Det trekker i retning av at Høyesterett mener jentas syn skal tillegges egenvekt. 
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1082 Rt. 2006 s. 1308 avsnitt 58 



 

 313 

Høyesterett møter kommunens anførsel om at barnets mening ikke skal tillegges 

like stor vekt i saker om omsorgsovertakelse som i saker etter barneloven ved å 

påpeke at situasjonen for barnet er en annen i saker om omsorgsovertakelser enn i 

tvister om den daglige omsorgen, og at det er en ulikhet i hva barneloven og 

barnevernloven regulerer: 

Når vilkårene for omsorgsovertakelse etter barnevernloven er til stede, er situasjonen 
for barnet en annen enn når det ved samslivsbrudd er tvist om hvem av foreldrene 
som skal ha den daglige omsorgen for barnet.1083 

Det mangler noen nærmere forklaring på hva ulikheten mellom situasjoner etter 

barneloven og barnevernloven betyr for barnets rett til å få vektlagt sitt ønske. 

Høyesterett nøyer seg med å konstatere at «D blir 15 år 28. november i år, og en ungdom 

som henne har krav på å bli lyttet til og tatt alvorlig.» Det virker derfor klart at jentas alder 

har betydning for at hennes ønske skal ha en egenvekt i den videre vurderingen.  

Det oppleves som Høyesterett foretar en presisering av at den sentrale 

vurderingen i denne saken, er vurderingen av hvilken relativ vekt barnets syn kan 

tillegges. Det synes også som barnets mening utgjør utgangspunktet for vurderingen 

av hvilken relativ vekt barnets syn kan tillegges: 

Etter min mening må det legges stor vekt på hennes oppfatning, men avgjørende alene 
kan den ikke være. Hennes mening må holdes opp mot en vurdering av den risiko hun 
utsettes for ved at omsorgen for henne overlates til mor. 

Av betydning for denne vurderingen er Ds situasjon i dag.1084 

I denne saken virker det som at det avgjørende for å ilegge jentas mening vekt, er at 

det faktisk er en rettighet som utgjør et krav til vurderingen. Det avgjørende er derfor 

avveiningen av hvilken relativ vekt jentas syn kan illegges, opp mot risikoen hun 

utsettes for ved å flytte hjem til mor. Det er derfor synd at det ikke drøftes hvorvidt 

det er noe ved barnets ønske som kan ha positive ringvirkninger for henne i det 

totale risikobildet, en drøfting der momentene avveies mot hverandre. Jeg kommer 

tilbake til det i avsnittet nedenfor. 
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I HR-2020-1929-A var spørsmålet om et vedtak om tvangsadopsjon av en gutt 

på snart 8 år skulle opprettholdes. Gutten hadde vært under barnevernets omsorg 

siden han var nyfødt, og det var enighet om at tilbakeføring av omsorgen ikke lengre 

var en aktuell målsetning.
1085

 I denne saken var ikke gutten spurt direkte om 

hovedspørsmålet i saken: om han ønsket å bo hos fosterfaren som fosterbarn, eller 

om han ønsket å bli adoptert. Gutten hadde likevel gitt uttrykk for at han ønsket 

samme etternavn som fosterslekta, og at han følte at gården de bodde på var litt 

hans: 

Det er heilt urealistisk at C skulle meine at andre enn fosterfar skulle ta dei rettslege 
avgjerdene om og for han, dersom han fekk velja. Eg legg difor til grunn at C ynskjer, 
eller i alle fall vil ynskje når han forstår spørsmålet, å bli adoptert når alternativet er å 
vera fosterheimsbarn til han blir myndig.1086 

Denne saken viser at det er mulig å tillegge barnets ønsker vekt, selv om barnet ikke 

er forelagt sakens hovedspørsmål. Ut fra det gutten har gitt uttrykk for, gir guttens 

syn likevel essensiell informasjon om hva som er viktig for han, noe som 

sannsynligvis fører til at den løsningen som velges faktisk blir god for gutten. 

 

6.4.1.3 Sammenfatning 

Etter denne gjennomgangen virker det ikke som distingsjonen mellom egenvekt og 

relativ vekt har betydning dersom det er konkludert med at barnet er i stand til å 

danne seg egne synspunkter. Dersom barnets syn skal ilegges vekt, vil dette synet 

alltid stå i et relativt forhold til andre hensyn i saken, enten det er sakens karakter, 

barnets modenhet, barnets lojaliteter, andre rettigheter som barnet har som i Rt. 

2006 s. 1308, eller foreldrenes rettigheter som etter HR-2020-1929-A og i Hokkanen 

mot Finland. Om barnets modenhet konkluderes det mer enn det vurderes. I 

Hokkanen mot Finland bemerkes det at det ikke er grunn til å anta at barnet ikke er 

modent nok til at barnets syn kan tillegges vekt. I Høyesterett er det i større grad et 

spørsmål om lojaliteter enn modenhet. 
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6.4.2 Hvordan tillegges barnets syn relativ vekt opp mot barnets øvrige rettigheter?  

6.4.2.1 Utgangspunkt 

Retten til medbestemmelse innebærer at barnets synspunkter skal tillegges «vekt i 

samsvar med dets alder og modenhet». Den relative vekten kan synliggjøres der barnets 

syn drar i en annen retning enn vurderingen av barnets behov for, og rett til: 

utvikling, omsorg og beskyttelse, og disse rettighetene ikke vil ivaretas tilstrekkelig 

ved å følge barnets syn.  

Rettighetsavveiningen gjøres nok i vurderingen av barnets beste, selv om denne 

avveiningen etter mitt syn er underkommunisert i vurderingene av 

omsorgsovertakelser, og at det kanskje gjøres for sent i en slik vurdering, jf. kapittel 

5. En slik forståelse følger også av arbeidet med nye bestemmelser i Grunnloven og 

barnevernloven. Om dette uttaler menneskerettighetsutvalget at beslutninger som 

treffes, skal legge vekt på hva som er det beste for barnet:  

Prinsippet kan således forstås i en naturlig forlengelse av barnets rett til 
medbestemmelse, der barnets mening skal tillegges vekt. Samtidig skal også hensynet 
til barnets beste tillegges vekt, enten dette samsvarer med barnets egen oppfatning 
eller ikke.1087  

Krav til synliggjøring av hvordan barnets mening er vektlagt opp mot andre hensyn 

i saken etter barnevernloven § 6-3a. er av prosessuell karakter og kan kobles mot de 

prossessuelle kravene til forsvarlighetskravet.1088 Når det gjelder materielle sider av 

forsvarlighetskravet, kan en forståelse være at man ikke kan vektlegge barnets syn på 

en slik måte at barnet «velger» en uforsvarlig situasjon som er i strid med de øvrige 

rettigheter barnet har. Dette er i tråd med Dalys forståelse, som nevnt ovenfor, om 

at barnets syn skal følges så lenge det ikke medfører alvorlig risiko for barnet.
1089

 

Barns medbestemmelsesrett og vurderinger av det overordnede hensynet til 

barnets beste henger altså klart sammen etter Barnekomitéens generelle kommentar 

nr. 12, og følger også av Grunnloven § 104:  

 

1087 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.4  
1088 Rt. 2011 s. 1054 og Rt. 2013 s. 1176 
1089 Daly (2018b) 
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In fact, there can be no correct application of article 3 if the components of article 12 
are not respected. Likewise, article 3 reinforces the functionality of article 12, 
facilitating the essential role of children in all decisions affecting their lives.1090  

Høring av barna er nødvendig for å finne fram til barnets beste, og samtidig styrker 

artikkel 3 funksjonen til artikkel 12 ved at det skal legges til rette for at barnet selv 

er den sentrale aktøren i sin egen sak. Det er også klart at artikkel 12 ikke går så langt 

at den gir barna selvbestemmelse, men bestemmelsen skal heller ikke forstås som at 

barnas rettighet ikke strekker seg lengre enn at de tildeles en passiv rolle.1091 

I disse vurderingene vil avveiningen av barnets rett til medbestemmelse, rett til 

respekt for familieliv, rett til utvikling, rett til beskyttelse og omsorg innebære 

forholdsmessighetsvurderinger knyttet til alternativsvurderinger og vurderinger av 

fremtidig risiko. Det er i disse avveiingene det er mest nærliggende å tenke at de 

øvrige hensyn kommer tydelig fram, og hvordan avveiningen gjøres fra domstolens 

side. 

 

6.4.2.2 Avgjørelser 

I en avgjørelse inntatt i Rt. 2004 s. 999, gjaldt saken overprøving av vedtak om å 

overta omsorgen for en 12 år gammel gutt.
1092

 Gutten hadde vært plassert i 

barnehjem etter et midlertidig vedtak, jf. barnevernloven § 4-6 annet ledd, og senere 

fosterhjem etter barnevernloven § 4-12 første ledd bokstav a under dissens.  

Vedtaket ble brakt inn for tingretten, og mor tilbakekalte samtykket til frivillig 

plassering av gutten. Tingretten opphevet fylkesnemndas vedtak.  Kommunen anket 

dommen til Gulating lagmannsrett. Lagmannsretten oppnevnte psykolog Terje 

Galtung som sakkyndig. I Galtungs sakkyndige utredning ble det foreslått at gutten 

i løpet av sommeren i flere uker fikk bo hjemme hos moren, slik at de fikk oppleve 

hvordan det ville være å bo sammen. Denne anmodningen ble etterkommet. 

 

1090 General Comment no. 12 avsnitt 74 
1091 Begrepsvalg er behandlet i kapittel 3. Participation kan oversettes med flere ulike begrep, og 
medvirkning er begrepet som har blitt videreført. Jeg mener medvirkningsbegrepet ikke dekker den 
aktive rollen barna skal ha i egen sak dersom de selv ønsker. Medbestemmelse er derimot et begrep 
som etter min mening klart signaliserer at barnas syn skal gjøres til et synlig vurderingstema, der en 
eventuell beslutning som går på bekostning av barnets syn, må begrunnes i andre momenter som må 
argumenteres fram i lys av hensynet til barnets beste. 
1092 Rt. 2004 s. 999 
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Galtung gav deretter en tilleggsutredning, der forslaget var at gutten fikk flytte 

hjem igjen til moren. Lagmannsretten avsa dom i desember 2003, der de likevel 

stadfestet fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse med noe endring i samvær.  

Mor anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Anken gjaldt lagmannsrettens 

bevisbedømmelse og rettsanvendelse.  

For Høyesterett ble psykolog Terje Galtung gjenoppnevnt som sakkyndig. 

Gutten uttalte seg om sitt syn på omsorgsspørsmålet i en dommersamtale. Bortsett 

fra guttens uttalelse, og at det også hadde skjedd en utvikling i guttens forhold til 

fosterhjemmet, sto saken i det alt vesentlige i samme stilling for Høyesterett som for 

lagmannsretten. Fylkesnemndas vedtak ble vurdert etter kriteriene for 

omsorgsovertakelse i barnevernloven § 4-12, selv om det reelt sett var tale om 

tilbakeføring, jf. § 4-21.  

Høyesterett bemerket at bestemmelsene måtte sammenholdes med § 4-1, som 

fastsetter at det skal legges avgjørende vekt på hva som er til beste for barnet. Selv 

om det var betydelig usikkerhet om morens omsorgsevne, fant Høyesterett at mor 

skulle få omsorgen. Det ble særlig lagt vekt på at oppholdet i fosterhjemmet hadde 

fungert dårlig, og at gutten hadde et sterkt ønske om å bo med mor, jf. 

barnevernloven § 6-3.  

Et gjennomgående trekk i framstillingen av saken er guttens morsbinding og 

samspillet mellom mor og sønn. Spørsmålet for Høyesterett var om alvorlige 

atferdsproblemene tilsa at omsorgsovertakelsen burde opprettholdes. Etter 

plasseringen utenfor hjemmet virket guttens negative atferd å ha blitt noe redusert, 

men atferdsproblemene var fortsatt betydelige.
1093

 

Et viktig moment i vurderingen var at gutten hadde utviklet en sterk motvilje mot 

fosterhjemsplasseringen, og at han i tillegg ikke forsto grunnlaget for plasseringen. 

Dette kom til uttrykk allerede i Galtungs første sakkyndige erklæring til 

lagmannsretten, og gutten hadde understreket det samme til mange involverte som 

hadde snakket med han. Gutten hadde fremsatt trusler om å ta sitt eget liv, og i 

tillegg hadde han rømt fra fosterhjemmet for å komme seg hjem. I dommersamtale 

uttrykte gutten blant annet: 

Han savner mamma sterkt og vil flytte hjem til henne så fort som mulig. Med mamma 
kunne han spille fotball og gå på tur. Han forklarer at han er veldig glad i henne. For 
tiden ser han henne annenhver helg og noen tirsdags ettermiddager. Han synes dette 

 

1093 Rt. 2004 s. 999 avsnitt 48 
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er alt for lite og ønsker å tilbringe så mye tid med mamma som mulig. Tiden han 
tilbringer med henne er altfor knapp til at de kan gjøre noe særlig sammen. 

Han kan ikke se noen grunn til at han måtte flytte vekk fra mamma. Ting fungerte bra 
når han bodde hos henne og hans høyeste ønske er å få flytte til henne. ... Dersom 
mamma taper rettssaken, vil han ta livet av seg. 

Da vil det ikke være noe mening i å leve. Han orker ikke være i fosterhjem i ett år til. 
1094 

Etter referering fra dommersamtalen går Høyesterett inn på vurderingen av vekten 

av guttens synspunkt, etter ordlyden i barnevernloven § 6-3 om at det skal legges 

vekt på barnets mening «i samsvar med barnets alder og modenhet».  

Førstvoterende Matningsdal var enig med barneverntjenesten i at det kunne 

stilles spørsmål ved grunnlaget for hans standpunkt: 

 – dels fordi han synes sterkt påvirket av morens holdning, og dels fordi han ikke 
innser hennes svakheter som omsorgsperson. Men selv om dette reduserer den 
selvstendige vekt av hans standpunkt, har standpunktet likevel stor betydning for om 
det er forsvarlig å opprettholde omsorgsovertakelsen. Med morens påvirkningskraft 
på ham er det liten utsikt til at standpunktet vil bli endret. Dermed er det en betydelig 
fare for at hans motstand mot omsorgsovertakelsen vil øke i styrke, slik at situasjonen 
lett vil bli stadig verre jo lenger fosterhjemsplasseringen består.1095 

Høyesterett konkluderer her med at barnets mening ikke fullt ut er guttens 

selvstendige standpunkt.  

Selv om Høyesterett tillegger barnets syn liten egenvekt som fører til at barnets 

syn i utgangspunktet kan tillegges mindre vekt relativt sett, preges vurderingen av at 

gutten oppnår en form for selvbestemmelse ved kraftig motstand mot plassering 

andre steder. Vurderingen blir i større grad dreid til spørsmålet om hvorvidt det er 

forsvarlig å opprettholde omsorgsovertakelsen, enn hvordan barnets syn kan 

vektlegges for vurderingen av omsorgen hos moren. På samme måte blir en 

vurdering av plasseringsalternativets omsorgskvalitet irrelevant, så lenge 

plasseringsalternativene ikke fungerer for gutten og til og med utgjør en risiko for 

han.  

 

1094 Rt. 2004 s. 999 avsnitt 51 
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I sin sakkyndige utredning hadde psykolog Galtung konkludert med tre ulike 

alternativ. Om guttens mening uttrykker den sakkyndige at den må tas på alvor, selv 

om det var en mulighet for at hovedårsaken til guttens mistrivsel skyldes påvirkning 

fra moren. Det ble lagt vekt på alderen hans, og at hans forhold til moren er en en 

forutsetning for å få til en tilværelse som oppleves akseptabel for gutten.
1096

 Den 

sakkyndige uttrykker at han selv har forsøkt å få moren til å bruke sin posisjon 

overfor ham til å få fosterhjemsplasseringen til å lykkes, uten å få dette til. Det vises 

til at guttens opplevelse er at fosterforeldrene ikke er interessert i han, og at gutten 

ikke har fortrolighet til dem. Det virket ikke mulig å få gutten til å akseptere sin 

situasjon.  

Den sakkyndiges oppfatning er at barneverntjenesten undervurderer styrken og 

betydningen av guttens uttalelser om sin situasjon, og legger for stor vekt på 

fosterforeldrenes optimistiske beskrivelser. Gutten ønsket at omsorgsovertakelse 

skulle oppheves, men Galtung mente det ville stride mot barnevernlovens § 4-21, 

fordi det var tvilsomt om moren kunne gi gutten «forsvarlig omsorg». Den sakkyndige 

refererer til at gutten er 12 år gammel, og at barnelovens § 31 uttrykker at en fra den 

alder skal legge stor vekt på hva barnet mener: 

For meg blir dette et dilemma: hvor stor vekt skal en legge på hans 
selvbestemmelsesrett i forhold til sannsynlige (men ikke sikre) alvorlige problemer i 
framtid? 

Dersom en nå etter så vidt lang tid kunne øyne hans mer bevisste medvirkning eller 
at han i større grad enn i dag innstilte seg på å bli boende i fosterhjemmet, ville det 
være lettere for meg å anbefale at en fortsatt overstyrte hans ønske. Men når en etter 
så vidt lang tid bare ser små og indirekte tegn i hans atferd på at han kanskje også har 
et ønske om å bli boende, mener jeg det blir nødvendig å se nærmere på 
konsekvensene av en eventuell tilbakeføring.1097 

Den sakkyndige peker dernest på at det er mulig at det vil gå bra eller tålelig bra med 

ham hjemme sammen med moren:  

Dessuten er B 12 år gammel og hans mening skal tillegges vesentlig vekt. Det er heller 
ikke sikkert at det vil gå ille ved en tilbakeføring. 
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Jeg anser tilbakeføring til moren som den minst ille for hans videre utvikling og den 
mest gjennomførbare. Tilbakeføringen kan vise seg å lykkes. Og hvis den ikke lykkes, 
kan eventuelt en ny plassering utenfor hjemmet bli mulig å få gjennomført i et 
samarbeid. 

Jeg vil derfor anbefale at omsorgen oppheves og at B gjenforenes med sin mor.1098 

Om guttens mening siterer også dommen uttalelser fra psykolog Furevik som hadde 

hatt fem samtaler med gutten. Om guttens syn uttaler psykologen blant annet: 

Det forhold at han er plassert bort fra mor og ikke søsteren, er uforståelig for han og 
han opplever dette som et overgrep mot seg selv. Når det blir stilt spørsmål ved hans 
atferd tidligere og mors evne til å kunne kontrollere han, gir han i noen grad uttrykk 
for at han kunne bryte grenser, men dette var på et tidspunkt der han var mindre og 
ikke forsto konsekvensene av egen atferd, sier han.1099 

Det var ikke usannsynlig at guttens omsorgssituasjon og hans atferd igjen kunne 

gjøre en ny plassering utenfor hjemmet nødvendig. På den andre siden var det er 

uforsvarlig å satse videre på dagens fosterhjemsplassering som var mislykket. Den 

sakkyndige foreslo opphevelse av omsorgen, selv om det ikke kunne anses å være til 

barnets beste. Både den sakkyndige, psykolog Galtung, og psykolog Furevik 

anbefaler med andre ord at omsorgsovertakelsen oppheves. Galtung betegner dette 

alternativet som «minst ille».  

Ved vurderingen av om disse anbefalingene skulle følges, var førstevoterende i 

tvil om morens evne til å håndtere hans atferdsproblemer. Til tross for det kom 

førstevoterende under tvil til at anbefalingene fra de to psykologene burde følges. 

Omsorgsovertakelsen burde bare opprettholdes dersom det med en rimelig grad av 

sikkerhet kunne antas at guttens utvikling på lengre sikt ble best ved fortsatt 

omsorgsovertakelse. Dette kunne ikke legges til grunn på bakgrunn av den 

sakkyndiges uttalelse.  

Selv om barnets rett til omsorg ikke ble ivaretatt i hjemmet, trumfer barnets syn 

i denne saken fordi det ikke er noen gode løsninger og at gutten uttrykker så sterk 

motstand mot omsorgsovertakelsen. 

 

1098 Rt. 2004 s. 999 avsnitt 57 
1099 Rt. 2004 s. 999 avsnitt 58 
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I en avgjørelse inntatt i Rt. 2006 s. 247 gjaldt saken omfanget av samvær etter 

barnevernloven §4-19.1100 Mor hadde de siste årene vært inne i et miljø med vold og 

kriminalitet, var dømt for oppbevaring og bruk av amfetamin, trusler og vold mot 

politiet, og gikk i behandling for en manisk depressiv lidelse.  

Høyesterett fant at helgesamvær en gang i måneden hos mors mor og stefar under 

tilsyn fra barneverntjenesten, samt to ettermiddagssamvær, slik det hadde vært 

gjennomført etter tingrettens domsavsigelse, burde fortsette. 

Om det rettslige utgangspunkete for samvær med mor, uttaler Høyesterett 

samværet må fastsettes ut fra en konkret vurdering. Etter barnevernloven § 4-1 var 

det avgjørende hva som var det beste for barnet. Omfanget av samværet beror i stor 

grad på hvilken type plassering det gjelder. Det var derfor av stor betydning om 

tilbakeføring av omsorgen til de biologiske foreldrene kunne ventes å finne sted 

innen rimelig tid.  

Etter Høyesteretts syn var det fremdeles atskillig usikkerhet forbundet med 

morens rehabilitering, og dette gjorde at Høyesterett fant det temmelig klart at en 

tilbakeføring av omsorgen for barnet, ikke vil være aktuelt i rimelig nær fremtid. På 

tross av dette burde det, etter Høyesteretts vurdering, være et forholdsvis 

omfattende samvær mellom mor og sønn. Høyesterett viser til at: 

 … B er en 13 år gammel velfungerende gutt, og at mor og sønn hele tiden har hatt et 
nært og godt forhold. B ønsker et omfattende samvær med moren, som han også føler 
stor lojalitet overfor, og den samværsordningen som frem til nå har vært praktisert, 
har fungert på en god måte.1101 

Det fremgår videre at gutten ønsket noen overnattingssamvær hos moren. Retten 

mente imidlertid at det ikke var en god løsning: 

Jeg er blitt stående ved at den nåværende ordning, hvor helgesamværene har vært 
gjennomført hos As mor og stefar, bør fortsette. Dette er en ordning som har vist seg 
å fungere på en god måte. Tiden er etter mitt syn ennå ikke moden for helgebesøk 
med overnatting hos moren. Jeg viser som begrunnelse for dette syn til de forhold 
som jeg tidligere har trukket frem, og som etter mitt syn indikerer at det fortsatt er 
knyttet usikkerhet til hvor langt A er kommet i sin rehabilitering.1102 

 

1100 Rt-2006-247- HR-2006-400-A 
1101 Rt. 2006 s. 247 avsnitt 34 
1102 Rt. 2006 s. 247 avsnitt 36 
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Høyesterett tilføyer imidlertid at det samværet som ble fastsatt, var et 

minimumssamvær. Barneverntjenesten kunne, om forholdene senere skulle ligge til 

rette for det, samtykke til et mer omfattende samvær. Samværene burde også skje 

under tilsyn fra barneverntjenesten. 

Gutten har tydeligvis uttalt seg ulikt om hvor helgesamværene skulle finne sted, 

og hvor ofte han ønsket overnattingssamvær hos moren. Her fremgår det av 

Høyesteretts vurdering at guttens ønske om overnattingssamvær hos moren, ikke 

kan bli avgjørende fordi det er en risiko for morens tilstand og rehabilitering, og at 

et mer omfattende samvær vil kunne virke destabiliserende på gutten. Også i denne 

avgjørelsen kunne Høyesterett vært mer konkret i vurderingen av hvilken skade eller 

hvilken risiko helgesamvær med moren etter hans ønske kan medføre.  

I Rt. 2006 s. 1308 som omtalt i avsnittet over, og som gjaldt omsorgsovertakelse 

av ei 14 år gammel jente som da bodde hos sin mor, konkluderte Høyesterett med 

at jenta fortsatt burde være under barneverntjenestens omsorg.1103  

Høyesterett tok utgangspunkt i at det følger av barnevernloven § 6-3 at barnets 

mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet: 

D blir 15 år 28. november i år, og en ungdom som henne har krav på å bli lyttet til og 
tatt alvorlig. Etter min mening må det legges stor vekt på hennes oppfatning, men 
avgjørende alene kan den ikke være. Hennes mening må holdes opp mot en vurdering 
av den risiko hun utsettes for ved at omsorgen for henne overlates til mor.1104 

Barnets mening refereres til som et utgangspunkt, og at jentas syn legges til grunn 

som hennes sanne mening både av sakkyndig og retten. Det som er fraværende i 

vurderingen er en vurdering av konsekvenser av barnets mening. Det foretas ingen 

reell avveining av jentas synspunkter opp mot øvrige hensyn. Gjennomgående for 

behandlingen av barnets mening er at det ikke drøftes hvorvidt det faktisk vil være 

noen positive virkninger av at jenta får flytte hjem i tråd med hennes ønske.  

I fortsettelsen er fokuset i Høyesteretts vurdering den bedringen jenta har hatt 

den siste tiden, og de utfordringer hun fremdeles står i. Høyesterett kommenterer at 

samværene med mor går bra, men at jenta trenger å utvikle større selvstendighet og 

å lære å sette grenser i forhold til moren. Retten mener det er en for stor risiko for 

jentas utvikling av sosiale ferdigheter ved en tilbakeføring til moren, og at moren i 

 

1103 Rt. 2006 s. 1308- I HR 2006- 1818-A 
1104 Rt. 2006 s. 1308 avsnitt 59 og 60 



 

 323 

en slik situasjon sannsynligvis ikke vil samarbeide med barneverntjenesten. 

Høyesterett konkluderer enstemmig med at jenta fortsatt bør være under 

barnevernets omsorg, og at det ikke gjøres endringer i samværet med mor. 

Det er avveiningen av konsekvenser av å å gi jentas mening avgjørende betydning 

opp mot det som utgjør risikoen hun utsettes for, som savnes. Det er etter mitt syn 

synd at det ikke drøftes hvorvidt det er noe ved barnets ønske som kan ha positive 

ringvirkninger for henne i det totale risikobildet, en drøfting der hensynene avveies 

mot hverandre. Det virker som det kun er det faktum at dette er jentas mening, og 

at det innebærer en rettighet, som gjør at hennes ønske refereres, men ønsket hennes 

er ikke representert i vurderingen for øvrig. 

I Rt. 2007 s. 561, gjaldt saken spørsmål om å frata de biologiske foreldrene 

foreldreansvaret, og å gi samtykke til adopsjon av en ni år gammel gutt, jf. 

barnevernloven § 4-20.1105 Gutten hadde bodd store deler av livet i fosterhjem. 

Førstvoterende drøfter hvorvidt adopsjon er til barnets beste etter bokstav b. Øvrige 

vilkår i bestemmelsen var ikke rettslig omtvistet i nevneverdig grad. Høyesterett 

bemerket at adopsjon uten foreldrenes samtykke krever særlig tungtveiende grunner, 

og at det skal legges vekt på barnets eget ønske. Etter en konkret vurdering kom 

Høyesterett til at vilkårene for adopsjon var oppfylt. 

Når det gjaldt betydningen av barnets ønske imøtekommer førstvoterende 

anførselen om at det følger både av FNs barnekonvensjons artikkel 12 og 

barnevernloven § 6-3 at barnets ønske skal ha betydning. Etter ordlyden kan det 

virke som førstvoterende også mener dette skal være et rettslig utgangspunkt for 

vurderingen av barnets beste: 

Når det gjelder de rettslige utgangspunktene er jeg ellers enig med kommunen i at det 
følger av barnevernloven og barnekonvensjonen artikkel 12 at barnets eget ønske har 
betydning.1106 

Dette er interessant fordi jeg mener det kan ha betydning for rettens vurdering av 

vurderingen av barnets beste. Dersom barnets syn først trekkes inn avslutningsvis i 

vurderingen av barnets beste, er det ikke utenkelig at det fra dommerens side allerede 

er konkludert med hva som er til barnets beste, og at barnets syn da vil kunne stå i 

et motsetningsforhold til dette. I et slik vurderingsrekkefølge vil vektleggingen av 

 

1105 Rt. 2007 s. 561-HR-2007-732-A 
1106 Rt. 2007 s. 561 avsnitt 54 
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barnets ønske, muligens være avhengig av hvorvidt barnets syn passer inn i 

dommernes allerede fattede konklusjon eller ikke.  

I denne saken kan rettens argumentasjon forstås som at de konkluderer med hva 

som er det beste for gutten, før guttens ønske tas i betraktning. Argumentasjonen 

trekker i retning av at dette er det resultatet Høyesterett hadde kommet til uavhengig 

av barnets ønske, og at Høyesteretts fortolkning av barnets ønske støtter en slik 

løsning, i en situasjon der partene i utgangspunktet er uenige om hva barnet ønsker:  

Partene er uenige om i hvilken grad C selv ønsker adopsjon, og barnets ønske er som 
nevnt et moment i helhetsvurderingen av barnets beste. Nå er det ikke enkelt for en 
niåring å få tak i forskjellen mellom å være adoptert og å være i fosterhjem. Men C har 
i alle fall sagt til den sakkyndige at han vil at fosterforeldrene skal bestemme alt, også 
når han skal treffe moren og halvbroren, slik at barnevernet ikke skal ha med samværet 
å gjøre. Og jeg er enig med den sakkyndige i at det i Cs situasjon kan være naturlig å 
se det som uttrykk for et ønske om å bli adoptert.1107 

I samme avsnitt modereres også ordlyden om at barnets ønske er et rettslig 

utgangspunkt for vurderingen av barnets beste, til at det senere omtales som et 

«moment i helhetsvurderingen av barnets beste».
1108

 Det som viser seg, er at retten i 

vurderingen av barnets beste i denne konkrete saken, ikke behandler barnets ønske 

som det som danner det rettslige utgangspunktet for vurderingen. Om Høyesterett 

mener at barnets mening ikke skal danne utgangspunktet for vurderingen av barnets 

beste, som kunne vært en naturlig forståelse av dommerens uttalelse i avsnitt 54, 

eller om førstvoterende mener at barnets eget ønske skal ha betydning som et av 

flere rettslige utgangspunkt eller momenter, framstår ikke klart. 

At barnets syn skal utgjøre et tydelig utgangspunkt for vurderingene etter 

barnevernloven er tydeligere i en kjennelse om samvær fra 2020.
1109

 Saken gjaldt 

riktignok en jente på 14 år, og Høyesterett uttrykker at det er utvilsomt at hennes 

syn på samværet med mor må tillegges stor vekt.
1110

 Moren hadde en alvorlig arvelig 

sykdom, og var blitt fratatt omsorgen for datter som på domstidspunktet var nesten 

14 år. Ankesaken for Høyesterett, som behandlet saken i avdeling, gjaldt omfanget 

 

1107 Rt. 2007 s. 561 avsnitt 60 
1108 Rt. 2007 s. 561 avsnitt 60 
1109 HR-2020-1968-A 
1110 HR-2020-1968-A avsnitt 44 
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av samværet, tilsyn under samvær og begrensninger i telefonkontakt. Høyesterett 

kom til at tingrettens begrunnelser for disse ikke var tilstrekkelig til å vise at 

begrensningene ikke innebar en krenkelse av EMK artikkel 8.  

Dette gjaldt for det første begrunnelsen for hvorfor morens og datterens ønsker 

om overnattingssamvær ikke var etterkommet. Det var ikke gitt noen nærmere 

begrunnelse for hvorfor jentas ønske ikke var imøtekommet. Det fremgikk heller 

ikke tilstrekkelig klart at det var gjort en balansert avveining: 

... at det foreligger et så tungtveiende behov for å beskytte C at mors og Cs ønske om 
å ha ytterligere kontakt må vike.1111 

Når det gjaldt begrunnelsen for hvorfor samværene ikke kunne foregå uten tilsyn 

ikke jentas syn nevnt.
1112

 Når det gjaldt begrensninger i telefonkontakt var 

tingrettens drøftelse mer utfyllende enn når det gjelder overnattingssamvær og tilsyn 

ved samvær. Høyesterett fastslo likevel at tingretten ikke heller her tok utgangspunkt 

i at det er en terskel for å fastsette denne typen restriksjoner.
1113

 Jentas mening var 

fremhevet innledningsvis i begrunnelsen, men det fremkom ikke hvilken betydning 

hennes mening er tillagt: 

Det fremheves at C tidligere synes å ha unnveket de faste oppsatte ringetidene, men 
det er ikke drøftet hvordan dette står i kontrast med det hun nå uttrykker. Det er antatt 
at mor vil bli for pågående overfor C hvis hun får rett til å ringe når hun ønsker. 
Antakelsen er imidlertid ikke underbygget med konkrete erfaringer og hvorfor moren 
ikke fritt skulle kunne ringe datteren.1114  

6.4.2.3 Sammenfatning 

I vektleggingen av barnets syn behandles vurderinger av egenvekten og den relative 

vekten av barnets syn om hverandre. I saker der retten ikke mener det er tilrådelig å 

tillegge barnets syn stor vekt i avveiningen mot øvrige rettigheter, vil egenvekten av 

barnets syn sannsynligvis også tillegges mindre vekt, og motsatt. Det virker som at 

barnets syn utgjør et «dynamisk moment» i den forstand at de konkrete 

omstendigheter knyttet til barnets alder, utvikling og hvorvidt meningen er 

 

1111 HR-2020-1968-A avsnitt 54 
1112 HR-2020-1968-A avsnitt 58 
1113 HR-2020-1968-A avsnitt 61 
1114 HR-2020-1968-A avsnitt 62 
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konsekvent og fast, vil gjøre barnets ønske mer eller mindre sentral i vurderingen av 

barnets beste. 

I lys av kapittel 4 og 5, mener jeg likevel at den tette koblingen mellom barnets 

rett til medbestemmelse og barnets beste kan føre til at barnets syn ikke vurderes 

opp mot grunnvilkårene og nødvendighetskravet, også i lys av barnets øvrige 

rettigheter. Etter min oppfatning viser enkelte av avgjørelsene at barnets syn i for 

liten grad synliggjøres som et utgangspunkt for vurderingene. I enkelte avgjørelser 

savnes også en redegjørelse for mulige konsekvenser av å følge barnets syn, også i 

lys av barnets øvrige rettigheter. Høyesterett kunne vært mer konkret i vurderingen 

av hvilken skade eller hvilken risiko barnet utsettes for ved å følge barnets syn, og 

også hvilke positive konsekvenser barnets syn kan føre til. 

Det positive er at selv om barnets syn først og fremst trekkes inn i vurderingen 

av barnets beste, og at de ulike avveiningene av barnets ulike rettigheter derfor 

oppleves utydelige, så holdes foreldrenes interesser i bakgrunnen. Det er barnets 

beste som er fokuset. Det virker også som barnets syn utgjør et tydeligere 

utgangspunkt for vurderingene i de nyeste avgjørelsene som i HR-2020-1968-A, og 

at vurderingene knyttet til barnets syn må begrunnes. 

6.4.3 Hvordan tillegges barnets syn relativ vekt opp mot andre hensyn?  

6.4.3.1 Utgangspunkt 

Rettigheten og prinsippet om at beslutninger som angår barn skal ta hensyn til det 

beste for barnet, er en rettslig norm som er uttrykt både i Grunnloven § 104, 

barnekonvensjonen artikkel 3, barneloven, barnevernloven og utlendingsloven. Den 

vekten som skal legges på barnets interesser, vil variere alt etter hvor sterkt berørt 

barnet er, og hvor alvorlig beslutningen er for barnet. I saker hvor barnet er mindre 

berørt, kan man tenke seg at man også legger større vekt på andre hensyn i saken. 

Menneskerettighetsutvalget uttaler at prinsippet om barnets beste vil reflektere en 

forholdsmessighetsvurdering:  

... vil således bære i seg en forholdsmessighetsvurdering, der barnets interesser veier 
tyngre desto mer alvorlig beslutningen er for barnet. En formulering om barnets beste 
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bør derfor få frem at prinsippet er av stor betydning, men likevel ikke alltid det 

avgjørende hensyn.1115 

Etter barnevernloven § 4-1 skal hensynet til barnets beste tillegges avgjørende vekt. 

Av denne grunn vil det være vurderingen av barnets beste som blir den avgjørende 

vurderingen for den beslutningen som fattes i en sak om omsorgsovertakelse. I 

vurderingen av barnets beste kan barnets syn bli bestemmende for løsningen:  

If, as the Committee suggests, article 12 ‘provides the methodology’ for assessing a 
child’s best interests and ‘there can be no correct application of article 3 if the 
components of article 12 are not respected’, this tends to anticipate that a child’s views, 
if sufficiently mature, will be determinative of his or her interests.1116 

At barnets synspunkter skal vektlegges trenger ikke bety at barnets synspunkter gis 

gjennomslag i den løsning som besluttes. Hensynet til barnets beste kan i noen 

tilfeller tale for å tillegge barnets synspunkter så stor vekt at det barnet mener får 

gjennomslag, men i andre tilfeller det motsatte der andre vektige hensyn gjør seg 

gjeldende og trekker i en annen retning enn det barnet uttrykker ønske om: 

However, even if a child’s views were considered to be determinate with respect to 
his or her best interests in any matter concerning him or her, it does not follow that 
such views must be determinate with respect to the measures to be taken when dealing 
with the relevant matter. The key consideration here must be the nature and extent of 
the impact of the matter on the child when balanced against the impact of the matter 
on other children and adults and indeed any other legitimate social considerations.1117 

Dersom barnet er modent nok til å overskue konsekvenser av sitt syn og sitt eget 

beste, vil i så fall motstående hensyn fortrinnsvis være foreldrenes rett til familieliv i 

en sak om omsorgsovertakelse.  

 

6.4.3.2 Avgjørelser 

Ut fra avgjørelsene i Høyesterett virker det som det først og fremst er i 

samværsspørsmålet disse motstående hensynene mellom barnets interesser og 

foreldrenes interesser kommer tydeligst fram. 

 

1115 Dokument 16 (2011–2012) punkt 32.5.4 
1116 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 413 
1117 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 414 



 

 328 

I en avgjørelse inntatt i Rt. 2004 s.1046 søkte foreldrene samværsrett med deres 

sju år gamle datter, etter omsorgsovertakelse med plassering i fosterhjem.
1118

 

Høyesterett fant etter en bred vurdering, at foreldrene ikke burde tilkjennes 

samværsrett. Det ble særlig lagt vekt på jentas motvilje mot å besøke foreldrene, jf. 

barnevernloven § 6-3 første ledd første punktum, og at kontakt med foreldrene 

kunne føre til reaktivering av traumer. Det forelå på denne bakgrunn sterke og 

spesielle grunner som tilsa at foreldrene måtte nektes samvær, jf. barnevernloven § 

4-19 annet ledd første punktum. 

Kommunen som var den ankende part anførte om barnets mening: 

Lagmannsretten har lagt for liten vekt på Cs egen mening. Hun har konsekvent gitt 
uttrykk for at hun ikke ønsker samvær med foreldrene. Dette fremgår blant annet av 
fostermors erklæring og erklæringen fra de rettsoppnevnte sakkyndige. Årsaken til 
hennes bastante standpunkt er høyst sannsynlig dels en reaktivering av de traumer 
som skaper angst, og dels foreldrenes manglende ivaretakelse av hennes behov under 
samværene. 

... Selv om C er knapt åtte år og er noe sent utviklet for alderen, har hun utvilsomt full 
forståelse og modenhet i forhold til samværsspørsmålet. Det er ingen holdepunkter 
for at hun har vært utsatt for press fra noe hold eller at hennes utsagn skyldes at hun 
har vært i en lojalitetskonflikt.1119  

Ankemotpartene, jentas mor og far har bl.a. anført om jentas reaksjoner på samvær 

og mening knyttet til dette: 

… Det er etter ankemotpartenes syn vanskelig med sikkerhet å vite hva som egentlig 
er Cs mening. Det må tas i betraktning at hun mentalt sett er på et lavere 
utviklingstrinn enn alderen skulle tilsi. Hennes motvilje mot samvær med foreldrene 
har stort sett vært begrunnet med at hun ikke liker at moren «klyper» henne i kinnet. 
Dette er noe moren har gjort som en vennlig gest mot datteren, og motviljen mot 
samværene kan derfor i noen grad bero på en misforståelse fra Cs side. Barnets mening 
er under enhver omstendighet bare ett blant flere momenter i den vurdering som skal 
foretas.1120 

 

1118 Rt. 2004 s.1046- HR-2004-1112-A 
1119 Rt. 2004 s.1046 avsnitt 27 og 28 
1120 Rt. 2004 s.1046 avsnitt 37 
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Slik jeg leser dommen, tar Høyesterett utgangspunkt i at situasjonen etter en 

omsorgsovertakelse kan være av en karakter der utgangspunktet for vurderingen 

etter bvl. § 4-19, er hvorvidt samvær må unnlates av hensyn til barnets beste.
1121

 

Denne vurderingen skal være bred og skjønnsmessig, og utgangspunktet for 

vurderingen er barnevernloven § 4-1. I denne saken er retten også meget ydmyk i 

sin inngang til vurderingen. Som førstvoterende sier det: 

Jeg har funnet saken vanskelig, men er kommet til samme resultat som 
lagmannsrettens mindretall og mener at foreldrene ikke bør ha samvær med C …  

… Når det er vedtatt omsorgsovertakelse, kan det altså etter § 4-19 annet ledd første 
punktum bestemmes at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær.1122  

Høyesterett går så videre med å kommentere det generelle vernet av samværsretten 

etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 8, samt 

rettstilstanden etter Adele Johansen-saken i den europeiske 

menneskerettighetsdomstol.
1123

 De slår fast at det i samværsvurderingene må gjøres 

en avveining mellom barnets og foreldrenes interesser: 

Det fremgår av avgjørelsen at tiltak som ikke er i samsvar med mål om gjenforening, 
noe som vil gjelde nektelse av samværsrett, bare bør anvendes «i ekstraordinære 
tilfeller» og bare «hvis de er motivert av et dominerende hensyn til barnets beste.1124 

Det avgjørende er altså at det på grunn av ekstraordinære omstendigheter ikke er til 

barnets beste å ha et mål om gjenforening med foreldrene. Det virker som 

Høyesterett mener sitatet fra Adele Johansen-saken får betydning også for 

samværsvurderingen:  

Domstolen må - heter det i den norske oversettelsen - ved denne avveiningen legge 
«spesiell vekt på hva som er best for barnet, noe som, avhengig av art og alvor, kan 

 

1121 Rt. 2004 s.1046 avsnitt 43 
1122 Rt. 2004 s.1046 avsnitt 43 
1123 Johansen mot Norge, no. 17383/90 (1996) 
1124 Rt. 2004 s.1046 avsnitt 47 
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gjøre at foreldrenes interesser må settes til side», og at det «i særdeleshet» ikke skal 
treffes tiltak som vil skade barnets helse og utvikling.1125 

Dette vil i så fall medføre at den samme interesseavveiningen mellom barnets og 

foreldrenes interesser skal gjøres i vurderingen av samværsspørsmålet, og at barnets 

beste også her er det dominerende hensynet.  

Etter dette går Høyesterett over til å kommentere barnets rett til samvær med 

sine foreldre. Spørsmålet er om samvær med foreldrene er i strid med hensynet til 

barnets beste, og foreldrenes interesser derfor må vike. I denne forbindelse blir det 

sentralt hva jenta selv gir uttrykk for når det gjelder samværene. Først går 

Høyesterett gjennom hva de legger til grunn når det gjelder jentas reaksjoner og 

atferd baser på diverse rapporter og uttalelser fra de involverte i saken. Så går 

Høyesterett gjennom hva de legger til grunn for vurderingen av hva jenta selv ønsker 

og ikke ønsker: 

C har både overfor fosterforeldrene og de rettsoppnevnte sakkyndige gitt uttrykk for 
at hun ønsker å slippe samvær med sine biologiske foreldre. Jeg viser her til referatet 
i de sakkyndiges erklæring av en samtale som psykolog Johansen hadde med henne i 
fosterhjemmet, hvor det heter:  

... Jeg sier så at jeg kommer for å snakke om besøkene hennes hos indisk mamma og 
pappa, og spør om vi kan snakke om dem. «Ja», sier hun. Straks etter ombestemmer 
hun seg og sier: «Nei». «Jeg vil ikke besøke dem», sier hun. På spørsmål om hvorfor 
ikke, klyper hun seg i kinnet og sier «Indisk mamma gjør sånn!» «De er slemme!», sier 
hun. Når jeg sier at indisk mamma og pappa vil at hun skal besøke dem, og spør hva 
hun vil, sier hun på nytt: «Nei, de er slemme», og klyper seg i kinnet. «Snakk med 
mamma om det», sier hun og reiser seg opp. Mer er det ikke mulig å få ut av henne.1126 

Hun hadde uttalt seg på tilsvarende måte i en samtale på skolen med en annen 

psykolog. Høyesterett refererer i det videre til psykolog Johansens uttalelse i sin 

muntlige forklaring for Høyesterett. Johansens oppfatning er at når jenta gir uttrykk 

for at hun ikke vil ha samvær med foreldrene, fordi hun ikke liker at moren klyper 

henne i ansiktet, må dette anses som en enkel konkretisering av hennes generelle 

holdning. Høyesterett uttrykker at de sakkyndiges syn er at jentas motvilje mot 
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samvær har en langt mer dyptgående begrunnelse enn det forhold hun konkret 

nevner. 

Så langt refererer retten kun til hva som er de sakkyndiges syn på hva det jenta 

uttrykker er et utslag av. Så går retten over til å kommentere barnets rettighet til å 

danne seg egne synspunkter, og vektleggingen av denne:  

Det er ingen holdepunkter for å anta at Cs uttalelser er påvirket av noen form for 
lojalitetskonflikt i forhold til fosterforeldrene. Disse har tvert imot positivt tilskyndet 
C for at samværene skulle fungere på en best mulig måte. Selv om C står noe tilbake i 
sin utvikling i forhold til alderen, er det ikke tvilsomt at hun forstår hva samværene 
konkret innebærer. Men den betraktning at det - særlig sett i et lengre tidsperspektiv - 
generelt sett kan være fordelaktig å ha opprettholdt kontakten med de biologiske 
foreldre, kan hun selvsagt ikke ha innsikt i. Hvor stor vekt man bør legge på hennes 
motvilje mot samværene avhenger etter mitt syn av hvor grunnfestet motviljen er og 
hva som reelt sett er årsaken til den.1127 

Heretter refererer Høyesterett til de sakkyndiges vurderinger, og først om den 

gennerelle kunnskapen om de reaksjoner barnet har på samvær. Høyesterett henviser 

til at de rettsoppnevnte sakkyndige uttaler i sin skriftlige erklæring at det forhold at 

barn i fosterhjem viser reaksjoner i forbindelse med samvær er regelen snarere enn 

unntaket, også i tilfeller hvor omsorgsovertakelse skyldes andre forhold enn 

mishandling:  

Et sentralt spørsmål blir - uttaler de sakkyndige - hvordan man skal forstå årsakene til 
Cs vegring og uro. Dersom man mener at C ikke har vært mishandlet av foreldrene, 
må vegringen forstås i lys av vanlig forekommende vansker som kan oppstå i 
forbindelse med samvær hos barn i fosterhjem. Det kan dreie seg om lojalitetskonflikt 
eller at barnet blir utsatt for negativ påvirkning i fosterhjemmet når det gjelder synet 
på de biologiske foreldre, eller at barnet frykter at det må flytte tilbake til foreldrene. 
Det er - som jeg allerede har vært inne på - intet grunnlag for å anta at noen av de 
sistnevnte forholdene er til stede i dette tilfellet.1128 

I etterkant av dette drøftes det hva denne generelle kunnskapen kan bety for jenta i 

denne saken. De sakkyndige går i sin erklæring nærmere inn på styrken i - og årsaken 
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til - barnets motvilje mot samværene. De uttrykker at barnets vegring mot foreldrene 

er bastant, og virker ha vært der helt fra hun kom til fosterhjemmet. Dette skiller seg 

fra barn i tilsvarende situasjoner, som gjerne har motstridende følelser. 

Hun er motvillig til i det hele tatt å snakke om foreldrene, i motsetning til gleden 

hun vanligvis viser over å fortelle om ting som opptar henne, og som hun har vært 

med på. Ikke en gang bilder av foreldrene vil hun forholde seg til. De sakkyndiges 

erfaring er at det hører til sjeldenhetene å treffe fosterbarn som motsetter seg å ha 

bilde av biologiske foreldre på veggen eller i et album. At barnet viser ubehag på en 

så sterk og utvetydig måte, peker seg etter de sakkyndiges mening ut som spesielt. 

De sakkyndige forklarer at dersom en legger til grunn at hjerneskaden er påført av 

foreldrene, slik rettsinstansene gjør, gir vegringen mening.  

Barnet var ett år og tre måneder gammel da skaden ble påført henne, og minnet 

om hendelsen måtte ses i forhold til hvordan barns hukommelse fungerer. Det er 

først etter to års alder at barn har hukommelse om hendelser og kan verbalisere 

minnene, og at de erverver såkalt semantisk og episodisk hukommelse. Før denne 

alderen husker barnet gjennom opplevelser som «sitter i kroppen», såkalt sensorisk 

hukommelse, men uten at sammenhengen mellom det som skjedde og minnene er 

forstått av barnet.  

Ut fra en slik forståelse, er det altså en betydelig belastning som ligger til grunn 

for barnets motvilje mot samværene. De sakkyndige uttrykker at barnets meninger, 

slik de kommer til uttrykk i samtalene med de sakkyndige, i dette perspektivet kan 

forstås som et reelt utrykk for hva som faktisk rører seg inne i henne. 

Fra Høyesteretts vurdering av de sakkyndiges vurdering fremgår det at barnets 

mulige reaksjoner fram i tid er avgjørende:  

Årsaksspørsmålet har vært behandlet to ganger av både fylkesnemnda, 
byretten/tingretten og lagmannsretten. Samtlige instanser er enstemmig kommet til at 
det er klar sannsynlighetsovervekt for at skaden skyldes mishandling fra foreldrenes 
side ... Et annet forhold som de sakkyndige finner problematisk, er hva som vil skje 
når C med tiden får greie på at det er foreldrene som har påført henne skadene. 
Spørsmålet er hvordan hun skal klare å forholde seg til at fosterforeldrene har latt 
henne ha samvær med dem som har gjort henne vondt ...1129 
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Høyesterett vurderer også de kryssende hensyn som aktualiseres. Det tas 

utgangspunkt i forutsetningen til barnevernloven om at det generelt vil være av verdi 

at barn etter en omsorgsovertakelse opprettholder kontakten med sine biologiske 

foreldre, spesielt i et langsiktig perspektiv. Høyesterett bemerker også betydningen 

av å ta vare på barnets indiske identitet og tilhørighet, og at det er et element i det 

samlede bilde.  

I denne saken legger Høyesterett til grunn at fosterforeldrene gjør store 

anstrengelser for at barnet skal bevare sin indiske tilhørighet, og at hun gjennom 

samværene med sine brødre vil opprettholde en viss familiekontakt. Retten 

anerkjenner de generelle hensynene som taler for et fortsatt samvær, men kommer 

til at fortsatt samvær ikke kan forsvares i denne saken. De peker spesielt på de 

rettsoppnevnte sakkyndiges anbefalinger og omtale av barnets vegring som særlig 

«bastant», og de uttaler at hun viser ubehaget på en spesielt «sterk og utvetydig måte». 

I tillegg kommer risikoen ved hvordan barnet vil reagere når hun senere får vite at 

foreldrene mest sannsynlig har påført henne de store skadene hun har.  

Høyesterett konkluderer med at påkjenningene for barnet med en fortsatt 

samværsordning vil måtte antas å bli så store at foreldrenes interesser må vike, og at 

de derfor må nektes samvær etter barnevernloven § 4-19 annet ledd første punktum: 

De særegne forhold som foreligger i denne saken, innebærer at «sterke og spesielle» 
grunner tilsier at dette bør bli løsningen. Jeg tilføyer at spørsmålet om samvær senere 
vil kunne komme i en annen stilling, særlig dersom C, når hun blir eldre, skulle se 
annerledes på spørsmålet.1130 

Avgjørelsen er etter min mening god, fordi den peker på konsekvensene av å ikke 

følge barnets syn, og at barnets syn ilegges vekt for hvilke konsekvenser Høyesterett 

kan se for seg. Denne saken omhandler riktignok ikke omsorgsovertakelse, men 

samvær. Likevel mener jeg at vurderingene, herunder også at de ser 

samværsordningen som justerbar alt etter hvordan barnet senere vil se på saken, er 

gode utgangspunkt også for en sak om omsorgsovertakelse. 

I avgjørelsen C. mot Finland fra 2006 er barnas uttalelser og synspunkter sentrale 

i vurderingen, men på lik linje med Hokkanen mot Finland henvises det heller ikke 

her til barnekonvensjonen artikkel 12.
1131

 Utgangspunktet for avgjørelsen var om å 
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nekte far omsorg for sine barn som var født i 1987 og 1989, var å anse som 

nødvendig i et demokratisk samfunn og i tråd med det beste for barna.
1132

  

Barna hadde bodd sammen med mor og mors nye samboer i Finland siden 1993. 

Når barna er 12 og 9 år gamle, i 1999, dør barnas mor. Barnas far, som bor i Sveits, 

reiser da til Finland. Han ber om at barna som fremdeles bor hos mors samboer, 

flyttes til fosterhjem. Barna ønsker å fortsette å bo hos mors samboer, og etter hvert 

vil de heller ikke treffe faren. Involverte i saken mener at det virket som barna var 

redde for å måtte flytte fra Finland til Sveits. Finsk høyesterett avgir dom i saken i 

2001, der de konkluderte med at bevisene i saken talte for at barnas synspunkt var 

var deres egne selvstendige meninger.
1133

  

EMD kritiserer Høyesterett for at de gjennom avgjørelsesprosessen ikke har 

balansert de ulike interessene tilstrekkelig, og i denne forbindelse var det en 

krenkelse av farens rett til vern under EMK artikkel 8: 

The Supreme Court, however, placed exclusive weight on the views expressed by the 
children without considering any other factors, in particular the applicant’s rights as a 
father, effectively giving the children, who had both reached the age of 12, an 
unconditional veto power, and reversing the decisions which had hitherto been in the 
applicant’s favour.1134  

Slik jeg forstår EMD uttrykker de ikke at det var direkte feil å tillegge barnas syn den 

vekt det fikk, men at måten prosessen hadde foregått på hadde ført til at barna var 

frarøvet en relasjon til sin far, og at det var forståelig at faren satt igjen med et 

inntrykk av at mors partner hadde manipulert barna: 

Furthermore it did so without holding an oral hearing in which it might invite the 
parties to address the matter or without taking any steps to clarify, through further 
evidence or expert opinion, any divergent interpretation of the evidence or whether 
greater harm would be caused to the children’s welfare by a decision in the applicant’s 
favour than a decision in L’s favour which would effectively deprive them of a 
relationship with their father. The decision was reached in a manner which 
understandably left the applicant with the impression that L., the mother’s partner, 
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had been allowed to manipulate the children and the court system to deprive him 
unjustifiably of his parental role.1135  

I avgjørelsen A.V. mot Slovenia henvises det både til barnekonvensjonen artikkel 

12, og Barnekomitéens generelle kommentar nr. 14 om forbindelsen mellom 

barnekonvensjonens artikkel 3 og artikkel 12.
1136

 Som i de øvrige sakene fra EMD 

forblir det relativt uklart hvordan EMD reelt sett anvender barnekonvensjonen i sine 

vurederinger av barnas situasjon. Også i denne saken fremstår det som barnas 

rettigheter forblir en skranke for foreldrenes rett til sine barn.  

I denne saken blir trillinger født i 1996 boende hos mor etter skilsmisse mellom 

mor og far i 2003. Etter avtale mellom foreldrene skulle far ha samvær med barna 

to ganger i uken og i ferier.
1137

 Det kommer frem av avgjørelsen at rapporter i saken 

tilsa at barna fra 2004 ikke lengre ønsket kontakt med far. I 2006 sendte mors 

advokat brev til far om at samvær ikke lengre var mulig, fordi barna ble urolige av 

samværene med far. I årene etter ekteskapets oppløsning ble forholdet mellom mor 

og far dårligere. Det var ikke kontakt mellom barna og far mellom juli 2006 og 

november 2008.  

Faren mente at mor hadde forsøkt å forhindre kontakt mellom han og barna, og 

at barna ikke ville ha kontakt med han fordi mor hadde manipulert dem. Moren 

motsatte seg påstandene fra far, og hevdet at barna hadde uttrykt misnøye med 

samværene siden 2004, og at de fra 2006 hadde begynt å avvise kontakt med faren 

fordi de hadde vært redde for hans sinne og kritikk.
1138

 

I november 2006 gav en rettsoppnevnt psykiater sin mening til retten. Når det 

gjaldt barna, bemerket hun at de uttrykte frykt og motvilje mot måten faren hadde 

opptrådt på tidligere (roping, fysisk straff, måten de spilte spill på og hans negative 

kommentarer om mor). De syntes kontakten var ubehagelig og nektet mer kontakt. 

Den sakkyndige bemerket videre at mor ikke hadde begrenset kontakten, men hun 

hadde sluttet å oppmuntre barna til å ha kontakt.  

I oktober 2008 bestemte slovensk Høyesterett at far skulle ha kontakt med barna 

annenhver onsdag i 1,5 time under tilsyn. Høyesterett var ikke av den oppfatning at 

barnas avvisning av kontakt med far skyldtes mors påvirkning, men skyldtes barnas 
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negative erfaringer. I lys av det faktum at faren og barna ikke hadde hatt kontakt 

siden juni 2006, og at samværene aldri tidligere hadde blitt gjennomført med bistand 

eller tilsyn, konkluderte Høyesterett med at barnas negative holdning ikke var nok å 

avbryte kontakten.  

Sakens dokumenter viser at barna nektet kontakt med far, og uttrykkelig ba om å 

slippe samvær. Under samvær med far spurte barna gjentatte ganger om å få forlate, 

og samværene ble avbrutt etter kort tid fordi de ikke ble anset være til barnas 

beste.
1139

 Samtaler med barna i tiden etter samværene viste at barna ikke ville ha 

kontakt med far.
1140

 I 2011 fant Høyesterett at det var det beste for barna å ikke ble 

tvunget til å ha kontakt med far. Etter nye samtaler med barna og foreldrene 

bemerket den sakkyndige at barna mislikte enhver kontakt med faren på grunn av 

sine tidligere negative erfaringer med ham. Barna mente avgjørelsen om kontakt ikke 

tok hensyn til deres følelsesmessige behov og ønsker.
1141

  

EMD bemerker at selv om domstolens rettspraksis krever at barns syn tas i 

betraktning, er barnas synspunkter ikke nødvendigvis konsistente (immutable).  

Barns innvendinger, som må tillegges behørig vekt, er ikke nødvendigvis 

tilstrekkelige til å overstyre foreldrenes interesser, spesielt i spørsmål om kontakt 

mellom barn og foreldre. Spesielt bør ikke et barns rett til å uttrykke sine egne 

synspunkter tolkes slik at det effektivt gir barn en ubetinget vetorett uten at andre 

faktorer blir vurdert og undersøkt i lys av barnas beste. Det uttrykkes at barnets beste 

normalt tilsier at barnets bånd til familien må opprettholdes, bortsett fra i tilfeller 

der kontakt vil skade barnets helse og utvikling.
1142

 

EMD bemerker videre at barna ikke ble tilbudt hjelp til å bearbeide sine negative 

opplevelser med far, også med tanke på at barna ikke hadde hatt kontakt med far på 

to år. Videre var ikke samværene gjennomført i et tilpasset miljø som kunne legge til 

rette for en positiv utvikling mellom far og barna. I tillegg virket det som det som 

det var en favorisering av mor, og at det ikke hadde blitt utarbeidet noen plan for å 

identifisere problemene og gjenopprette kontakten mellom barna og far. EMD 

konkludere derfor med at de nasjonale mynigheter ikke hadde oppfylt sin plikt til å 

arbeide for kontakt mellom far og barn i lys av EMK artikkel 8.
1143

 EMD fant at det 
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ikke var foretatt en rimelig balanse mellom søkerens rett til respekt for sitt familieliv 

på den ene siden og statens mål, og at Slovenia derfor ikke hadde oppfylt sine 

positive forpliktelser i henhold til artikkel 8 i konvensjonen.
1144

 

Selv om EMD viser til barnas rettigheter etter barnekonvensjonen, synliggjør 

også denne saken at barnas opplevelser og syn ikke utgjør noe selvstendig 

vurderingstema, sett opp mot hva saken reelt sett dreier seg om for barna og barnas 

rettigheter. Fra mitt ståsted framstår det som nasjonale myndigheter gjennomgående 

har gjort mye for å forsøke å tilrettelegge for kontakt mellom far og barna. At barna 

har en konsistent motstand mot kontakt, framstår ubestridt. EMD kommenterer 

ikke hvorvidt den motstanden barna har, kan skyldes forhold hos far. Barnas 

motstand begrunnes utelukkende i nasjonale myndigheters manglende innsats for å 

tilrettelegge for en annen innstillling fra barna, og myndighetenes manglende innsats 

for å bearbeide den opplevelsen barna har. 

Uansett burde årsaken til motstanden hos barna være av mindre betydning, 

spesielt med tanke på tiden som har gått, at barnas opplevelse har vært konsistent 

og den alder barna etter hvert er i. Disse forholdene behandles ikke av EMD.  

I denne sammenheng er det gledelig at Høyesterett, i en dom om samvær, tydelig 

uttrykker at barnets rett til å bli hørt er et førende prinsipp i saker om barn, og at 

barnets egen mening er et helt sentralt moment ved den konkrete 

samværsfastsettelsen.
1145

 Det vises også til rapporten «Det handler om oss – 100 

barn 7-18 om samvær i barnevernet» er utgitt av Forandringsfabrikken i 2021 og 

inneholder uttalelser fra 100 barn som har vært under barnevernets omsorg. Barna 

understreker hvor viktig det er at de gis riktig informasjon, får uttale seg fritt og blir 

lyttet til, og at deres rett til privatliv respekteres.
1146

 Etter min mening synliggjør det 

at Høyesterett ønsker å fremme barnets perspektiv, møte barnets opplevelse med 

respekt og ta barnets signaler på alvor. Jeg mener Høyesterett lykkes godt med det i 

vurderingen i denne saken. Det tas gjennomgående utgangspunkt i barnets situasjon.  

 

6.4.3.3 Sammenfatning 

C. mot Finland viser at den relative vekten av barnets syn, selv om prosessen i 

nasjonale domstoler ikke er tilstrekkelig, kan være betydelig. Likevel viser A.V. mot 
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Slovenia at barnas opplevelse av situasjonen også kan vurderes som mindre 

vesentlig. Barnets syn kan ilegges betydelig vekt i Høyesterett. Av betydning her kan 

være hvordan Høyesterett ser på lojaliteter, hvor sterk motstand barnet viser mot 

den foreslåtte løsning og reaksjoner barnet har på løsninger som er forsøkt. Det viser 

seg at det i liten grad synliggjøres hvordan avveininger av barnets ulike rettigheter er 

gjort i forkant av avgjørelsene. Vurderinger av barnets modenhet er nesten 

fraværende. Derimot er barnets lojaliteter ofte et moment sett opp mot hvilken vekt 

barnets syn kan ilegges i møte med andre hensyn. 

6.4.4 Barnets ønske som tilleggsargument for en allerede fattet konklusjon? 

I en avgjørelse inntatt i Rt. 2006 s. 1672 var spørsmålet omsorgsovertakelse av et 

barn på 7 år, og spørsmål om samvær.
1147 Omsorgsovertakelsen var allerede iverksatt 

slik at det i realiteten var snakk om tilbakeføring, og Høyesterett kom etter en 

konkret vurdering til at behovet for omsorgsovertakelse fortsatt var til stede, jf. bvl. 

§ 4-12 1.ledd bokstav a, jf. annet ledd. Samværsretten fastsatt av fylkesnemnda ble 

opprettholdt. 

Det fremgår av dommen at det ble oppnevnt sakkyndig for lagmannsretten. 

Sakkyndig her uttalte at faren ikke hadde tilstrekkelige omsorgsevner til å mestre 

barnets situasjon og behov. Lagmannsretten var ikke uenig i dette, men de mente at 

nødvendighetskravet ikke var oppfylt etter bvl. § 4-12 andre ledd, da manglene 

kunne avhjelpes med hjelpetiltak. Kommunen anket til Høyesterett både over 

rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen. Det ble oppnevnt ny sakkyndig for 

Høyesterett. Mor som anket grunnet omfanget av samværsretten, var den eneste av 

partene som henviste til barnets mening, som hun da mente var et ønske om å bli 

boende i fosterhjemmet. 

Høyesterett henviser til uttalelser fra sakkyndigvurderingen avgitt for 

lagmannsretten. Han konkluderer med at fars manglende omsorgsevne opp mot 

barnets behov, dreier seg om varige begrensninger i fars karakter. På spørsmål svarer 

den også sakkyndige for lagmannsretten, at han ikke ser hjelpetiltak som kan 

avhjelpe situasjonen eller i tilstrekkelig grad kompensere for fars omsorgsmangler. 

Videre viser retten til vurderinger fra den sakkyndige oppnevnt for Høyesterett 

som oppsummerer at barnet har relasjonelle og følelsesmessige skader i sin 

 

1147 Rt. 2006 s. 1672-HR-2006-2123-A 
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fungering. Disse skadene gjør at barnet fungerer relasjonsløst. Når det gjelder fars 

omsorgsevner er også sakkyndig for Høyesterett av den oppfatning at hjelpetiltak 

«ikke … bidra til å kompensere manglene i omsorgssituasjonen». 

I behandlingen av barnets rett til medbestemmelse legger Høyesterett til grunn at 

barnet skal gis anledning til å uttale seg etter barnevernloven § 6-3, og at det skal 

legges vekt på barnets mening i samsvar med alder og modenhet:  

Psykolog Lynum har gitt C den informasjon som han har krav på etter denne 
bestemmelse, og i samtaler med henne har C gitt uttrykk for at han ønsker å bo videre 
i fosterhjemmet. Dette har han begrunnet med den oppfølgning han får fra 
fosterforeldrene ... 

Siden C ble plassert i fosterhjem, har han gjennomgått en positiv utvikling. C har gitt 
uttrykk for at han trives godt i fosterhjemmet, og fosterforeldrene ønsker at han skal 
kunne bo hos dem så lenge han har behov for det. Etter mitt syn må det klart være til 
beste for C om han får fortsette å bo i fosterhjemmet.1148 

Førstvoterende bygger sin konklusjon om at det klart er det beste om han får 

fortsette å bo i fosterhjemmet på tre elementer. Barnet har hatt en positiv utvikling 

i fosterhjemmet, at barnet har gitt uttrykk for at han trives der, og at fosterforeldrene 

ønsker at han skal bo hos dem så lenge han har behov for det. Slik sett virker det 

som barnets beste er vurdert, og at barnets syn har vært et av momentene i 

vurderingen.  

I denne saken virker det som barnets syn støtter den løsningen de sakkyndige og 

Høyesterett hadde kommet til uavhengig av barnets syn.  Det er derfor vanskelig å 

se om barnets uttalelser er et tilleggsargument. Det er ikke utenkelig at vurderingen 

hadde hatt en annen karakter, dersom barnets syn var avvikende fra det den 

sakkyndige og Høyesterett mener om barnets omsorgsbehov og fars omsorgsovner. 

Om sakens konklusjon hadde stilt seg annerledes dersom barnets og de sakkyndiges 

og Høyesteretts oppfatning hadde vært motstridene virker likevel mindre sannsynlig. 

Dommen var enstemmig. 

I en avgjørelse inntatt i Rt. 2005 s. 624 gjaldt saken spørsmål om 

omsorgsovertakelse av en fysisk funksjonshemmet jente som på domstidspunktet 

 

1148 Rt. 2006 s. 1672 avsnitt 47, 48 og 49 
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var 13 og et halvt år, jf. barnevernloven §4-12 første ledd bokstavene a og d.
1149

 

Høyesterett kom til at vilkårene for omsorgsovertakelse var oppfylt. Det ble blant 

annet sett hen til jentas standpunkt til spørsmålet, morens manglende evne til 

positivt samarbeide med skole og øvrig støtteapparat, og at morens 

handlingsmønster kunne ha negativ innvirkning på datterens forhold til 

omsorgspersoner. 

Kommunen, som den ankende part anfører blant annet: 

Saken står i en annen stilling for Høyesterett enn for lagmannsretten. C gir ikke lenger 
uttrykk for ønske om å bli tilbakeført til mor, men vil fortsatt bo på Æ barnevernsenter 
med sikte på flytting til fosterhjem. Dette er et standpunkt som hun har fastholdt 
konsekvent i godt over ett år. Når Høyesterett skal vurdere spørsmålet om 
omsorgsovertakelse ut fra situasjonen i dag, må dette tillegges betydelig vekt.1150 

Dette møter motparten (morens forsvar) med: 

Cs motvilje mot tilbakeføring er først kommet til uttrykk i den senere tid. Det må 
antas at hennes endrede standpunkt skyldes påvirkning fra personer i hjelpeapparatet, 
og hun er ikke så festnet i en selvstendig oppfatning på dette punkt at det er grunn til 
å frykte for at tilbakeføring vil medføre problemer på sikt.1151 

Høyesterett behandler i sin tur barnets standpunkt og betydningen av denne, slik jeg 

oppfatter det, som et tilleggsmoment til en allerede foretatt vurdering av barnets 

beste. Dette fremgår av førstvoterendes uttalelse:  

De forhold jeg har fremhevet, taler også for at det vil være til Cs beste at hun fortsatt 
er under barnevernets omsorg. Men dertil kommer at C etter at hun ble kjent med 
utfallet av ankebehandlingen i lagmannsretten, klart har gitt uttrykk for at hun ikke vil 
tilbakeføres til mor.1152  

Høyesteretts vurdering baserer seg på jentas uttalelse og mening etter at hun ble 

kjent med utfallet i lagmannsretten, og retten møter i så måte ikke morens anførsel 

 

1149 Rt. 2005 s. 624-HR-2005-768-A  
1150 Rt. 2005 s. 624 avsnitt 16 
1151 Rt. 2005 s. 624 avsnitt 21 
1152 Rt. 2005 s. 624 avsnitt 40 
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om at jentas endrede standpunkt skyldes påvirkning fra personer i hjelpeapparatet. 

Det de fester seg ved er at jenta klart har gitt uttrykk for sitt ønske.  

Det virker som noe av bakgrunnen for Høyesteretts vurdering av jentas mening 

som klar, er de sakkyndiges erklæring og supplerende forklaring der de sier at jentas 

holdning i lang tid har vært entydig og konsekvent: 

Hennes ønske er å bli værende på Æ barnevernsenter med sikte på overføring til 
fosterhjem. På bakgrunn av de sakkyndiges skriftlige erklæring og Setsaas supplerende 
forklaring i skranken, må jeg legge til grunn at Cs holdning i lang tid har vært entydig 
og konsekvent. Dette standpunktet har hun begrunnet med at hun savner respekt fra 
mor for sin situasjon og de valg hun gjør.1153 

I tillegg virker det som Høyesterett mener at det at jenta er eldre for Høyesterett, 

altså at jentas alder i seg selv, stiller saken i et annet lys når det gjelder i hvilken grad 

retten skal ta hensyn til jentas mening:  

C er nå snart fjorten år, og hennes mening må tillegges vekt, jf. barnevernloven § 6-3 
første ledd annet punktum. 

Saken står altså på dette punkt i en annen stilling enn for lagmannsretten.1154 

I denne dommen sier også førstvoterende rett ut at jentas mening ikke har vært 

avgjørende for resultatet, men at den har gått inn i en helhetsvurdering. Høyesterett 

kobler helhetsvurderingen til hele grunnlaget for å opprettholde 

omsorgsovertakelsen, ikke kun til vurderingen av barnets beste. I dette ligger de 

implikasjoner jentas ønske får for det totale bildet, der ikke bare morens 

omsorgsevne isolert har betydning. 

Høyesterett ser også på de konsekvenser det får at jenta ikke vil tilbakeføres til 

mor, og den tilleggsbelastningen det vil være for mor at jenta ikke vil bo hos henne. 

I tillegg til dette kommer at det er fare for at jentas ønske om samvær med far vil 

vanskeliggjøres av en tilbakeføring til mor på grunn av motsetningsforhold mellom 

foreldrene. 

 

1153 Rt. 2005 s. 624 avsnitt 40 
1154 Rt. 2005 s. 624 avsnitt 40 og 41 
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Selv om Cs eget ønske ikke er avgjørende for mitt standpunkt, inngår det som et 
moment i min samlede vurdering av om det er grunnlag for å opprettholde 
omsorgsvedtaket ut fra situasjonen i dag. For mor, som altså selv fortsatt er 
behandlingstrengende, ville det være en betydelig tilleggsutfordring å overta omsorgen 
i strid med Cs klart uttalte ønske. C er i en sårbar alder, og flytting fra Æ til mor i X 
på slike premisser ville være klart uheldig. 

Jeg tilføyer at C i den senere tid har fått god kontakt med sin far. Frem til 
omsorgsovertakelsen var det ingen kontakt, noe som i hvert fall delvis må tilskrives et 
motsetningsforhold mellom foreldrene. Tilbakeføres omsorgen til mor nå, er det fare 
for at Cs ønske om fortsatt samvær med far vil kunne vanskeliggjøres. 

Min konklusjon er at vilkårene for å opprettholde omsorgsovertakelsen foreligger, og 
at dette også er nødvendig ut fra den situasjon C befinner seg i.1155 

I denne sammenhengen er det uklart hva Høyesterett mener med den samlede 

vurdering: 

Selv om Cs eget ønske ikke er avgjørende for mitt standpunkt, inngår det som et 
moment i min samlede vurdering av om det er grunnlag for å opprettholde 
omsorgsvedtaket ut fra situasjonen i dag.1156 

Det kan virke som Høyesterett sikter til nåtidsvurderingen. Hva som er det beste for 

jenta, vil nødvendigvis måtte være forankret i den aktuelle situasjonen, på samme 

måte som at grunnvilkårene må være oppfylt på det aktuelle tidspunktet. Sånn sett 

virker dette rimelig. For det første synes det klart at Høyesterett først konkluderer 

med at grunnvilkår i bvl. § 4-12 er oppfylt, ved både første ledds bokstav a og d. De 

går deretter over til å vurdere barnets beste, og henviser der til jentas uttalelse. De 

gjør en vurdering av «holdbarheten» av jentas mening, og viser til hva som er 

begrunnelsen for hennes ønske som er «at hun savner respekt fra mor for sin situasjon og 

de valg hun gjør».
1157

 

Først konkluderer Høyesterett med at vilkårene er oppfylt og at det er det beste 

for jenta å forbli under barnevernets omsorg i tråd med det hun selv vil. Deretter 

kommer uttalelsen om at denne avgjørelsen også er nødvendig ut fra den situasjonen 

 

1155 Rt. 2005 s. 624 avsnitt 21 
1156 Rt. 2005 s. 624 avsnitt 41 
1157 Rt. 2005 s. 624 avsnitt 40 
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hun befinner seg i, altså at hjelpetiltak ikke kan avhjelpe situasjonen. Dette er en 

uvant rekkefølge. Nødvendighetsvurderingen etter annet ledd, gjøres som regel før 

vurderingen av barnets beste. Det viser at vurderingene vanskelig kan holdes atskilt. 

Det er vanskelig å vurdere nødvendigheten av tiltaket uten å vurdere hva som er det 

beste for barnet.  

I en avgjørelse inntatt i Rt. 2004 s. 1683, gjaldt saken prøving av fylkesnemndas 

vedtak om å overta omsorgen for ei jente som var blitt 7 1/2 år gammel og som de 

tre siste årene hadde vært i fosterhjem. 1158 I lagmannsretten ble dommen avsagt 

under dissens. En av de juridiske dommerne og en av de fagkyndige meddommerne 

stemte for at vedtaket om omsorgsovertakelse skulle opprettholdes. 

Kommunen påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Det var for 

Høyesterett oppnevnt to sakkyndige. Det er psykolog Arvid Voster og psykiater 

Solfrid Hjellset Larsen. Psykolog Voster ble særlig bedt om å samtale med C og 

utrede hennes omsorgsbehov, mens psykiater Larsen ble bedt om å utrede 

foreldrenes omsorgsevne, herunder i hvilken grad hjelpetiltak etter barnevernloven 

vil kunne bedre omsorgstilbudet.  

Mye talte for at vilkårene for omsorgsovertakelse i barnevernloven § 4-12 var 

oppfylt. Høyesterett fant det likevel ikke nødvendig å ta endelig stilling til dette, siden 

barnet ved en tilbakeføring ville utsettes for reell fare for skadevirkninger av 

betydning på lengre sikt. Vilkåret i barnevernloven § 4-21 første ledd 2. punktum ble 

ansett oppfylt:  

Avgjørelsen skal likevel ikke oppheves dersom barnet har fått slik tilknytning til 
mennesker og miljø der det er, at det etter en samlet vurdering kan føre til alvorlige 
problemer for barnet om det blir flyttet.1159  

Omfanget av foreldrenes samværsrett etter bv. § 4-19 ble fastsatt til ett helgesamvær 

med en overnatting hver fjerde uke.  

Om barnets mening uttales det i avsnitt 58: 

Etter mitt syn er det utvilsomt også til Cs beste at omsorgsvedtaket opprettholdes. 
Hun har det meget bra i fosterhjemmet hvor hun er veltilpasset og får en god omsorg. 
Psykolog Voster har samtalt med henne om spørsmålet om tilbakeføring til foreldrene, 
jf. barnevernloven § 6-3. Hun har på spørsmål gitt uttrykk for at hun ikke vet hva hun 

 

1158 Rt. 2004 s. 1683- HR-2004-1862-A  
1159 Rt. 2004 s. 1683 avsnitt 33 
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ønsker i så måte. Dette har psykolog Voster tolket som «et uttrykk for at hun har det 
greit som hun har det». 

Dette oppleves som et tilleggsargument. For øvrig er det en ganske tydelig 

fortolkning av jentas opplevelse av situasjonen. Det mangler en drøftelse fra rettens 

side om hvordan psykologens tolkning skal forstås. Her kan det virke som det 

henvises til barnets uttalelse for å vise at det prosessuelle kravet etter § 6-3 er oppfylt.  

I Rt. 2009 s. 411 anførte den ankende part at Lagmannsrettens begrunnelse var 

mangelfull fordi retten ikke hadde drøftet om silingsbeslutningen var til barnets 

beste.
1160

 Vurderingen av barnets beste, måtte etter ankende parts syn drøftes i lys 

av at anken kom fra barnet selv, og at barnet nærmet seg myndighetsalder. Det må 

påpekes at denne avgjørelsen er fra før endringen av Grunnloven og de nyeste 

tilføyelsene og endringene i barnevernloven. Om dette uttaler Høyesteretts 

ankeutvalg: 

Derimot kan utvalget ikke se at det er noen mangel ved lagmannsrettens begrunnelse, 
når «den ikke drøfter om silingen er til det beste for barnet når anken i dette tilfellet 
kommer fra barnet selv» - slik det er anført i anken til Høyesteretts ankeutvalg. 
Utvalget peker på det lagmannsretten sier om at hvilken vekt barnets mening skal 
tillegges, «vil måtte inngå i en konkret helhetsvurdering slik tingretten har gjort».1161 

Her lener ankeutvalget seg på lagmannsrettens vurdering av at den skjønnsmessige 

helhetsvurderingen også har tatt i betraktning de forhold som den ankende part, 

altså ungdommen, tar opp. Det sentrale her er at Høyesteretts ankeutvalg ikke ser 

barnets mening som et selvstendig vurderingstema utover den konkrete 

helhetsvurderingen som er gjort i tilknytning til barnets beste, selv om dette er et 

barn med partsrettigheter. Det var uriktig av lagmannsretten å legge til grunn at 

vilkåret i § 36-10 tredje ledd bokstav d ikke var oppfylt. Men at vilkåret er oppfylt, 

var ikke det samme som at den ankende part har krav på å få fremmet anken: 

Og lagmannsretten har, ut fra en vurdering av at anken ikke har utsikt til å føre frem, 
gitt uttrykk for at samtykke derfor under enhver omstendighet ikke bør gis. Ut fra 

 

1160 Rt. 2009 s. 411-HR-2009-728-U 
1161 Rt. 2009 s. 411 avsnitt 22 
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dette kan det sluttes at den feilaktige forståelsen av vilkåret i § 36-10 tredje ledd 
bokstav d, ikke har hatt betydning for resultatet. Anken må derfor forkastes.1162 

Ankeutvalget anser det ikke som manglende vurdering eller begrunnelse at barnets 

syn ikke er selvstendig vurdert i lagmannsrettens beslutning. Her er det imidlertid 

snakk om den materielle vurderingen av barnets syn som ikke overprøves. Den 

prosessuelle rettigheten er uomtvistet. 

I HR-2020-1788-A hadde de biologiske foreldrene begjært tilbakeføring av 

omsorgen for et barn som hadde vært under barneverntjenestens omsorg, i 

fosterhjem, siden 2016.  Det fremgår av sakens bakgrunn at barnets syn ikke var 

innhentet i tingrettens behandling i 2019, ettersom hun på dette tidspunktet kun var 

fem år gammel.1163 Barnets syn var likevel et moment i behandlingen av saken i 

lagmannsretten samme år:  

Ut fra Cs alder ble det ikke lagt vekt av betydning på opplysninger om at hun ønsket 
å bli i fosterhjemmet.1164 

For Høyesterett anførte foreldrene at det ikke kunne legges vekt på barnets syn, idet 

hun ikke forstod hva en tilbakeføring innebærer. Kommunen anførte at det måtte 

legges vekt på barnets ønske om å bli hos fosterforeldrene.
1165

 Høyesterett la til 

grunn at dette var et barn på 6,5 år som var særlig sårbar for relasjonsbrudd.
1166

 Det 

var avgjørende for en tilbakeføring at foreldrene både hadde evne og vilje til å 

samarbeide med fosterforeldrene og barnevernet, og da slik at eventuelle hjelpetiltak 

kan settes inn. Basert på den samlede bevisførselen, kunne ikke Høyesterett se at 

dette var mulig slik situasjonen var.
1167

 

Jeg tilføyer at C selv konsekvent har gitt uttrykk for at hun ønsker å bli hos 
fosterforeldrene, både overfor de sakkyndige i saken, i barnehage, til barnevernets 
ansatte og til fosterforeldrene. Hun har også fortalt at hun har vært redd for å vise 
glede over samvær, fordi hun har fryktet at det kan mistolkes i retning av at hun ønsker 
å flytte ... Opplysningene fra C er viktige, spesielt fordi hun ifølge den sakkyndige for 

 

1162 Rt. 2009 s. 411 avsnitt 23 
1163 HR-2020-1788-A avsnitt 9 
1164 HR-2020-1788-A avsnitt 12 
1165 HR-2020-1788-A avsnitt 23 og 29 
1166 HR-2020-1788-A avsnitt 87 
1167 HR-2020-1788-A avsnitt 103 
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Høyesterett, fremstår som reflektert. Etter mitt syn må imidlertid hennes alder og at 
hun vanskelig kan overskue konsekvensene av sitt standpunkt i en sak som dette, få 
betydning for hvilken vekt hennes oppfatning kan tillegges.1168 

Det gledelige i denne saken er at Høyesterett viser at vektleggingen av barnets syn 

er en vurdering som må gjøres uavhengig av om barnets syn støtter den løsningen 

som Høyesterett mener er den beste, eller ikke. Det hadde likevel vært fint om 

vurderingen av hvilken vekt som skulle ilegges barnets syn kom forut for den øvrige 

vurderingen av barnets sårbarhet og omsorgsbehov, samt muligheter for samarbeid 

med de biologiske foreldrene. Slik barnets mening kommer fram av rekkefølgen i 

avgjørelsen, kan det oppleves som et tilleggsargument. 

6.5 Oppsummering - skjønnet knyttet til medbestemmelsesretten og 
barnets kompetanse og behov for beskyttelse 

Deltakerrettigheter er spørsmål om kompetanse og frihet. Når det gjelder 

kompetansenormer er det nok i en velferdsrettssammenheng vanligere å relatere 

disse til de som utøver myndighet overfor borgere, og hvilken instans eller hvilken 

kompetanse den enkelte må inneha for å kunne beslutte. Likefullt kan 

deltakerrettigheter der kompetanse er en del av forutsetningen for realiteten i 

rettigheten, eksempelvis i form av forutsetning om samtykkekompetanse, ses som 

kompetansenormer.  

Forståelsen av normer der kompetanse er en del av forutsetningen for realiteten 

i normen, vil i noen grad avhenge av hvordan den enkelte ser på verdiene til grunn 

for dem. Er synet paternalistisk, at barn ikke er kompetente, eller at synet på barns 

frihet er at de ikke skal måtte utsettes for å uttrykke seg eller ikke er kompetente, vil 

det sannsynligvis få gjennomslag i tolking og rettsanvendelse. 

Analysens punkt 6.2 viser at barna bør få uttrykke seg overfor den aktuelle 

instansen, og man skal ikke forskuttere hva barn kan ha begrunnede oppfatninger 

av. Både argumentet om at det har gått kort tid fra forrige behandlingsinstans, og 

argumentet om at barnet ikke kan ha noen begrunnet oppfatning, kan 

problematiseres opp mot den folkerettslig forpliktende forståelsen av 

barnekonvensjonen artikkel 12 og barnekonvensjonen artikkel 2.  

 

1168 HR-2020-1788-A avsnitt 105 og 106 
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Det skal lite til før en sak skal anses vedrøre et barn. Som behandlet i punkt 6.3 

mener jeg at poenget om retten til kontradiksjon er særlig vesentlig ved vurderingen 

og forståelsen av barnets rett til medbestemmelse.
1169

 Det er ofte snakk om 

partsstilling ved 15 år eller ikke, men her drar Høyesterett etter min mening gledelig 

inn retten til kontradiksjon som rettssikkerhetsgaranti til støtte for barnets 

medbestemmelsesrett, uavhengig av partsstilling og alder. 

Analysen har også vist at barnets rett til medbestemmelse og barnets beste burde 

holdes mer atskilt i en vurdering av en omsorgsovertakelse. Det er et gjennomgående 

inntrykk at vurderinger av barnets syn, og i hvilken sammenheng barnets syn skal 

tas i betraktning i en sak om tvungen omsorgsendring, i liten grad fremkommer før 

vurderingen av barnets beste. Det virker som den tette koblingen mellom barnets 

beste og barns rett til medbestemmelse etter Barnekomitéens generelle kommentar 

nr. 12 og nr. 14, fører til at det har etablert seg en prakis etter barnevernlovens § 4-

12, der barnets syn ikke trekkes inn i en vurdering av omsorgsovertakelse før den 

avsluttende vurderingen av barnets beste. 

Det kan etter mitt syn stilles spørsmål ved om den tette koblingen mellom barnets 

beste og barnets rett til medbestemmelse kan føre til en mulig innsnevring av 

medbestemmelsesretten. Analysen har vist at barnets rett til medbestemmelse og 

barnets beste burde holdes mer atskilt i en vurdering av en omsorgsovertakelse. Det 

er ikke feil at barnets syn inngår i vurderingen av barnets beste, men barnets syn 

tilkommer vurderingen for sent om barnets syn kun er et av flere momenter i en 

vurdering av barnets beste. Avveiningen av barnets syn opp mot de ulike 

rettighetene barnet har kunne gjennomgående kommet bedre fram i vurderingene, 

og barnets syn burde danne et tydeligere utgangspunkt.  

Analysens punkt 6.4 har vist at det ikke virker som distingsjonen mellom 

egenvekt og relativ vekt har betydning dersom det er konkludert med at barnet er i 

stand til å danne seg egne synspunkter. Dersom barnets syn skal ilegges vekt, vil 

dette synet alltid stå i et relativt forhold til andre hensyn i saken, enten det er andre 

rettigheter som barnet har, eller foreldrenes rettigheter. Barnets syn kan ilegges 

betydelig vekt. Av betydning her kan være hvordan Høyesterett ser på lojaliteter, 

hvor sterk motstand barnet viser mot den foreslåtte løsning og reaksjoner barnet har 

på løsninger som er forsøkt. Det viser seg at det i liten grad synliggjøres hvordan 

avveininger av barnets ulike rettigheter er gjort. Vurderinger av barnets modenhet 

 

1169 HR 2013-1960-U avsnitt 17 
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er nesten fraværende. Derimot er barnets lojaliteter ofte et moment sett opp mot 

hvilken vekt barnets syn kan ilegges i møte med andre hensyn. 

I denne forbindelse er det tvilsomt om barnets beste kan utgjøre et legitimt 

unntak fra barnets rett til å bli hørt som behandlet i punkt 6.2.3. I tillegg viser punkt 

6.4.2 at barnets beste kan kamuflere at barnets syn også skal vurderes opp mot 

barnets øvrige rettgheter. Den tette koblingen mellom barnets rett til 

medbestemmelse og barnets beste kan føre til at barnets syn ikke vurderes opp mot 

grunnvilkårene og nødvendighetskravet, også i lys av barnets øvrige rettigheter. Etter 

min oppfatning viser enkelte av avgjørelsene at barnets syn i for liten grad 

synliggjøres som et utgangspunkt for vurderingene. I enkelte avgjørelser savnes også 

en redegjørelse for mulige konsekvenser av å følge barnets syn, også i lys av barnets 

øvrige rettigheter. Høyesterett kunne vært mer konkret i vurderingen av hvilken 

skade eller hvilken risiko barnet utsettes for ved å følge barnets syn, og også hvilke 

positive konsekvenser barnets syn kan føre til. 

I punkt 6.4.2, 6.4.3 og 6.4.4 Virker det også som barnets syn får vekt ut fra hvor 

sterk motstand barnet viser mot den foreslåtte løsning og reaksjoner barnet har på 

løsninger som er forsøkt. Det viser seg at det i liten grad synliggjøres hvordan 

avveininger av barnets ulike rettigheter er gjort i forkant av avgjørelsene. Vurderinger 

av barnets modenhet er nesten fraværende. 

Begrepet forsvarlighet benyttes i mange ulike retninger. Det er grunn til å være 

oppmerksom på funksjonen av dette begrepet i omsorgsovertakelsessaker som vist 

i punkt 6.3.1. Det etter mitt syn også spørsmål om hvilke krav som kan stilles til det 

som gjerne omtales som skjønnsmessige helhetsvurderinger. Jeg mener det er klart 

etter kapittel 4 og 5, at det også for skjønnsmessige helhetsvurderinger finnes 

holdepunkter og krav som kan bevisstgjøre beslutningstakerne og forbedre 

vurderingenes etterprøvbarhet. Vurderingen kan da framstå mindre skjønnsmessige, 

i den forstand at det skjønn som utvises skal begrunnes og synliggjøres.  

Det er også eksempler på avgjørelser der barnets syn i og for seg tillegges vekt, 

men der det virker som domstolen hadde kommet til samme resultat uavhengig av 

barnets syn, som vist i punkt 6.4.4. Betoningen av barnets syn virker i disse tilfellene 

som et tilleggsargument for en allerede fattet konklusjon om barnets beste. Nå er 

det ikke sikkert at framstillingen i avgjørelsene reflekterer den egentlige 

vurderingsrekkefølgen, eller at barnets syn i realiteten er et tilleggsargument i 

dommernes vurdering. Like fullt kan det noen ganger virke sånn, ut fra slik dommen 

er skrevet. Sett i forhold til det jeg tidligere har skrevet om vurderingsrekkefølgen, 



 

 349 

og når i vurderingen barnets syn skal komme inn, kan det tenkes at dette burde vært 

gjort annerledes. I denne forbindelse mener jeg at barnets syn bør utgjøre et klart 

element i utgangspunktene i en sak om omsorgsovertakelse, om ikke utgangspunktet 

alene, som øvrige rettigheter og vilkår ses i lys av.  
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7  Medbestemmelsesrettens innhold og 
betydning 

7.1 Formålet med avhandlingen og resultatenes utgangspunkt 

Avhandlingens formål har vært å analysere innholdet i barns rett til 

medbestemmelse, og medbestemmelsesrettens normative betydning for barnets 

øvrige rettigheter, i en vurdering av omsorgsovertakelse i norsk rett. 

Resultatet med hensyn til medbestemmelsesrettens innhold, ulike sider og 

rekkevidden av rettigheten presenteres i punkt 7.2. Innholdet i, og den normative 

betydningen av medbestemmelsesretten, kan betraktes som ulike prosessuelle og 

materielle sider av medbestemmelsesretten, men disse kan også ses som krav til 

vurderinger av saker som vedrører barn. Innholdet i medbestemmelsesretten og de 

krav som medbestemmelsesretten stiller til behandlingen av saker som vedrører 

barn, gjelder generelt. Jeg hadde likevel en antakelse om at enkelte typer saker som 

vedrører barn og barns behov for beskyttelse, setter medbestemmelsesretten på 

prøve. Det var denne antakelsen som gjorde at jeg valgte å undersøke 

medbestemmelsesretten i saker om omsorgsovertakelse.  

Blant annet av denne grunn har innfallsvinkelen vært å studere vilkårene for en 

omsorgsovertakelse med barnets rettigheter som innfallsvinkel. I disse sakene er det, 

som det kommer frem av innledningen, sterke og tildels motstridende verdier og 

rettigheter som skal virke sammen. Spørsmål om medbestemmelsesrettens innhold, 

bruk og vekt settes på spissen i situasjoner der ulike menneskerettigheter står mot 

hverandre. Hensikten har først og fremst vært å belyse medbestemmelsesrettens 

posisjon opp mot de øvrige av barnets rettigheter, og også opp mot vilkårene og 

kravene i en vurdering av en omsorgsovertakelse.  

Avhandlingen viser at barnets rett til medbestemmelse er en rettighet som skal ha 

normativ betydning for alle aspekter i en sak om omsorgsovertakelse. 

Medbestemmelsesretten får betydning ikke bare for etterlevelsen av barnets 

rettigheter i seg selv, men også for anvendelsen av øvrige rettslige normer som 

aktualiseres i saker som vedrører barnet. Dette behandles i punktene under 7.3. 

Det jeg har kommet fram til om medbestemmelsens innhold og rekkevidde har 

også avdekket at en vurdering av en omsorgsovertakelse, og vurderingselementenes 
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rekkefølge, ikke legger opp til full oppfyllelse av barnets rett til medbestemmelse. 

Dette behandles i punkt 7.4.   

Avhandlingen viser også at systemet for etterlevelse av barnets rettigheter og 

barnets begrensede rettslige handleevne, fører til at medbestemmelsesretten er en 

rettighet som er et voksenansvar. Medbestemmelsesrettens etterlevelse er avhengig 

av at voksne som er involvert, og beslutningstakerne i sakene, har oppdatert 

kunnskap om barn og hvordan man snakker med barn, og at de har holdninger som 

er egnet til å etterleve barnets rettigheter. Dette diskuteres i punkt 7.5 

Avhandlingen viser at medbestemmelsesrettens innhold fører til behov for å 

gjennomgå hvordan oppbygningen av en vurdering av omsorgsovertakelse gjøres, 

for at barnets rett til medbestemmelse og barnets øvrige rettigheter skal kunne 

etterleves.  Avhandlingen viser også at det kunne vært hensiktsmessig å tydeliggjøre 

de ulike avveiningene som gjøres i en sak om omsorgsovertakelse, både for å få frem 

hvilke hensyn som reelt sett utgjør avveiningen, men også fordi en slik metodisk 

tilnærming kanskje kan bidra til at uønsket paternalisme dempes i vurderingene.  

Det viser seg også at det gjøres flere forholdsmessighetsvurderinger i saker om 

omsorgsovertakelse. Kanskje kan det være grunn til å se på inngrepsterskelen i 

barnevernloven § 4-12 opp mot den metodikken som er utviklet av EMD for 

vurderinger av EMK artikkel 8 nr. 2. I en barnevernsak vil en avveiing av barnets 

rettigheter opp mot andre rettssubjekters rettigheter og plikter, som regel dreie seg 

om foreldrenes rett til respekt for sitt familieliv etter Den europeiske 

mennskerettighetskonvensjon artikkel 8. For å synliggjøre de ulike avveininger som 

medbestemmelsesretten krever, viser avhandlingen at også metodikken i en sak om 

omsorgsovertakelse må tilpasses den normative virkningen av 

medbestemmelsesretten.
1170

  

Selv om innfallsvinkelen og fokuset har vært barnets rettigheter, og disse 

rettighetene i møte med vilkårene og kravene for en omsorgsovertakelse, så kan man 

ikke se helt forbi foreldrene. En omsorgsovertakelse har tre parter, og en vurdering 

av en omsorgsovertakelse dreier seg også om inngrepet overfor foreldrene. I en 

omsorgsovertakelse står barnets rettigheter derfor som regel i et forhold til 

foreldrenes rettigheter, og av denne grunn er det relevant å se hvordan vurderingen 

av en omsorgsovertakelse først og fremst kan ses i relasjon til barnets rettigheter, og 

i forlengelsen av dette, barnets rettigheter opp mot foreldrenes rettigheter. 

 

1170 Se kapittel 4 
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Samlet har arbeidet med avhandlingen avdekket spørmål om hvorvidt den interne 

vurderingen av barnets interesser og rettigheter, og den eksterne vurderingen av 

barnets rettigheter i møte med foreldrenes (evt. det offentliges) interesser, bør 

separeres i større grad enn etter den praktiseringen som barnevernloven § 4-12 legger 

opp til. Dette diskuteres i punkt 7.6. 

Under punkt 7.7 gjør jeg noen refleksjoner om medbestemmelsesretten er til 

barnets beste, og om - og eventuelt hvordan - rettsvitenskapen og retten skal ta 

stilling til slike spørsmål. 

7.2 Medbestemmelsesrettens innhold 

7.2.1 Medbestemmelsesrettens ordlyd og innhold etter de ulike bestemmelsene 

Som de rettslige kildene viser kommer barnets rett til medbestemmelse frem av flere 

rettslige bestemmelser som får anvendelse i en sak om omsorgsovertakelse. 

Ordlyden knyttet barns rett til medbestemmelse i Grunnloven § 104, i 

barnekonvensjonen artikkel 12 og etter barnevernloven § 1-6 og § 6-3, er ikke helt 

likelydende. Like fullt utgår barnets rett til medbestemmelse i stor grad fra 

barnekonvensjonens artikkel 12, og utviklingen av forståelsen av rettigheten og 

forpliktelsen etter barnekonvensjonen har bidratt til utbredelsen av 

medbestemmelsesretten i øvrig nasjonalt regelverk. Av denne grunn antas de 

nasjonale bestemmelsene å være i overenstemmelse med artikkel 12 og i samsvar 

med hverandre, og samlet gi medbestemmelsesretten det samme innholdet.
1171

  

At det er litt ulik ordlyd i de ulike rettslige kildene, har likevel ført til ulike 

tolkninger av medbestemmelsesrettens innhold og rekkevidde, og noe uklarhet i 

praksis. Dette gjelder både hvilken alder barn skal ha for å ha en rett til å bli hørt, og 

om barnets øvrige rettigheter og barnets beste i noen unntaksvise situasjoner kan 

avskjære en slik ubetinget rettighet. Men selv om ulik ordlyd kan føre til verdipregede 

drakamper og ulike fortolkninger, må ordlyden samlet sett antas gi barn minst den 

samme rettigheten som Norges forpliktelser etter barnekonvensjonen artikkel 12. 

Selv om barnevernloven § 6-3 går lenger enn barnekonvensjonens artikkel 12 ved å 

gi barn over 7 år en ubetinget rett til å bli hørt, er spørsmål om 

 

1171 Se punkt 3.5.3 
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medbestemmelsesrettens innhold og rekkevidde først og fremst et spørsmål om 

hvordan barnekonvensjonen artikkel 12 skal forstås. 

7.2.2 Systemet for utviklingen av forståelsen av medbestemmelsesrettens innhold og rekkevidde 

Forståelsen av barnekonvensjonen artikkel 12, og barnets øvrige rettigheter, utvikler 

seg i et komplekst system. Som beskrevet i punkt 2.4 er barnekonvensjonen og Den 

europeiske mennskerettighetskonvensjon gjort til norsk lov ved 

menneskerettsloven. Konvensjonene er også gitt forrang over øvrige nasjonale 

alminnelige lover, som barnevernloven. Bestemmelsene etter barnekonvensjonen og 

EMK har lik normativ vekt etter menneskerettsloven. Grunnlovens bestemmelser, 

som står over de andre, skal være i overenstemmelse med forpliktelsene etter begge 

konvensjonene. 

Etter EMK har ikke barn en tilsvarende medbestemmelsesrett som etter 

Grunnloven, barnekonvensjonen og barnevernloven. Grunnet Norges manglende 

vilje til å ratifisere tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om individuell 

klageadgang for barn til Barnekomitéen, dannes den forpliktende internasjonale 

praksisen for norske barnevernsaker gjennom de saker som prøves etter EMK i 

EMD.  

Selv om EMD i større grad enn tidligere henviser til barnekonvensjonen, utvikles 

den forpliktende internasjonale praksisen og forståelsen av barnets rett til 

medbestemmelse, på grunnlag av foreldrenes anførsler om at respekten for deres 

familieliv krenkes. På nasjonalt nivå kunne en eventuell skjevhet som følge av dette 

blitt moderert dersom tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om individuell 

klageadgang for barn ble ratifisert av Norge, og av at Barnekomitéens arbeider, og 

da spesielt dens generelle kommentar om artikkel 12, ble tillagt forpliktende innhold 

av Høyesterett.  

Når det gjelder den rettskildemessige vekten av Barnekomitéens generelle 

kommentarer, har det vært dissens i Høyesterett. Spesielt gjelder dissensen hvorvidt 

formuleringer i de generelle kommentarene - også knyttet til medbestemmelsesretten 

- skal forstås som anbefalinger eller forpliktende tolkninger.
1172

 I denne forbindelse 

hadde det vært spesielt nyttig med tydeligere avklaringer på i hvilken grad uttalelsene 

 

1172 Se kapittel 2 avsnitt 2.4.6, Rt. 2015 s. 1388, Skoghøy (2016) s. 7 og 8 
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kan leses som generelt forpliktende for anvendelsen av medbestemmelsesretten i 

Norge, selv om det også må vurderes hvorvidt uttalelsen passer den konkrete saken. 

Det virker som det i all hovedsak er enighet om at de generelle kommentarenes 

skal tillegges betydelig rettskildemessige vekt generelt sett, etter 

storkammeravgjørelsen i Høyesterett fra 2020.
1173

 Det kunne likevel vært nyttig 

dersom Høyesterett og norske lovarbeider på barnevernrettens område, enda 

tydeligere posisjonerte seg i forhold til de generelle kommentarene. Kanskje spesielt 

sett opp mot forståelsen av barnekonvensjonen artikkel 3 og 12.
1174

  

Som eksempel vises det til Prop. 169 L (2016-2017), der det uttales at hvorvidt 

vilkårene i barnevernloven er oppfylt, herunder om et tiltak er til barnets beste, vil 

bero på en skjønnsvurdering.
1175

 I tilknytning til en slik uttalelse, hadde det vært 

nyttig med en forklaring på forbindelsen til de momentene for skjønnsutøvelsen av 

barnets beste som kommer frem av generell kommentar nr. 3.
1176

 Etter Prop. 133 L 

(2020-2021) virker det som momentene kan komme til uttrykk i faglige retningslinjer 

og at momentene er relevante, men det uttrykkes motstand mot å konkretisere slike 

momenter i lovteksten.
1177

 Når det gjelder barnets rett til medbestemmelse uttrykker 

departementet at barnets rett til medvirkning er et sentralt moment i vurderingen av 

barnets beste.
1178

  

7.2.3 Medbestemmelsesretten, barnets øvrige rettigheter og de rettslige kildene 

Den noe uavklarte situasjonen knyttet til de rettslige kildene, fører også med seg 

uklarhet om innholdet i - og rekkevidden av - medbestemmelseretten og forholdet 

til barnets øvrige rettigheter og barnets beste. I en situasjon der det ikke er full 

parallellitet mellom grunnlovsrettigheter, EMK-rettigheter og rettigheter etter 

barnekonvensjonen, oppstår det spørsmål om hvor langt grunnlovsvernet for barn 

strekker seg, og hvordan Høyesterett avveier grunnlovsrettighetene og 

konvensjonsrettighetene.
1179

  

 

1173 HR 2020–661-S 
1174 Eksempelvis Prop 169 L (2016-2017) punkt 5 og 6  
1175 Prop 169 L (2016-2017) punkt 5.1 
1176 General Comment no. 14 avsnitt 53 - 80 
1177 Prop. 133 L (2020-2021) punkt 7.1.4.4 
1178 Prop. 133 L (2020-2021) punkt 7.1.4.4 
1179 Aall (2017) s. 427 
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Dersom barnekonvensjonen med tilhørende tolkningsmateriale og/eller 

barnevernloven, gir barn sterkere eller tydeligere rettigheter enn etter EMK og den 

praksis EMD fører, vil Høyesteretts forståelse og bruk av Grunnloven i relasjon til 

forpliktelsense etter begge konvensjoner, være avgjørende for barnets rettslige 

stilling i barnevernretten. Det er i litteraturen uttrykt at det ikke er sikkert at 

Høyesterett vil følge EMDs konvensjonstolking ved grunnlovstolkingen. Spesielt på 

områder der skjønnsmarginen er vid: 

Innenfor områder hvor statenes skjønnsmargin er vid, som ved avveiningen mellom 
rettigheter som ytringsfrihet og privatliv, vil det være vanskelig å påvise dissonans. På 
slike områder er jo poenget nettopp at ulike løsninger er konvensjonsmessig 
akseptable. Ved avveining av rettigheter er det dessuten ofte vanskelig å si om man 
står overfor en rettighetsutvidelse eller -reduksjon.1180 

På den andre siden er Grunnloven i stor grad inspirert av både EMK-rettighetene 

og også av barnekonvensjonens rettigheter. Det burde føre til at Grunnloven og 

domstolenes praksis balanserer forpliktelsene etter begge konvensjonene, også i en 

sak etter barnevernloven.  

Det er også grunn til å presisere at avhandlingen viser at det er uheldig dersom 

barnets rett til medbestemmelse, i en sak om omsorgsovertakelse, bare knytter an til 

en vurdering av barnets beste. Som beskrevet gjelder barnets rett til å gi uttrykk for 

sitt syn alle delene av en vurdering, og en for ensidig kobling til vurderingen av 

barnets beste kan snevre inn retten til medbestemmelse etter Grunnloven § 104, 

barnekonvensjonen artikkel 12 og barnevernlovens §§ 1-6 og 6-3. Jeg kommer 

tilbake til dette nedenfor. 

Når beslutningstaker har kommet fram til hva som er til barnets beste, blir 

spørsmålet hvor stor vekt barnets beste skal tillegges. Etter barnevernloven skal 

barnets beste enn så lenge tillegges «avgjørende vekt», mens Grunnloven § 104 og 

barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 begge sier at barnets beste er «et grunnleggende 

hensyn». Etter norsk rettspraksis vil barnets rett til medbestemmelse i barnevernsaker 

i all hovedsak bli prøvd etter barnevernlovens bestemmelser, men som det fremgår 

i kapittel 6 virker det som det i økende grad også vises til retten til medbestemmelse 

etter barnekonvensjonens artikkel 12. I denne sammenheng er det grunn til å merke 

seg at det gjensidige avhengighetsforholdet mellom barnets beste og barnets rett til 

 

1180 Aall (2017) s. 428 
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medbestemmelse, kan føre til at barnevernlovens bestemmelser gir barnet en 

sterkere rett til medbestemmelse enn Grunnloven og barnekonvensjonen, forutsatt 

at barnets syn tillegges vekt i vurderingen av barnets beste. 

Når det gjelder den interne avveiningen av barnets rettigheter for å komme fram 

til barnets beste, virker det ikke som det er ulikheter mellom kildene når det gjelder 

hvor stor betydning barnets rett til medbestemmelse skal ha i en slik avveining. Det 

er mer et spørsmål om hvor stor vekt barnets syn tillegges i en sak om 

omsorgsovertakelse, og når i vurderingen barnets syn kommer inn. 

Betydningen av ulik ordlyd knyttet til vekten av hensynet til barnets beste, og 

hvordan det spiller inn på barnets rett til medbestemmelse i en barnevernsak, vil i 

hovedsak være knyttet til situasjoner der barnets beste skal avveies mot andre 

rettssubjekters rettigheter. Typisk vil det være der foreldrenes rettigheter skal avveies 

mot barnets rettigheter.  

Som beskrevet i kapittel 5 er det ikke tydelig etter barnevernloven, at det i 

vurderingen av en omsorgsovertakelse både skal foretas en avveiing av barnets ulike 

rettigheter innbyrdes, og en avveiing av barnets rettigheter og vurderingen av en 

omsorgsovertakelse opp mot foreldrenes rettigheter. Når en barnevernsak kommer 

for EMD etter EMK artikkel 8, blir det tydelig at avveiingen av inngrepet opp mot 

foreldrenes rettigheter er det sentrale, men i saker i EMD kommer avveiingen av 

barnets ulike rettigheter i bakgrunnen. Jeg kommer tilbake til dette nedenfor. 

7.2.4 Medbestemmelsesrettens sider  

7.2.4.1 Prosessuelle og materielle sider 

Den rettslige normen - barnets rett til medbestemmelse - gir uttrykk for en rettslig 

relasjon mellom rettighetssiden og pliktsiden av normen, som belyst i punkt 3.2.1. 

Denne relasjonen kommer tydelig fram av Barnekomitéens presisering: 

Article 12, however, relates to the right of expression of views specifically about 
matters which affect the child, and the right to be involved in actions and decisions 
that impact on her or his life. Article 12 imposes an obligation on States parties to 
introduce the legal framework and mechanisms necessary to facilitate active 
involvement of the child in all actions affecting the child and in decision-making, and 
to fulfil the obligation to give due weight to those views once expressed.1181  

 

1181 General Comment no. 12 avsnitt 81 
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Rettighetssiden av normen synliggjør den rettslige relasjonen i seg selv, fordi den 

utløser en plikt. Som formulert av Freeman: 

Duties are no substitute. Without rights there would never have been duties, and 
duties would soon evaporate were the emphasis on rights to be diminished.1182 

Likevel tydeliggjøres medbestemmelsesretten av at Barnekomitéen presiserer at den 

rettslige normen etterleves når rettigheten for barnet og plikten for staten 

korresponderer.  

Rettigheten kan begrunnes i at barnets opplevelse bør være den primære kilden 

til informasjon om hvordan situasjonen til barnet faktisk er, av hensyn til opplysning 

av saken. Men rettigheten er - og innebærer - noe annet enn å være en kilde til 

informasjon. Det er viktig å presisere at barnet skal få informasjon om at barnet selv 

kan velge om det ønsker å uttrykke seg, og hva barnet eventuelt ønsker å si noe 

om.
1183

 Som fremholdt i punkt 5.3.7 har retten til å bli hørt nære likhetstrekk med 

retten til kontradiksjon, som et minimumskrav for barnets rettssikkerhet. 

Uansett om det tas utgangspunkt i medbestemmelsesretten som en rettighet for 

barnet eller en plikt for staten, har medbestemmelsesretten både prosessuelle og 

materielle sider som beskrevet i punkt 3.5 og kapittel 5. En rettslig vurdering skal 

ivareta både de formelle/prosessuelle og materielle sidene ved den rettslige normen 

om medbestemmelse, for å oppnå rettssikkerhet og rettsriktighet.
1184

  

De prosessuelle sidene av medbestemmelsesretten er i grove trekk knyttet til 

retten barnet har til å uttale seg. Barnet har rett til å gi uttrykk for synspunkter som 

angår det, og det har rett til å bli tatt med på råd når handlinger blir vurdert eller 

beslutninger skal tas som har implikasjoner for barnets liv.  

For å virkeliggjøre denne rettigheten har staten en plikt til å sørge for mekanismer 

som er nødvendige for å tilrettelegge for barnets aktive medvirkning ved alle 

handlinger som berører barnet, og i beslutningsprosessene, og oppfylle plikten til å 

tillegge barnets synspunkter vekt. De materielle sidene av rettigheten knytter seg i 

hovedsak til den innflytelsen barnet får på de beslutningene som har implikasjoner 

for barnets liv. De prosessuelle sidene og de materielle sidene henger av denne grunn 

 

1182 Freeman (2020) s. 394 
1183 General Comment no. 12 avsnitt 16 
1184 Haugli (1998) s. 369 
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sammen for å oppfylle rettighetens totalitet. Barnet har en prosessuell rett til å bli 

tatt med på råd, og barnets syn skal tillegges materiell vekt. 

Kapittel 6 viser også at det ikke er klare skiller mellom vurderingene av de 

prosessuelle og materielle sidene av rettigheten i praksis. Avhandlingen viser likevel 

at bevissthet knyttet til medbestemmelsesrettens ulike sider og ulike funksjoner, kan 

være et redskap til at beslutningstaker påser at en total etterlevelse av rettigheten er 

ivaretatt, ved at både de prosessuelle og materielle sidene er vurdert. De prosessuelle 

sidene av rettigheten gjør det mulig å foreta den materielle vurderingen av barnets 

synspunkter, der barnets syn skal vektlegges.  

Gjennom arbeidet med avhandlingen har det vist seg at det er vanskelig å oppstille 

garantier for både de prosessuelle og materielle sidene ved barnets rett til 

medbestemmelse. Selv om det ikke burde knytte seg usikkerhet til de prosessulle 

sidene, fordi barns rett til å bli hørt etter Grunnloven og barnekonvensjonen skal 

være en ubetinget rett uten avskjæringsmuligheter, er det ikke alltid sånn i praksis. 

Det gjenstår derfor noen avklaringer for å enes om en entydig forståelse av 

medbestemmelsesrettens innhold. I en kjennelse viser Høyesterett til at plikten til å 

høre barnet i utgangspunktet er absolutt, og til det gjensidige avhengighetsforholdet 

mellom barnekonvensjonens artikkel 12 og artikkel 3, etter Barnekomitéens 

generelle kommentar nr. 12.
1185

  Høyesterett benytter likevel barnets beste som en 

mulig avskjæringsgrunn. Det er mulig å hevde at det ikke er til barnets beste å bli 

hørt, og jeg kommer tilbake til det avslutningsvis. 

Hva som blir best for det enkelte barn, og hvor stor vekt det er riktig å tillegge 

barnets syn, er og blir - til tross for utviklingen av forståelsen av disse rettighetene, 

en konkret og skjønnsmessig vurdering av de materielle sidene av rettighetene. Barns 

rett til medbestemmelse i egen sak og hensynet til barnets beste må gis konkret 

innhold i lys av den enkelte situasjon.
1186

  

Omsorgsovertakelsessakenes natur, der det kan være fordeler og ulemper ved alle 

tenkelige løsninger for barnet, gjør det nødvendig å bruke skjønn i avveiningene av 

barnets syn opp mot andre hensyn i disse sakene.1187 Gjennom arbeidet med 

avhandlingen har det vist seg at en slik erkjennelse kan lede til usikkerhet knyttet til 

 

1185 HR-2019-2301-A 
1186 Se blant annet diskusjonen til Haugli (2020a) kap. 3 s. 69 om vurderinger av barnets beste som 
kriterium for skjønnsutøvelse. 
1187 Sandberg (2003) s. 27 
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rettssikkerheten og rettsriktigheten i etterlevelsen av barns medbestemmelsesrett i 

en sak om omsorgsovertakelse.  

Fleksibiliteten kan føre til rettssikkerhetsutfordringer når det gjelder prosessuelle 

krav til likhet, forutberegnelighet og etterprøvbarhet, selv om det også her kan 

argumenteres med at slik fleksibilitet kan utnyttes til barnets beste.1188  I tillegg er det 

en fare for at paternalismen vil prege avveiningene, både når det gjelder synet på hva 

som er bra for barn, hvordan barn skal beskyttes eller skjermes, og vurderinger av 

barns troverdighet. 

 

7.2.4.2 Hvilke barn og hvilke spørsmål? 

Barnets rett til å uttale seg bør, etter Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen 

artikkel 12, forstås som en ubetinget rett for alle barn, og et prosessuelt krav til 

saksbehandlingen. Ordlyden «alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter», kan 

likevel forstås som at det legges opp til en materiell vurdering av om det konkrete 

barnet er i stand til å danne seg egne synspunkter om de konkrete spørsmål saken 

reiser. Det vil medføre at det bare er barn som etter konkret vurdering av om barnet 

er i stand til å danne seg synspunkter om spørsmål saken reiser, som har en 

prosessuell rettighet til å uttale seg. Etter utviklingen av forståelsen av barn som 

rettighetshavere, må det legges til grunn at det vil være feil forståelse, og at de aller 

fleste barn generelt sett er i stand til å uttrykke seg.
1189

  

Det må understrekes at Grunnloven § 104 ikke har den samme ordlyden som 

barnekonvensjonen og barnevernloven om at retten gjelder for barn som er «i stand 

til». I Grunnloven heter det at barn «har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv». 

Det er et uttrykk for en ubetinget rettighet for alle barn. At alle barn har en ubetinget 

rett til å uttale seg, bringer oppmerksomheten til synet på barnet som den sentrale 

aktøren i sin egen sak. Det burde lede til at barnets opplevelse av sin egen situasjon 

blir en del av utgangspunket for alle vurderinger som vedrører barn. 

Når det gjelder hva barnet har rett til å uttrykke seg om, er ordlyden «spørsmål som 

gjelder dem selv» i Grunnloven og «alle forhold som vedrører barnet» etter 

barnekonvensjonen og barnevernloven. I denne sammenhengen er det helt sentralt 

å påpeke at man ikke kan unnate å gi barn en rett til å uttrykke seg, fordi man antar 

at barnet ikke vil kunne danne seg egne synspunkter om alle spørsmål i saken. Barnet 

 

1188 Andreassen et al. (2002) s. 150 med henvisning til Audun Edwardsen i Aslak Syse (red): 
Barnevernet og barnevernloven, 1994 s. 117 
1189 General Comment no. 12 avsnitt 20, Lundy, Tobin, og Parkes (2019) 



 

 360 

er i utgangspunktet i stand til å danne seg egne synspunkter, selv om de bare mener 

noe om enkelte sider av sitt eget liv og sin egen situasjon.
1190

  

Thus, States parties should carefully listen to children’s views wherever their 
perspective can enhance the quality of solutions.1191 

I en omsorgsovertakelse er hovedspørsmålet om barnet skal bli i hjemmet eller 

flyttes, men før beslutningstaker tar stilling til det er det flere delvurderinger på veien, 

der barnets syn kan spille en viktig rolle.  

«Alle forhold» etter barnekonvensjonen artikkel 12, må forstås som at barnets syn 

kan, og skal, ivaretas gjennom hele vurderingen. Retten til medbestemmelse 

innebærer at barnet har rett til å uttrykke seg om alle sider og alle deler av vurderinger 

som vedrører barnet. Det tilsier at barnets syn må avveies mot eventuelle motstående 

hensyn i alle deler av en omsorgsovertakelsesvurdering, også i vurderingen av 

plasseringsalternativ og oppfølgingen av plasseringen, dersom avgjørelsen er at en 

omsorgsovertakelse skal gjennomføres.
1192

 

På samme måte som for voksne er det ikke alle spørsmål og alle sammenhenger 

et hvert barn kan forventes ha klare synspunkter på. Hvilke spørsmål som stilles til 

barnet, og på hvilken måte spørsmål stilles, kan være avgjørende for om barnet har 

synpunkter, og om barnet ønsker å gi uttrykk for disse. Det betyr imidlertid ikke at 

barnet ikke er i stand til å danne seg synspunkter, generelt sett. 

Beslutningstaker kan heller ikke forvente at barnet skal kunne uttykke seg på en 

måte som fra et voksenståsted oppleves som sant, troverdig, koherent, konsistent 

eller adekvat. Barnet skal ikke måtte bevise at det har synspunkter som er verd å ta i 

betraktning.
1193

 Det er heller ikke et krav at barn er i stand til å uttrykke seg verbalt. 

At barn skal kunne få uttrykke seg fritt, må bety at barnets reaksjoner, kroppsspråk, 

ansiktsuttrykk, tegning og maling også må kunne anses som en ytring.
1194

 

 

7.2.4.3 Vektleggingen 

Når beslutningstakeren har fått grep om barnets opplevelse av sin egen situasjon, og 

hvilke synspunkter barnet eventuelt har om sin egen situasjon, er det mulig for 

 

1190 General Comment no. 12 avsnitt 21 
1191 General Comment no. 12 avsnitt 27 
1192 General Comment no. 12 avsnitt 97 
1193 General Comment no. 12 avsnitt 20 
1194 General Comment no. 12 avsnitt 21, Prop. L. 169 (2016 – 2017) punkt 6.4, Haugli (2020b) 
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beslutningstakeren å kunne foreta en materiell avveining mellom ulike hensyn og 

ulike rettigheter. Barnets syn og mening skal da etter Grunnloven «tillegges vekt i 

overensstemmelse med deres alder og utvikling». Etter barnekonvensjonens artikkel 12 skal 

man «tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet», og etter 

barnevernloven § 1-6 skal barnets synspunkter «vektlegges i samsvar med barnets alder og 

modenhet». Som vist ovenfor er det viktig å presisere at en slik vurdering ikke 

utelukkende gjelder hvor stor vekt barnets syn skal tillegges i det endelige valget av 

løsning.  

Det som er klart, er at barnets syn skal tillegges vekt i alle deler av ulike 

vurderinger som vedrører dem. De materielle vurderingene må nødvendigvis være 

skjønnsmessige, målorienterte og dynamiske, men dette medfører at de reelle 

begrunnelsene for beslutningene bør være grundige og transparente. Vurderingene 

må synliggjøres i beslutningene for å tilfredsstille krav til rettssikkerhet og 

ivaretakelsen av barnets rettigheter i den enkelte sak. For barnevernsaker følger dette 

av barnevernloven § 6-3a. som tydelig viser at det er et prosessuelt krav å vise 

hvordan de materielle sidene av medbestemmelsesretten er ivaretatt. I tillegg kan det 

også ses som et ansvar for utviklingen av rettsområdet å klargjøre denne typen 

vurderinger og hvilke standpunkt som ligger til grunn for beslutningen. 

Hvor stor vekt man legger på barnets syn kan etter ordlyden i Grunnloven, 

barnekonvensjonen og barnevernloven avhenge av barnets alder, og barnets 

utvikling eller modenhet. Som det fremgår av kapittel 6, virker det også som sakens 

alvorlighetsgrad, spørsmål og antakelser av barnets lojalitet og eventuelle skader som 

følge av den situasjonen barnet har vært i, preger i hvilken grad beslutningstaker 

vurderer det som riktig å vektegge barnets syn. De materielle sidene av 

medbestemmelsesretten, egenvekten av barnets syn og den relative vekten, er ikke 

en klar krav-plikt relasjon. Som etter punkt 3.2 er det likevel viktig å påpeke at selv 

om barnet ikke har krav på et bestemt resultat i en omsorgsovertakelsessak, står vi 

like fullt overfor en rettighet med materielle sider.
1195

 

Det er problematisk opp mot barnekonvensjonen artikkel 2, om retten til ikke- 

diskriminering, dersom det etableres en generell oppfatning av at barn i saker om 

omsorgsovertakelser, er i mindre stand til å utøve sine rettigheter enn andre barn, 

herunder retten til medbestemmelse.
1196

 Det er også potensielt problematisk dersom 

 

1195 Ikdahl og Strand (2016) s. 25 
1196 General Comment no. 12 avsnitt 75 
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det først gjøres en vurdering av hva som er årsaken til at barnet uttrykker det barnet 

gjør, før det foretas en vurdering av barnets syn opp mot barnets øvrige rettigheter 

og vilkårene for en omsorgsovertakelse. Dersom beslutningstaker, i sin vurdering av 

det barnet uttrykker, kommer til at barnet er utsatt for lojaliteter eller at det barnet 

sier av en eller annen grunn er lite troverdig, vil vurderingen sannsynligvis ta 

utgangspunkt i at det er mindre grunn til å vektlegge barnets syn.  

Det kan stilles spørsmål ved om et slikt utgangspunkt er helt forenelig med 

ordlyden i bestemmelsene om vektlegging i samsvar med alder, modenhet og 

utvikling. Det står ikke vektlegging i samsvar med lojaliteter, troverdighet eller skade, 

heller ikke i barnevernloven. Barnekomitéen refererer riktignok til barnets kapasitet 

i denne forbindelse.
1197

 Men det presiseres at bare det å lytte til barnet er 

utilstrekkelig. Barnets synspunkter skal tas alvorlig når barnet er i stand til å danne 

seg egne synspunkter.  

Barnekomitéen gjør det klart at alder alene ikke er avgjørende for hvilken 

betydning man skal tillegge et barns synspunkter. Det er en vurdering av 

forståelsesnivå, som ikke bare er en funksjon av barnets biologiske alder.
1198

 Når det 

gjelder vurderinger av modenhet er det snakk om barnets evne til å gi uttrykk for 

sine synspunkter i en sak på en fornuftig og selvstendig måte. Det må også tas i 

betraktning hvilke følger saken kan få for barnet. Jo større virkning utfallet av saken 

har på barnets liv, desto mer relevant er en kompetent vurdering av barnets 

modenhet.
1199

  

Utgangspunktet bør også av denne grunn i større grad være hvorvidt det å 

vektlegge barnets syn vil føre til alvorlig risiko opp mot dets øvrige rettigheter og 

vilkårene for en omsorgsovertakelse, samt at det medfører større risiko ved å 

vektlegge barnets syn enn å ikke gjøre det. Dersom å vektlegge det barnet uttrykker 

medfører at barnets øvrige rettigheter krenkes, slik at det utgjør en større risiko for 

barnet å vektlegge barnets syn enn å ikke gjøre det, bør det gjøres en vurdering av 

barnets modenhet. I vurderingen av barnets modenhet, kan aspekter i barnets 

situasjon, som hvorvidt barnet har vært utsatt for lojaliteter eller er skadet, få 

betydning for om det er riktig å tillegge barnets syn avgjørende vekt for den 

løsningen som besluttes.  

 

1197 General Comment no. 12 avsnitt 28 
1198 General Comment no. 12 avsnitt 29 
1199 General Comment no. 12 avsnitt 30 
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Et slikt utgangspunkt for å vektlegge barnets syn, er slik jeg forstår det også i tråd 

med Daly, og hennes forslag om et prinsipp om barnets autonomi.
1200

 Rettsriktig 

vektlegging av barnets syn krever at man utfordrer gamle forestillinger om barns 

evner og kapasitet, og at det utvikles en kultur basert på respekt for barn og deres 

synspunkter.
1201

 For å oppnå rettsriktig vektlegging av barnets syn, virker det av 

betydning at vurderingen av barnets modenhet ikke gjøres for tidlig i vurderingen.  

Dersom barnets syn ikke hensyntas under henvisning til at barnet ikke er modent 

nok, før en vurdering av om det er tilrådelig å tillegge barnets syn vekt, vil det føre 

til at det ikke gjøres en reell avveining av barnets syn opp mot øvrige hensyn. Av 

denne grunn bør beslutningstaker først vurdere hvilken risiko det vil medføre for 

barnet dersom barnets syn tillegges vekt. Dersom det medfører økt risiko å vektlegge 

barnets syn, er det relevant å vurdere barnets alder og modenhet.  

7.3 Medbestemmelsesrettens betydning for andre rettslige normer 

7.3.1 Medbestemmelsesretten og barnets øvrige rettigheter ved omsorgsovertakelse 

Medbestemmelsesrettens innhold og rekkevidde viser at barnets rett til 

medbestemmelse er et nødvendig utgangspunkt for riktig etterlevelse av barnets 

øvrige rettigheter. Som beskrevet i kapittel 3, har barnets syn potensiale til virke inn 

på materielle vurderinger av om barnets øvrige rettigheter er oppfylt eller krenket. I 

situasjoner der barnet ønsker å gi uttrykk for sin opplevelse, vil vurderinger uten 

beslutningstakers innsikt i barnets opplevelse og barnets syn på sin egen situasjon, 

være et ufullstendig vurderingsgrunnlag og en ufullstendig etterlevelse av barnets 

rettigheter. 

Dette kommer også til uttrykk ved at barnekonvensjonen skal forstås som en 

helhet. Barnekomitéen uttrykker at det er nødvendig å utvikle et 

barnerettighetsperspektiv i hele statsforvaltningen, for å få til en effektiv 

gjennomføring av hele konvensjonen. På denne bakgrunnen ble fire av artiklene 

utpekt og identifisert som generelle prinsipper.
1202

 Det er et samspill og et 

 

1200 Daly (2018b) 
1201 General Comment no. 12 avsnitt 135 og 136 
1202 General Comment no. 5 avsnitt 12 
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avhengighetsforhold i vernet av barns rettigheter, og også et samspill dersom enkelte 

av rettighetene krenkes.  

Vurderingen av en omsorgsovertakelse er i all hovedsak knyttet til barnets 

omsorgssituasjon - om barnets omsorgsbehov dekkes av omsorgsevnen eller 

omsorgskapasiteten til de voksne. Omsorgsvurderingen skal gi et innhold til om 

omsorgssituasjonen barnet lever i, oppfyller en forsvarlig rettslig og menneskelig 

standard i ivaretakelsen av de rettigheter barn har, og det staten plikter å sikre i et 

barns oppvekst.  

Når barnet har en ubetinget rett til å formidle sitt syn på sin egen 

omsorgssituasjon, dersom barnet selv ønsker det, bør barnets opplevelse være en del 

av utgangspunktet for omsorgsvurderingen. Det virker som det er i tråd med 

begrunnelsen for å utpeke barnekonvensjonen artikkel 12 som et av de fire 

prinsippene:  

This principle, which highlights the role of the child as an active participant in the 
promotion, protection and monitoring of his or her rights, applies equally to all 
measures adopted by States to implement the Convention.1203 

I en omsorgsovertakelsesvurdering skal retten til omsorg få sitt innhold fra barnas 

øvrige rettigheter. Det er omsorgssituasjonen som skal sikre at barnets rettigheter er 

godt nok ivaretatt totalt sett. I en vurdering av omsorgsovertakelse vil terskelen for 

hva som er god nok omsorg, av denne grunn henge sammen med retten til 

beskyttelse, utvikling og helse. 

En omsorgsovertakelse har av denne grunn en klar relasjon til 

barnekonvensjonen artikkel 19. Etter artikkel 19 skal barnas sikkerhet vurderes, 

herunder har barn rett til beskyttelse mot alle former for fysisk eller psykisk vold, 

skade eller misbruk. Som Høyesterett har uttalt, bare dersom den omsorgen barnet 

får «ligger under lovens minimumskrav og hjelpetiltak ikke vil føre fram» kan det bli tale om å 

overføre omsorgen til det offentlige.
1204

 

Etter barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 2 er dette likevel ikke nok til å forstå 

begrepene beskyttelse og omsorg. Forpliktelsen etter barnekonvensjonen innebærer 

også at staten skal sikre barnet den beskyttelsen og omsorgen som er nødvendig for 

hans eller hennes trivsel: 

 

1203 General Comment no. 5 avsnitt 12 
1204 Rt. 2006 s. 1308 avsnitt 32 
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The terms “protection and care” must also be read in a broad sense, since their 
objective is not stated in limited or negative terms (such as “to protect the child from 
harm”), but rather in relation to the comprehensive ideal of ensuring the child’s “well-
being” and development. Children’s well-being, in a broad sense includes their basic 
material, physical, educational, and emotional needs, as well as needs for affection and 
safety. 1205  

Barnekomitéen presiserer også at emosjonell omsorg er et grunnleggende behov for 

barn, og barnas trivsel skal altså omfatte deres behov for kjærlighet og trygghet.  

At barnets opplevelse danner utgangspunktet for de ulike vurderingstemaene i en 

sak om omsorgsovertakelse, er muligens ekstra viktig der opplevelser og følelser er 

avgjørende for materielle vurderinger av kvaliteten av omsorgen. Et eksempel på et 

slikt vurderingstema er barnets tilknytning.  

Etter generell kommentar nr. 14 må det iverksettes tiltak slik at barnet utvikler en 

trygg tilknytning.
1206

 Vurderinger av barnets tilknytning tar sikte på å finne ut om 

barnet er i en situasjon der foreldre eller andre primære omsorgspersoner ikke 

oppfyller barnets emosjonelle behov. Det legges til grunn at barn trenger å danne 

tilknytning til omsorgspersoner i svært tidlig alder, og at slike tilknytninger, hvis de 

er tilstrekkelige, må opprettholdes over tid for å gi barnet et stabilt miljø.  

Slike vurderinger er nært knyttet til sider ved omsorgen som er mindre håndfaste, 

som kjærlighet og trygghet.
 
Som etter innledningen er omsorg relasjonen mellom 

den som får og den som gir omsorg, og omsorgen er som regel også gjensidig. 

Tilknytningen eller samhandlingen mellom mennesker er avgjørende for opplevelser 

av omsorg. Opplevelser av god og velmenende omsorg, kan sies ligge i opplevelsen 

av kjærlighet og uselviskhet.
1207

  

Barnet sitter med førstehåndskunnskap for at beslutningstaker skal kunne ta 

hensyn til barnets opplevelse av kvaliteter som trygghet og kjærlighet ved omsorgen. 

Barnet kan gi uttrykk for elementer ved omsorgen som er viktig for det, og som det 

er essensielt å ta hensyn til, også i situasjoner der omsorgen ellers vurderes til å være 

under vilkårenes minimumsnivå.  

Uten et utgangspunkt i barnets opplevelse av den omsorgen det får, er det 

vanskelig å se at vurderinger av barnets situasjon og etterlevelsen av barnets øvrige 

rettigheter blir riktig og til barnets beste. Dette må gjelde både når det gjelder 

 

1205 General Comment no. 14 avsnitt 71 
1206 General Comment no. 14 avsnitt 72 
1207 Løgstrup (1956) s. 56 og 75 
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vurdering av barnets trygghet og sikkerhet mot vold, overgrep og lignende, men også 

spesielt i vurderinger av beskyttelse og omsorg sett opp emosjonelle behov, trygghet, 

kjærlighet og tilknytning. Selv om det kan være greit å slå fast eller bevise at et barn 

blir utsatt for de mer eksplisitte formene for omsorgssvikt som vold eller overgrep, 

kan barnets opplevelse selv i åpenbare omsorgssviktsituasjoner fremme viktige 

momenter for vurderingen av hjemmesituasjonen for barnet.  

Barnets rett til medbestemmelse utgjør derfor et premiss for etterlevelsen av 

barnets rettigheter totalt sett, også i en sak om omsorgsovertakelse. Dette 

synliggjøres ved kravet om en harmonisering av vurderingen av barnets beste og 

barnets syn, også i saker der omsorg og beskyttelsesbehov skal vurderes.
1208

 

7.3.2 Medbestemmelsesrettens og øvrige rettslige normer ved omsorgsovertakelse 

Kapittel 3, 4 og 5 viser at barnets rett til medbestemmelse framhever barnet som 

den sentrale rettslige aktøren i saker som vedrører dem. I en vurdering av en 

omsorgsovertakelse er det barnet som må anses være den mest berørte parten. 

Beslutningen i en sak om omsorgsovertakelse har klare implikasjoner for barnets liv, 

enten løsningen blir at barnet skal fortsette å bo hjemme, eller at barnet skal flyttes 

hjemmefra. I situasjoner der barnet flyttes, må barnet i tillegg til å miste den familien 

og det hjemmet det kjenner til, også tilpasse seg en ny og fremmed situasjon og nye 

mennesker.  

Avhandlingen viser at medbestemmelsesretten ikke bare virker inn på forståelsen 

av barnets rettigheter, men også må spille inn på vurderinger av øvrige rettslige 

normer i en sak om omsorgsovertakelse. Som etter kapittel 4 kan slike vurderinger 

være legalitet og proporsjonalitet, forsvarlighet, det biologiske, det mildeste/ minste 

eller mest effektive, utvikligsfremmende tilknytning og de ulike vilkårene for en 

omsorgsovertakelse. Når barnets syn skal vektlegges i alle beslutningsprosesser og 

handlinger som berører barnet, må medbestemmelsesrettens omfang og nedslagsfelt 

føre til at barnets syn kan virke inn på anvendelse av alle rettslige normer som får 

aktualitet i et barns liv.
1209

 

Når barnets rett til medbestemmelse framhever barnets som den sentrale rettslige 

aktøren, blir det naturlig å se at vurderinger av legalitet og proporsjonalitet også må 

 

1208 Archard og Skivenes (2009) 
1209 General Comment no. 12 avsnitt 81 
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gjøres med utgangspunkt i at en omsorgsovertakelse er et inngrep overfor barnet, 

ikke bare overfor foreldrene. Barnets opplevelse og syn vil også kunne utfordre 

generelle oppfatninger av hva verdien av den biologiske tilknytningen er, hva som 

er et mildt tiltak og hva barnet opplever som utviklingsfremmede. Der barnet ønsker 

å uttrykke seg, vil det medføre at barnets synspunkter legger føringer for hvilke 

hensyn som beslutningstakeren må få fram i vurderingen. Barnets syn på sin egen 

situasjon bør av denne grunn danne et utgangspunkt for hvordan de rettslige 

vurderingene og avveiningene i en omsorgsovertakelsesvurdering gjøres. 

Generell kommentar nr. 14 uttrykker også at vurderingen skal ta utgangspunkt i 

barnets situasjon på det aktuelle tidspunktet; men at føre-var prinsippet krever at 

muligheten for fremtidig risiko og skade og andre konsekvenser av vedtaket for 

barnets sikkerhet også vurderes.
1210

 Barnet kan også formidle noe om hvilke 

kvaliteter som forsvinner ved å måtte flytte fra familien, av nær relasjonell art, og 

som en omsorgsovertakelse ikke kan garantere at blir kompensert i nytt hjem eller i 

institusjon. 

Barn har likevel ikke selvbestemmelse. Generell kommentar nr. 5 anerkjenner at 

det kan være situasjoner der beskyttelsesfaktorer som kan innebære begrensninger 

eller innskrenkning av rettigheter. I slike situasjoner må beskyttelsesfaktorene 

vurderes i forhold til tiltak for myndiggjøring (som forutsetter bruk av rettigheter 

uten begrensning). I denne forbindelse uttrykker Barnekomitéen at det er relativt lite 

utfordrende å gi inntrykk av at man «lytter» til barn, mens det krever reell endring å 

virkelig tillegge barnas synspunkter vekt. Det å lytte til barna bør ikke ses på som et 

mål i seg selv, men heller som et middel for partene til å gjøre sitt samspill med barna 

og sine handlinger på barnas vegne, enda mer sensitive til gjennomføringen av 

barnas rettigheter.
1211

 

Det gjør at barn ikke fratas autonomi, og den materielle vurderingen - 

vektleggingen av barnets synspunkter – er et spørsmål om i hvor stor grad barnets 

syn kan eller skal vektlegges i møte med andre hensyn. Den fysiske, emosjonelle, 

kognitive og sosiale utviklingen til barnet bør tas i betraktning for å vurdere graden 

av modenhet.
1212

 Her er det også relevant å presisere at spørsmålet om vektleggingen 

av barnets syn bør gjøres gjennomgående i en vurdering av omsorgsovertakelse. Det 

 

1210 General Comment no. 14 avsnitt 72 
1211 General Comment no. 5 avsnitt 12 
1212 General Comment no. 5 avsnitt 83 
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er etter mitt syn viktig at vurderingen av inngrepet overfor barnet holdes atskilt fra 

vurderingen av inngrepet overfor foreldrene. Som nevnt er det ene hvordan barnets 

syn kan vektlegges i den interne avklaringen av barnets rettigheter, altså i relasjon til 

statens plikter overfor barnet som følge av barnevernlovens vilkår. Det andre er 

hvordan barnets syn kan vektlegges i vurderingen av inngrepets legitimitet og 

forholdsmessighet opp mot foreldrenes rett til vern.  

Spørsmål om hvilken vekt det er riktig å tillegge barnets syn i den enkelte sak, 

endrer likevel ikke konklusjonen om at barnets syn utgjør et premiss for oppfyllelsen 

av barnets rettigheter, og er et naturlig utgangspunkt for anvendelsen av øvrige 

rettslige normer i saker som vedrører barn.  

7.4 Medbestemmelsesrettens betydning for vurderingsmetodikken 

7.4.1 Utfordringen med å ivareta medbestemmelsesretten ved omsorgsovertakelse  

7.4.1.1 Generelt om utfordringen 

Barnets rett til medbestemmelse som rettslig norm er både en rettighet og et 

prinsipp. Det er en materiell og prosessuell rettighet, men utgjør også en plikt og et 

vilkår for staten i en sak om omsorgsovertakelse. Som materiell rettighet og prinsipp 

kan medbestemmelsesretten både få funksjon som avveiingsnorm og retningslinje 

for hvordan øvrige rettslige normer skal forstås og anvendes, og det kan få funksjon 

som avveiningsnorm mellom ulike normer som trekker i ulike retninger. I materielle 

vurderinger skal barnets syn vektlegges, og rettigheten og prinsippet kan i slike 

vurderinger ses som en retningslinje eller avveiningsnorm som etter kapittel 3.  

Samlet er medbestemmelsesretten både et rettssikkerhetskrav for staten og en 

rettsikkerhetsgaranti for barna i omsorgsovertakelsessaker, ved at barnets syn skal 

avveies mot andre hensyn. En forsvarlig harmonisering og avveiing av alle rettslige 

normer som får anvendelse i en sak om omsorgsovertakelse, med utgangspunkt i 

barnets opplevelse, er av den grunn nødvendig for ivaretakelsen av barnets 

rettigheter og rettssikkerhet. Det er deres liv, familiesituasjon omsorgssituasjon og 

utviklingsmuligheter som skal vurderes. 

Som følge av innholdet i - og rekkevidden av – medbestemmelsesretten som 

beskrevet, skal barnets syn vektlegges i tolkningen og anvendelsen av alle andre 

rettslige normer som aktualiseres i en sak om omsorgsovertakelse. Full etterlevelse 

av barnets rett til medbestemmelse krever også at barnets syn skal vektlegges i alle 
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delene av vurderingen og beslutningen. I vurderinger av omsorgsovertakelser der 

det ikke synliggjøres at barnets syn er medregnet i alle delene av vurderingen; av om 

grunnvilkårene er oppfylt, om nødvendighetskravet er oppfylt og til slutt i 

vurderingen av barnets beste, må konklusjonen være at man ikke har ivaretatt 

medbestemmelsesretten gjennomgående i vurderingen.  

Avhandlingen viser at de ulike stegene i en vurdering av omsorgsovertakelse, ikke 

nødvendigvis legger opp til at barnets syn inntas i alle delene av vurderingen. Det 

kan føre til at barnets rett til medbestemmelse ikke oppfylles fullt ut. 

 

7.4.1.2 Utfordringen ved inngrepsbestemmelsen belyst ved eksempelet 

I eksempelet fra innledningen var spørsmålet om barnevernet skulle overta 

omsorgen for en 11 år gammel jente.
1213

 Problemstillingen var om det forelå alvorlige 

mangler ved den personlige kontakt og trygghet jenta fikk i hjemmet, sett opp mot 

det hun trengte i henhold til alder og utvikling, og om avviket gjorde situasjonen til 

jenta klart uholdbar.  

Vurderinger av omsorgsovertakelser dekker et bredt spekter av situasjoner, der 

barn opplever ulike former for omsorgssvikt. Eksempler på ulike former for 

omsorgssvikt er mishandling og vold, seksuelle overgrep, rus, psykiske problemer 

hos omsorgspersoner, manglende oppfølging av barnets helsesituasjon eller 

manglende oppfølging av barnets opplæring og manglende emosjonell oppfølging. 

Selv om eksempelet bare viser en liten del av omsorgssviktspekteret, og at det 

kan knytte seg ulike hensyn og vurderinger til saker der barna er i andre 

aldersgrupper enn i denne saken, kan eksempelet likevel belyse noen generelle 

utfordringer.  

Saken viser at det ofte er snakk om svært krevende vurderinger. I tillegg til at det 

ofte er sterke hensyn og rettigheter på begge sider av utfallet; skal jenta flyttes, eller 

skal hun bo med mor, så viser denne saken at det er særlig vanskelig å gi gode og 

klare begrunnelser for vurderinger som dreier seg om de mindre håndfaste delene 

av omsorgen.
1214

 I denne saken var det mangler ved den emosjonelle omsorgen som 

lå til grunn for begjæringen. Fylkesnemnda satte ord på at det var betydelig tvil i 

vurderingen, og at det var klare risikoaspekter med å flytte jenta ut av hjemmet. 

 

1213 FNV-2019-170-HSF i avsnitt 1.5.2 
1214 Løgstrup (1956) s. 75–76 



 

 370 

Nemnda besluttet at det var til det beste for jenta å flytte, på tross av at hun 

uttrykte sterk motstand mot det. Fylkesnemnda la til grunn at jenta fremsto som en 

kognitiv sterk jente med en god skolefaglig og sosial fungering. Hun hadde likevel 

et større behov enn andre barn for hjelp til å fremme egne følelser og behov. 

Fylkesnemnda la også til grunn at hun trengte hjelp til å bli bedre i stand til å sette 

grenser for seg selv, og til å få bedre kontakt med egne følelser og behov. Slik ville 

hun få styrket sin identitet og selvfølelse. 

Etter gjennomgangen av barnets rett til medbestemmelse, også sett opp mot de 

ulike vurderingselementene i en omsorgsovertakelsesvurdering, viser avhandlingen 

at det kan reises spørsmål ved om nemndas begrunnelse og resultat ble rettsriktig og 

til det beste for jenta. Dette gjelder ikke bare denne avgjørelsen, fylkesnemnda følger 

i stor grad den vurderingsmåte som det etter kapittel 6 virker som Høyesterett 

anvender, og som barnevernloven § 4-12 legger opp til. Fremdeles etterlater 

vurderingsmåten tvil i forhold til om vurderingen har avveid de ulike rettighetene 

barnet har på tilstrekkelig vis. Dersom barnets rett til medbestemmelse - og barnets 

syn - hadde utgjort et mer naturlig utgangspunkt for vurderingen, mener jeg at 

barnets ulike rettigheter kunne kommet tydeligere fram, og at avveiningen av de 

aktuelle motstående rettighetene eller hensynene kunne fremkommet mer eksplisitt.  

7.4.2 Grunnvilkårene 

7.4.2.1 Grunnvilkårene, medbestemmelsesretten og forholdsmessighet 

En omsorgsovertakelse er et inngrep i foreldrenes og barnets gjensidige rett til 

familieliv. Som behandlet ovenfor er denne retten beskyttet både av Grunnloven og 

menneskerettighetskonvensjonene. Inngrepet må derfor være lovhjemlet og 

oppfylle de kravene som følger av legalitetsprinsippet for å kunne treffes. I denne 

sammenheng har det blitt stilt spørsmål ved om vilkårene for omsorgsovertakelse 

etter barnevernloven § 4-12 er for uklare.1215  

Skjønnsmessigheten i grunnvilkårene i barnevernloven § 4-12 innebærer at det 

ikke er snakk om faste eller objektive størrelser. Som nevnt vil de øvrige av barnets 

rettigheter kunne avveies for å gi innhold til hvilken omsorg barnet har rett til. Det 

som i én situasjon vil blitt ansett som alminnelig omsorg, vil kunne falle under lovens 

krav til omsorg, der et barn har et omsorgsbehov som strekker seg ut over den 

 

1215 Bunkholt, Vigdis, Det biologiske prinsipp-På vei ut av barnevernet, Tidsskriftet Norges 
barnevern, Nr. 01 – 2013 
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omsorgen som barnet får, og som kan føre til at barnets helse og utvikling kan bli 

skadelidende.  

Det er likevel klart at omsorgsovertakelse etter lovens ordlyd kun er aktuelt i 

alvorlige situasjoner, altså ved mer enn et avvik fra ideelle omsorgsforhold. For det 

første innebærer det som omtales som bestemmelsens grunnvilkår etter første ledd, 

at vurderingen av barnets situasjon må falle inn under et eller flere av disse 

alternativene. Grunnvilkårene kan sammenholdes med unntaket fra den 

ubetingende retten den enkelte har til respekt for sitt privatliv, sitt hjem og sin 

korrespondanse etter EMK artikkel 8 nr. 1. Unntaket framgår av EMK artikkel 8 nr. 

2 «except such as is in accordance with the law». Dette er gjerne omtalt som 

legalitetskravet.
1216

  

Situasjonen må i utgangspunktet være av en så prekær art at en 

omsorgsovertakelse er egnet til å avhjelpe situasjonen på bekostning av barnets rett 

til familieliv. Forskjellen fra andre frie egnethetsvurderinger er at vurderingen av 

hvilke situasjoner som være til stede i en vurdering av en omsorgsovertakelse er 

foretatt av lovgiver på et gruppenivå. Denne vurderingen vises gjennom de 

materielle grunnvilkårene i en omsorgsovertakelsesvurdering etter barnevernloven § 

4-12 første ledd, og kan ikke overprøves av den enkelte beslutningstaker under en 

saksbasert tilnærming.
1217

  

Like fullt er grunnvilkårene, selv om et eller flere av dem anses oppfylt, ikke 

tilstrekkelig for inngrep i seg selv både ut fra ordlyden: «Vedtak om å overta omsorgen 

for et barn kan treffes», og det etterfølgende leddet i bestemmelsen. Grunnvilkårene 

skal forstås som strenge inngrepskriterier, men de inneholder likevel skjønnsmessige 

terskler som alvorlige mangler, spesielt hjelpetrengende, særlige behov, alvorlige 

overgrep og tilstrekkelig ansvar.  

Grunnvilkårene kan problematiseres opp mot kravet om tilstrekkelig klar 

lovhjemmel. Skjønnsmessigheten gir i alle fall uttrykk for at det skal gjøres 

forholdsmessighetsvurderinger for å komme fram til om de er oppfylt eller ikke. At 

grunnvilkårene åpner for skjønn, forsterker argumentet for at barnets egen 

opplevelse av omsorgssituasjonen burde danne et naturlig utgangspunkt for – og 

medregnes i - vurderingen etter grunnvilkårene.  

 

1216 Fause (2014) S. 46 
1217 Søvig (2015b) s. 316 og 317 
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Det kan tenkes at barnets syn på forskjellige sider ved sin situasjon har betydning 

for om grunnvilkårene er oppfylt eller ikke, og at vurderingen stopper der dersom 

de ikke er oppfylt. Det kan også tenkes at hvis grunnvilkårene vurderes som ikke 

oppfylt, viser de seg å være oppfylt dersom barnets syn tas med i vurderingen. Det 

må derfor presiseres at når barnets opplevelse av situasjonen kan belyse om 

grunnvilkårene er oppfylt - for eksempel ved at barnet kan være uenig at omsorgen 

er slik at den faller inn under lovens grunnvilkår - må følgen av innholdet i barnets 

rett til medbestemmelse føre til at barnets syn skal inkluderes i vurderingen av 

grunnvilkårene. 

Dette kan spesielt være relevant der kriteriet som skal vurderes er det særlig 

skjønnsmessige vilkåret i barnevernloven § 4-12 bokstav a), om det er alvorlige 

mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til 

den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.  

Det følger av vilkårene i bokstav a) til c) at det skal gjøres en nåtidsvurdering, 

men det kan være verd å merke seg at bokstav d) tar sikte på en risiko for barnet 

fram i tid som krever mer enn alminnelig sannsynlighetsovervekt. Dette kan tyde på 

at det må kunne bevises at den negative utviklingen for barnet er påbegynt, eller at 

det er overveiende sannsynlig at den vil gjøre det. Vi kan også se for oss det motsatte 

alternativ; at en omsorg som normalt sett ville blitt ansett å inneholde alvorlige 

mangler, ikke nødvendigvis vil føre til en spesielt negativ utvikling for barnet.  

Barnets rett til medbestemmelse, skjønnsmessige vilkår og ordlyden «kan», viser 

at det skal foretas ulike avveininger og forholdsmessighetsvurderinger. Hvorvidt 

forholdsmessighetsvurderinger av grunnvilkårene kan ses separat fra 

nødvendighetskravet i annet ledd, og barnets beste, framstår ikke klart. Like fullt er 

det etter mitt syn hensiktsmessig å forsøke å holde de ulike stegene i vurderingen fra 

hverandre.  

Vilkårene fokuserer i noe ulik grad på barnets situasjon, og to av dem, vilkår b) 

og d) legger opp til en vurdering av foreldrenes handlinger eller manglende 

handlinger og foreldrenes omsorgsevne. Til bokstav b) skriver også departementet i 

sitt høringsnotat at «det er en forutsetning for omsorgsovertakelse etter bokstav b, at det foreligger 

en svikt i foreldrefunksjonen, det vil si at foreldrene ut fra hva det i alminnelighet kan ventes av 

foreldre, ikke gjør sitt til at barnet får den nødvendige hjelp.»
1218

  

 

1218 Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov s. 131 
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Vilkår a) og c) tar utgangspunkt i barnets situasjon i den omsorgssituasjon de 

befinner seg i. Selv om vilkår c) tar utgangspunkt i barnet, vil nok vurderingen likevel 

dreie seg om foreldrenes handlinger, som her omfatter både fysisk mishandling, 

seksuelle overgrep og psykisk sjikane, trakassering, eller vedvarende mindre 

overgrep.  

I lys av utviklingen av synet på barn, omsorg som også skal dekke personlig 

kontakt og trygghet, og medbestemmelsesrettens totalitet, virker det underlig om 

ikke barnets eget syn burde danne utgangspunktet for en vurdering av barnets 

situasjon etter grunnvilkårene. Barnets rett til medbestemmelse sett sammen med 

barnets rett til nødvendige tiltak etter barnevernloven §§ 1-5 og 1-6 bør i større grad 

sammenholdes med vilkårene for en omsorgsovertakelse, og da også opp mot 

grunnvilkårene.
1219

  

Dersom barnets syn ikke kommer fram i vurderingen av grunnvilkårene, kan det 

også være grunn til å spørre om vurderingen da kan tilfredsstille en vurdering av 

barnets rett til nødvendige tjenester og tiltak etter barnevernloven § 1-6, samt 

forsvarlighetskravet etter barnevernloven § 1-4, ettersom forsvarlighetskravet må ses 

i sammenheng med barnets rett til medvirkning etter barnevernloven § 1-6 og § 6-3. 

I forarbeidene til lovendring i 2013 understreket departementet at barnets syn vil 

bedre beslutningsgrunnlaget og øke kvaliteten og treffsikkerheten i tiltakene.
1220

  

Utviklingen av vurderinger av omsorg, som beskrevet i kapittel 4, der tilknytning, 

utviklingsstøtte og samspill nå er sentrale parameter, gjør at barnets opplevelse bør 

spille en mer sentral rolle i vurderingen, og jeg kan heller ikke se at det er nødvendig 

å rette fokuset i så stor grad på foreldrene etter grunnvilkårene. Slik jeg ser det, er 

barnets situasjon det sentrale for utgangspunktet i vurderingen, og barnets 

omsorgssituasjon bør i større grad kunne vurderes etter grunnvilkårene uavhengig 

av hvem som er foreldrene eller yter omsorgen. Dette er også i tråd med 

departementets fokus: 

Departementet mener det å gi barn rett til hjelp i situasjoner der barnet er utsatt for 
alvorlig omsorgssvikt eller har alvorlige atferdsproblemer bidrar til å tydeliggjøre at 
det er barnets rettigheter og behov som står i sentrum for barnevernets virksomhet. 

 

1219 Søvig (2015b) s. 313 skriver om egenfare og fremmedfare med henvisning til Rt. 2001 s. 1481, og 
at pasienters egen oppfatning må ha betydning særlig ved egenfare. I en sak om omsorgsovertakelse 
er vurderingstemaet i stor grad hvilken egenfare situasjonen barnet står i representerer.  
1220 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 18.4.1 
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Rett til tvangstiltak synliggjør at barnet er hovedpersonen i en barnevernsak, også der 
foreldre og barn har motstridende interesser. En rett til tvangstiltak tydeliggjør også 
barnets rett til omsorg og beskyttelse etter Grunnloven og FNs barnekonvensjon.1221 

Med et mulig unntak i vilkåret etter bokstav c) legges det også opp til 

forholdsmessighetsvurderinger mellom barnets omsorgsbehov og foreldrenes 

omsorgshandlinger etter grunnvilkårene. Det er i dette skjønnsmessige 

skjæringspunktet forholdsmessigheten mellom omsorgsbehov og 

omsorgskompetanse avveies, og omsorgssituasjonen vurderes.  

Omsorgen i seg selv er en form for kommunikasjon og en prosess mellom 

barnets behov og omsorgsgiverens kapasitet til å møte behovet, og det blir tydeligere 

at et for ensidig blikk på omsorgsevne da kan bli feilslått i en totalvurdering av 

omsorgskvaliteten. Det har også vist seg at samme omsorgsgiver kan vise helt ulike 

omsorgskvaliteter i samspill og relasjon til forskjellige barn, til og med i samme 

søskenflokk.
1222

 Omsorgskvaliteten er en tosidig prosess og en dynamikk som 

utløses mellom de involverte. Prosessen og dynamikken kan karakteriseres som 

omsorgssykluser, og i dette samspillet er barnet en viktig bidragsyter, ikke bare en 

mottaker.  

I lys av dette er det nærliggende at en klargjøring av omsorgskvaliteten og barnets 

omsorgsbehov bør vurderes med utgangspunkt i barnets syn og opplevelse av sin 

egen oppvekstsituasjon, der barnet ønsker å signalisere eller formidle noe rundt 

dette. Spørsmålet er i større grad om omgivelsene forstår de signaler eller den 

formidlingen barnet gir. Et eksempel som kan trekkes fram for å beskrive dette 

samspillet, og også voksnes utfordringer med å forstå barna, er plassering av tidligere 

gatebarn eller barnesoldater i fosterhjem.
1223

 Et barn som har lært samspillet i 

omsorgen vil kunne gi anerkjennelse (omsorgsappell) til de voksnes 

omsorgshandlinger. Et barn som gjør dette blir likt av den voksne, og det styrker 

bindingen, og motivasjonen og sensitiviteten for barnets behov øker hos 

omsorgsgiveren. Barn som ikke har lært dette, et barn som ikke har mottatt slike 

omsorgshandlinger, vil ikke bekrefte voksne. Omsorgsgiverne opplever gjerne 

skuffelse og kan respondere med å kreve takknemlighet. I en slik situasjon er det 

ikke unaturlig at barnet vil bort fra koder og forventningspress de ikke forstår.  

 

1221 Prop. 169 L (2016 –2017) punkt 5.5 s. 37 
1222 Hundeide (2004) s. 92 
1223 Hundeide (2004) s. 92 
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Et annet alternativ er at omsorgsgiveren ikke får en opplevelse av at barnet 

trenger henne eller han, som igjen kan føre til emosjonell avvisning av barnet. Barn 

som oppnår emosjonell kontakt eller identifikasjon med omsorgsgiveren kan derfor 

ha en humaniserende virkning på voksne, der omsorgsgiveren opplever barnet som 

en person og et medmenneske med tilsvarende behov og rettigheter som seg selv.
1224

 

Huneide synliggjør betydningen av å få tak i omsorgsgiverens oppfatninger av 

barnet, og barnets oppfatning av omsorgsgiveren, fordi oppfatningene gjerne preger 

mottakerens selvforståelse og derav kan bli selvoppfyllende i omsorgssituasjonen.
1225

 

Barnets rett til medbestemmelse kan derfor tenkes virke inn på omsorgsvurderingen 

også i vurderingen av grunnvilkårene.   

Begrepene utvikling og omsorg er sentrale i grunnvilkårene, og retten til 

beskyttelse av disse rettighetene - og dermed barnet - ligger som en uuttalt 

begrunnelse for alle vilkårene slik de er formulert. Det følger av barnevernlovens 

formålsbestemmelse § 1-1: 

Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra 
til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge 
får gode og trygge oppvekstvilkår. 

At situasjonen må være alvorlig og representere et klart eller kvalifisert avvik fra hva 

som er en akseptabel omsorgssituasjon, kan forstås som at barns rett til familieliv og 

privatliv beskyttes etter grunnvilkårene, selv om alvorlighetsgraden og 

sannsynlighetsovervekten i bokstav d), sannsynligvis er er utslag av omsorgsgivernes 

vern mot inngrep. 

Spørsmålet er om grunnvilkårene slik de er formulert, og den alvorlighetsgrad de 

krever, er egnet til at barnas rett til privatliv, familieliv, beskyttelse, utvilking, omsorg, 

og medbestemmelse, kan oppfylles og etterleves. Slik jeg ser det er ikke 

alvorlighetsgraden som kreves eller beviskravet etter grunnvilkårene til hinder for at 

barns rettigheter kan etterleves sett med ståsted fra barnets grunnleggende 

rettigheter. Alvorlighetsgraden og beviskravet sikrer barnets rett til privatliv og 

familieliv, og avveier slikt sett rettighetene sett under ett. 

 

1224 Hundeide (2004) s. 112 
1225 Hundeide (2004) s. 100–101 
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Det som er mer betenkelig er fokuset på omsorgsgiverne, og hvilken plass barnets 

opplevelse og syn på sin situasjon har i vurderingen av hvorvidt barnets situasjon er 

innenfor eller utenfor det som rammes av grunnvilkårene. Barnevernloven § 4-12 er 

ikke til hinder for å oppfylle barnets rett til medbestemmelse. Like fullt legger ikke 

grunnvilkårene opp til at barnets egen mening tjener annet enn opplysning av saken, 

slik bestemmelsen er oppbygd og ved fokuset på foreldrene. Dette er naturlig da 

barnevernloven er fra 1992, og utformingen av vilkårene er vesentlig eldre enn 

utviklingen av forståelsen knyttet til barns deltakelse, medvirkning og 

medbestemmelse etter inkorporering av barnekonvensjonen i 2003. 

Medbestemmelsesretten skal gjelde i alle forhold som vedrører barnet, i alle deler 

av vurderingen, og gjennom hele sakens gang.
1226

 Etter departementets oppfatning 

er det viktig at høringen av barnet ses som en prosess. Dette vil gjelde fortløpende 

ved undersøkelser, når barnet er i tiltak og ved utarbeidelse og endringer av 

tiltaksplaner.
1227

 Retten til medbestemmelse for barn og unge må utøves under hele 

saken og under hele forløpet i barnevernet, slik det også fremheves i generell 

kommentar nr. 12.
1228

 Å se høring av barn som en prosess vil tjene til oppfyllelse av 

ideen bak konvensjonens artikkel 12.  

Som medbestemmelsesretten sett opp mot grunnvilkårene viser, er det 

gjennomgående ulike spørsmål om avveininger og forholdsmessighet i en sak om 

omsorgsovertakelse. Uansett vil vurderingen handle om hvorvidt omsorgen krenker 

barnets rett til liv, utvikling, helse og beskyttelse, og om det er sannsynlig at barnet 

blir eller kan bli skadet framover. At barnets rettigheter etter barnekonvensjonen 

også gjelder i vurderingen av grunnvilkårene, er ikke tydelig slik barnevernloven § 4-

12 er formulert. Hvorvidt rettighetsbestemmelsen i barnevernloven § 1-5 kan få 

faktisk betydning for barn i anvendelsen av barnevernloven § 4-12 er uklart, selv om 

det er presisert i lovforarbeidene at bestemmelsen generelt kan få praktisk betydning: 

Å lovfeste barnets rett til barneverntjenester er en konkretisering av barnets rett til 
omsorg og beskyttelse etter FNs barnekonvensjon og Grunnloven ... Det har en viktig 
symbolsk verdi, men kan også få en faktisk betydning for barn. Det kan medføre at 

 

1226 Barnekonvensjonen artikkel 12, Grunnloven § 104 og barnevernloven § 1-6. 
1227 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 18.4.1.1 
1228 Prop. 106 L (2012–2013) punkt 18.4.1.1 
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barnevernet i større grad assosieres med barnets rettigheter enn barneverntjenestens 
plikter. 1229 

I lys av dette burde også vilkårene i barnevernloven § 4-12 gjenspeile at vurderingen 

av grunnvilkårene også inneholder avveininger av barnets rettigheter. Dersom barns 

rett til medbestemmelse hindres ved at barns synspunkter ikke kommer inn i 

vurderingen av en omsorgsovertakelse før etter vurdering av grunnvilkårene, er det 

grunn til å stille spørsmål ved om dette er i tråd med medbestemmelsesretten. 

Barnets syn må være med i vurderingen av hva som er barnets omsorgssituasjon 

også ved om grunnvilkårene er oppfylt eller ikke, slik at vurderingen kommer i et 

riktig spor etter hva som er barnets behov, også for den videre vurderingen av 

nødvendigheten av tiltaket og barnets beste.  

Det må derfor ses som et krav at barnets syn skal komme inn i under vurderingen 

av grunnvilkårene. Det vil harmonere best med retten til medbestemmelse og 

forståelsen av medbestemmelsesretten slik den har utviklet seg.  

 

7.4.2.2 Grunnvilkårene belyst ved eksempelet 

I vurderingen av grunnvilkårene var spørsmålet om mors omsorgskapasitet møtte 

jentas omsorgsbehov. Fylkesnemndas vurdering tar nesten utelukkende 

utgangspunkt i mors problemer og handlinger. De beskriver at mor ikke skjermer 

datteren fra konflikter og tema hun ikke burde involveres i, og at hun påvirker 

datterens syn. Mors behov er styrende, og jenta får ansvaret for å regulere mors 

følelser. Jentas indre tilstander blir ikke i tilstrekkelig grad sett og fulgt opp. Hun får 

ikke tilstrekkelig hjelp til å få kontakt med sine følelser og behov.  

Fylkesnemnda kom etter dette kommet til at det forelå alvorlige mangler ved den 

kontakt og trygghet jenta trengte i henhold til hennes alder og utvikling. 

Grunnvilkåret for omsorgsovertakelse i barnevernloven § 4-12 første ledd annet 

alternativ var oppfylt.  

Slik jeg ser det savnes det en tydeligere bekskrivelse av hvilke konsekvenser 

manglene i den emosjonelle omsorgen kan føre til for jentas utvikling. Hvorfor jenta 

trenger å få kontakt med egne følelser og behov beskrives ikke, og jentas eget syn 

blir noe ensidig tatt til inntekt for å beskrive problemer hos mor, samt for å forklare 

at jenta står i et uheldig lojalitets- og avhengighetsforhold til mor.  

 

1229 Innst. 151 L (2017–2018) punkt 4.1 
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Dersom nemnda hadde tatt i betraktning at jentas syn også kunne gi uttrykk for 

kvaliteter i relasjonen til mor, som var viktig for henne i den emosjonelle omsorgen, 

så hadde vurderingen framstått mer nyansert og forholdsmessig. 

7.4.3 Nødvendighetskravet 

7.4.3.1 Nødvendighetskravet, medbestemmelsesretten og forholdsmessighet 

Etter barnevernloven § 4-12 annet ledd skal det gjøres en nødvendighetsvurdering 

etter man har konkludert med at ett eller flere av grunnvilkårene er oppfylt. En 

omsorgsovertakelse «kan bare treffes når det er nødvendig ut fra den situasjon barnet befinner 

seg i. Et slikt vedtak kan derfor ikke treffes dersom det kan skapes tilfredsstillende forhold for 

barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4 eller ved tiltak etter § 4-10 eller § 4-11.» Som for 

vurderingen av grunnvilkårene er det også et spørsmål om hvordan 

medbestemmelsesretten skal ivaretas i nødvendighetsvurderingen. 

Nødvendighetskravet er i tråd med den proporsjonalitetsvurdering som følger av 

EMK artikkel 8, og barnekonvensjonen artikkel 3 og 9. Kravet er også et utslag av 

det vi i Norge har omtalt som det mildeste eller minste inngreps prinsipp, der det 

skal vurderes om inngrepet kan unngås ved at situasjonen avhjelpes med andre og 

mindre inngripende tiltak enn å flytte barnet.  

I en slik forholdsmessighetsvurdering virker det åpenbart at barnet kan ha 

synspunkter på hvilke tiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet selv, og slik 

sett inngå i vurderingen av om situasjonen kan bli tilfredsstillende i hjemmet. Det 

virker klart at vurderingen vil ha ulike utgangspunkt dersom det mildeste inngreps 

prinsipp på forhånd har definert flytting av barnet som et mer inngripende tiltak enn 

hjelpetiltak, eller om vurderingen tar utgangspunkt i barnets syn på hva som 

oppleves som mer eller mindre inngripende tiltak.  

Det er vanskelig å finne juridiske uttrykk som forteller hva som er nødvendig for 

å dekke barns behov slik at barnet ikke blir skadelidende. Som nevnt innledningsvis 

egner ikke mellommenneskelige relasjoner seg så godt for rettslig regulering. Hva 

som er nødvendig omsorg for det enkelte barn, blir da gjenstand for en utpreget 

konkret vurdering, der situasjonen må vurderes opp mot det enkelte barns særlige 

behov. Selve vurderingen, og den metodikken som benyttes for å belyse barnets 

behov og omsorgssituasjonen, er vesentlig når de juridiske uttrykkene som følger av 

bestemmelsen ikke angir faste størrelser.  
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Slike forhold gir muligens rom for en mer intuitiv, taus eller implisitt materiell 

vurdering av nødvendigheten og barnets beste. Dette kan også forsterkes av at endel 

av begrepene som benyttes i lovgivningen er begreper som også benyttes i 

dagligtalen og som det knyttes egne følelsesmessige erfaringer til. Våre implisitte og 

følelsesmessige holdninger og oppfatninger av hva som er nødvendig og bra for 

barn vil også kunne prege det juridiske innholdet av nødvendighet og barnets beste 

som lovmessig terskel.
1230

  

For eksempel vil det mest sannsynlig spille inn i vurderingen om 

beslutningstakers holdning er at det biologiske båndet er særlig viktig for barn, og 

det samme motsatt der holdningen er at det biologiske er mer underordnet i et 

spørsmål om omsorgskvalitet. Taus eller implisitt forståelse av - og vår identifisering 

med – begreper som barnets beste, kan også gjøre det vanskelig å finne gode, 

eksplisitte forklaringer på en måte som gir avgjørelsens vurderinger transparens, 

forutsigbarhet og etterprøvbarhet.
1231

  

Av denne grunn bør vurderingsmetoden for å kunne avgjøre om det er mulig å 

skape tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak, også knytte an til de av 

barnets rettigheter som er aktuelle, og som må avveies.  Innholdet i rettighetene må 

vurderes opp mot den konkrete saken, fordi rettighetene kan trekke i ulike retninger.  

Barnets syn burde derfor også danne utgangspunktet for en vurdering av om en 

omsorgsovertakelse er et nødvendig inngrep. Barnet kan både ha synspunkter på 

hva som eventuelt burde blitt gjort tidligere, og hva som framover kan fungere, 

eventuelt om barnet ikke ser noen muligheter for bedring av sin situasjon i hjemmet. 

Der vurderingen mangler en begrunnelse på hvorfor det kan eller ikke kan legges 

vekt på barnets synspunkter, bortfaller en del av den reelle begrunnelsen for tiltaket 

og muligens også etterprøvbarheten.  

Begrepet nødvendig forblir også lite rettslig, i den forstand at praksis ikke er med 

på å gradvis forme innholdet i generell forstand, noe som ville gitt større 

forutberegnelighet og muligheter for lik behandling i senere saker. En begrunnelse 

av hvordan ulike hensynet er vurdert, vil også gi mulighet til å forklare hvorfor 

barnets medbestemmelsesrett eventuelt ikke kan vurderes likt i neste sak.  

 

 

1230 Sandberg (2003) s. 28 
1231 Polanyi og Ra (2000) 
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7.4.3.2 Nødvendighetskravet belyst ved eksempelet  

I likhet med fylkesnemndas vurdering av grunnvilkårene, fokuserer vurderingen av 

nødvendigheten av tiltaket etter annet ledd, på beslutningstakernes erfaringer av 

morens manglende samarbeid og oppfølging under sakens gang. Vurderingen er så 

kort at den mest framstår som en konklusjon om at det ikke er mulig å skape 

tilfredsstillende forhold for jenta i hjemmet gjennom hjelpetiltak, fordi mor ikke 

følger opp hjelpetiltak godt nok. Jentas syn framkommer ikke, og nemda viser heller 

ikke til hennes opplevelse av de tiltak som er forsøkt. 

7.4.4 Barnets beste 

7.4.4.1 Barnets beste, medbestemmelsesretten og forholdsmessighet 

I tillegg til grunnvilkårene og nødvendighetskravet følger det av barnevernloven § 4-

1, at barnets beste skal ilegges avgjørende vekt ved valg av tiltak. Det er etablert 

praksis at vurderingen av barnets beste inngår som en avsluttende del av en 

omsorgsovertakelsesvurdering. Hensynet til barnets beste er derfor oppfattet som 

den avsluttende skjønnsmessige vurderingen som må foretas når det er slått fast at 

de øvrige vilkårene i barnevernloven er oppfylt. I tillegg til at det skal foretas en 

nåtidsvurdering, skal både nødvendighetskravet og vurderingen av barnets beste ses 

i lys av situasjonen for barnet fram i tid. 

Vurderingen av barnets beste har kanskje vært anerkjent som en 

forholdsmessighetsvurdering, men den kommer etter at det er gjort 

forholdsmessighetsvurderinger både etter grunnvilkårene og nødvendighetskravet. 

Vurderingen av barnets beste kan ses som en avsluttende snever 

proporsjonalitetsvurdering. Det spesielle med vurderingen er at det er bestemt at det 

i disse situasjonene skal gjøres en forholdsmessighetsvurdering av hva som er til 

barnets beste ut fra de alternativer som allerede er oppstilt - flytting av barnet eller 

om det til tross for at lovens øvrige vilkår er oppfylt, er til det beste for barnet å bli 

boende hjemme - fordi en flytting ikke vil gi barnet en bedre situasjon.  

Uten en forventning om bedret omsorgssituasjon er det vanskelig å forsvare at 

inngrepet er proporsjonalt. Som en del av vurderingen av barnets beste er kanskje 

det mest sentrale spørsmålet om barnets situasjon blir bedre ved at det blir flyttet.  

Vurderingen av barnets beste skal derfor også inneholde en avveining av hvorvidt 

hjemmet, til tross for at omsorgssituasjonen ikke er god nok og faller under lovens 

krav, likevel vil være bedre for barnet enn et alternativt bosted. Det er i disse 
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forholdsmessighetsvurderingene etter nødvendighetskravet og i vurderingen av 

barnets beste, at det kan foretas en avveiing av de ulike rettigheter barn har, og som 

aktualiseres i en omsorgsovertakelse. Her skal barnets syn inngå i vurderingen av en 

omsorgsovertakelse slik den praktiseres, men det er etter mitt syn betenkelig at 

barnets syn tilkommer vurderingen helt til slutt. 

Avhandlingen viser at bestemmelsen er paternalistisk slik den er oppbygd og 

praktiseres. Når vurderingen av barnets beste kommer er det allerede konkludert 

med at grunnvilkårene og nødvendighetskravet er oppfylt, uten at barnets syn er tatt 

i betraktning. Om barnet da har et annet syn enn det som allerede er konkludert, står 

barnets rett til medbestemmelse svakt opp mot de øvrige, og allerede konkluderte, 

beskyttelsesverdige hensynene.
1232

  

Omsorgssituasjonene i barnevernssaker er som regel så spesielle at det kan virke 

misvisende å snakke om barnets beste. Vurderinger av omsorgssituasjonene dreier 

seg om å finne hva som er det beste for barnet i noen gitte situasjoner, der 

alternativene for å finne optimale løsninger er svært begrenset. Situasjonenes 

alvorlighet gjør at vurderingene bør dreie seg om hva som er nødvendig for å trygge 

og sikre barn mot situasjoner som er skadelige. Dette gjør at ordlyden om barnets 

beste kan dreie tankene mot urealistiske vurderinger og alternativ som vanligvis ikke 

er til stede i disse situasjonene. Tvert imot vil barns behov for stabilitet tilsi at det er 

vanskelig å finne plasseringsalternativ som er bedre for barn, selv i utilstrekkelige 

omsorgssituasjoner.1233  

I og med at innholdet i barnets beste er dynamisk og forandrer seg med tiden, og 

at enkeltsaker krever at det enkelte barns situasjon og forutsetninger undersøkes, må 

innhentingen av informasjon og kartleggingen for beslutningsprosessen, være 

grundige og kunnskapsbaserte. Trude Haugli presiserer etter mitt syn et viktig poeng 

av hva vi kan forvente av klarhet i de rettslige rammene for barnets beste:  

De relevante momentene som skal inngå i vurderingen må identifiseres, gis et konkret 
innhold og vektes i forhold til hverandre. Dette må skje innenfor de rettslige rammene 

 

1232 Eekelaar (2015) s. 26 
1233 Se bvl. § 4-1 om momentet stabil og god voksenkontakt som moment særlig trukket fram i 
vurderingen av barnets beste. 



 

 382 

som gjelder for ulike typer saksbehandling. Prinsippet har altså en klar prosessuell side, 
selv om det materielle innholdet i prinsippet er uklart.1234 

Som avhandlingen viser, kan vurderinger av barnets beste romme hensyn både for 

og imot å overta omsorgen for et barn. På sammen vis kan barnets beste også tale 

for å vektlegge eller ikke vektlegge barnets syn.  Det er kanskje derfor først og fremst 

kravet til klare begrunnelser for vurderingen og avgjørelsen som er barnets bestes 

viktigste funksjon. Når begrunnelsene er klare og eksplisitte, vil det være mulig å se 

hvilke momenter innad i barnets beste som er tillagt vekt, og om dette i realiteten er 

vurdert med tanke på barnets interesser.  

Barns medbestemmelsesrett gjelder i alle forhold som vedrører barnet, og det må 

forstås som et krav til alle av sakens og vurderingens deler. Medbestemmelsesretten 

skal ses i sammenheng med retten barn har til å få en materiell vurdering av hva som 

er barnets beste, og dette må gjelde både der vurderingstemaet er om grunnvilkårene 

er oppfylt, om tiltaket er nødvendig og i en mer snever forholdsmessighetsvurdering 

av barnets beste. Dersom barnets synspunkter kun tilkommer vurderingen av 

barnets beste, er det grunn til å stille spørsmål ved om det er riktig at vurderingen av 

barnets beste fremkommer til sist i vurderingen av en omsorgsovertakelse.  

 

7.4.4.2 Barnets beste belyst ved eksempelet  

I eksempelet adresserer fylkesnemnda forholdsmessighet, nødvendighet og barnets 

beste under samme vurdering. Problemstillingen for denne vurderingen var om det 

var til jentas beste at hun ble flyttet ut av hjemmet, eller om det uavhengig av at 

fylkesnemnda hadde kommet til at det var alvorlige mangler ved den emosjonelle 

omsorgen som ikke kunne avhjelpes ved hjelpetiltak, var til jentas beste at hun ble 

boende hjemme.  

Fylkesnemnda anerkjente at jenta hadde gitt klart uttrykk for at hun ikke ønsket 

å flytte, og at hun hadde nådd en alder og modenhet som tilsa at hennes mening 

skulle tillegges sentral vekt i denne vurderingen. Også for vurderingen av barnets 

beste blir de vurderingene som allerede er gjort av mors handlinger og holdninger 

knyttet til grunnvilkåret og nødvendighetskravet avgjørende, slik jeg leser 

avgjørelsen. På tross av at jenta ytre sett har hatt en god utvikling, er hun etter 

 

1234 Haugli (2020a) s. 57 
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nemndas vurdering parentifisert og bekymret for sin mor. Nemnda påpeker at det 

er klare risikoaspekter ved å flytte jenta ut av hjemmet mot hennes vilje. 

Fylkesnemnda tar ikke jentas syn til inntekt for at hennes meninger kanskje også 

gir uttrykk for kvaliteter ved omsorgen som er viktig for henne. I 

forholdsmessighetsvurderingen er det risikoaspektene ved å flytte jenta mot hennes 

vilje som holdes fram som momenter mot å flytte jenta, ikke de eventuelle kvaliteter 

som jenta selv opplever at hun har hos mor.  

Slik jeg ser det kan det være utfordrende å begrunne at den emosjonelle omsorgen 

vil bli bedre ivaretatt i en ny omsorgssituasjon. Likevel er nemndas konklusjon at det 

er av avgjørende betydning for jentas utvikling og psykiske helse i de kommende 

årene, at hun får tilpasset og god emosjonell støtte og innramming. Emosjonell 

omsorg er nært knyttet til tilknytningen mellom barnet og den som yter omsorg. 

Barnets opplevelse av omsorgen kan inneholde elementer som er viktig for barnet, 

men som beslutningstaker ikke ser rekkevidden av.  

Når fylkesnemnda tillater barnevernets overtakelse av omsorgen på disse 

premissene, burde den på en grundigere måte sannsynliggjort hvordan den 

emosjonelle omsorgen vil bli bedre for henne i fosterhjem. Når den ikke gjør det, 

faller en del av begrunnelsen. Nemnda uttrykker at den mener det er viktig at 

fosterhjemmet er forberedt på jentas motstand og bekymring for plasseringen, og at 

de får veiledning på dette. Utover det sier de ikke noe om hvilke omsorgskvaliteter 

fosterhjemmet bør ha, og som vil være av betydning for jenta, slik at hun får tilpasset 

og god emosjonell støtte og innramming. Det virker som vurderingen av at mor gir 

for dårlig omsorg slikt sett fører til at et hvert fosterhjem vil gi jenta en bedre 

omsorgssituasjon.  

Både nemndas manglende vurdering av jentas opplevde kvaliteter i relasjonen til 

mor, samt manglende vurdering av hvilke kvaliteter fosterhjemmet bør besitte, 

etterlater etter min oppfatning tvil om forholdsmessighetsvurderingen har inneholdt 

alle elementene knyttet til jentas rettigheter. Jeg mener at dette er dette viktige 

aspekter å vurdere, med hensyn til hvorvidt fosterhjemsplasseringen vil lykkes eller 

ikke. Mot jentas vilje fratas hun hjemmet sitt og relasjonen til moren sin. Det er 

utvilsomt alvorlige, vonde og vanskelige aspekter i jentas hjem og i relasjonen til 

mor, men vurderingen til nemnda tar for lite høyde for det jenta selv opplever som 

positivt og som gode sider.  

At jentas opplevelse og hennes syn nesten utelukkende tas til inntekt for de 

negative sidene ved omsorgen, er etter min oppfatning, ikke tilstrekkelig ivaretakelse 
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av barnets rett til medbestemmelse. Selv om jenta er påvirket av sin mor og man 

måtte mene at jenta ikke forstår omfanget av skadevirkningene ved å bli boende 

hjemme, burde de ta jentas opplevelse og erfaringer på alvor når jenta uttrykker at 

hun og mor trenger hverandre. Ivaretakelse og etterlevelse av 

medbestemmelsesretten krever en annen vurdering og begrunnelse enn dette 

eksempelet viser, spesielt der det ikke sies noe om at barnets alder eller modenhet er 

til hinder for det.   

7.5 Medbestemmelsesrettens betydning for holdninger og synet på 
barn  

Avhandlingen viser at det ikke er grunn til å undervurdere betydningen av hvorvidt 

en rettslig norm vurderes ut fra en plikt for staten, eller en rett for barnet.
1235

 En rett 

for barnet setter barnet i større grad i sentrum og gjør barnets situasjon til 

utgangspunktet for vurderingen. Barnet blir et subjekt, snarere enn et objekt. Denne 

erkjennelsen er ikke omtvistet i juridisk teori. Som beskrevet i kapittel 3 er barnets 

rett til medbestemmelse den rettigheten som tydeligst gir barnet en aktiv rolle som 

rettighetshaver. 

Avhandlingen viser at medbestemmelsesrettens prosessuelle sider fører til at 

barnets syn må hensyntas i de ulike materielle vurderingstemaene. Likevel viser 

avhandlingen også at en reell styrking av barnets rettslige stilling er avhengig av at 

øvrige rettigheter og prinsipper vurderes med utgangspunkt i barnet, samt at 

normene tillegges en oppdatert forståelse. Hvorvidt medbestemmelsesretten forstås 

i sin fulle utstrekning der det legges til rette for barnets autonomi, eller om en snever 

forståelse legges til grunn, vil få betydning for oppbyggingen av vurderinger som 

angår barn. 

Som kapittel 4 og avsnitt 7.4 viser, synliggjør barnets rett til medbestemmelse at 

barnets syn skal inngå i alle de ulike vurderingsdelene av en omsorgsovertakelse. De 

ulike vurderingsdelene inneholder alle ulike forholdsmessighetsvurderinger. 

Rettsanvenderes kunnskap om - og holdninger til - de rettslige normene, spiller av 

den grunn en sentral rolle for at barna får den plassen de skal ha i egen sak.  

Rettsreglenes målorienterte og skjønnsmessige karakter gir rom for subjektive 

verdistandpunkt og ulike syn på barn som rettslig subjekt. Usikkerhet knyttet til 

 

1235 Freeman (2020) s. 394 
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rettsriktige avgjørelser forsterkes av erkjennelsen av at skjønn og den enkeltes 

vurderinger som regel vil være beheftet med en visshet om at alle vurderer 

situasjoner noe forskjellig: 

Her som i mange andre sammenhenger er diskusjon om valg av begreper og 
begrepskjennetegn i siste instans er et uttrykk for ulike syn på hvilke sider av et 
fenomen vi ønsker å rette oppmerksomheten mot – vår erkjennelsesinteresse.1236  

Objektivitetsidealet bør erstattes med et ideal om etterprøvbarhet og grundige 

begrunnelser. Eksempelvis kan de hensyn eller momenter som tas inn i materielle 

avveininger si noe om den materielle rettssikkerheten er ivaretatt. For eksempel om 

rettsanvenderen vurderer barns rett til omsorg uten å ta barnets mening i 

betraktning, så kan dette sies være et brudd på den materielle rettssikkerheten ved at 

alle de relevante elementer ikke er vurdert. At de relevante elementer er vurdert, 

materiell rettssikkerhet, gir forutsetningene for et rettsriktig resultat. 

Spørsmålet som gjenstår, er hvilken vekt barnets syn skal tillegges i 

forholdsmessighetsvurderinger av barnets rettigheter. Som avhandlingen viser, er 

spørsmålet om vektleggingen et utpreget skjønnsmessig og konkret spørsmål. Selv 

etter at barnets syn tas i betraktning i de riktige delene av en vurdering, og at barnets 

syn avveies mot de riktige hensynene, gjenstår det en vurdering av hvilken rettighet, 

hensyn eller verdi som skal tillegges avgjørende vekt i den enkelte sak. 

Når det kommer til de materielle sidene av rettigheter vil nok vurderingen 

avhenge av hvilke holdninger og hvilket syn beslutningstaker har på de verdiene som 

bestemmelsene skal ivareta, samt hvordan verdisynet preger hvordan rettighetene 

og pliktene avveies sett i forhold til hverandre. I vurderingen av vektleggingen av 

medbestemmelsesretten, er barnet helt avhengig av beslutningstakerens bevissthet 

og valg: 

Det er vanskelig å tro at det på et så følsomt område som barnevernet, kan foregå en 
diskurs hvor det kun er innholdet i argumentene som bestemmer hva som er det beste 
argumentet og ikke egne interesser.1237  

 

1236 Bernt (2009)  
1237 Oterholm, Inger, Deltakelse og beslutninger i barnevernet, Nordisk sosialt arbeid, nr 04 2003 s. 
9. 
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Selv om beslutningstakerne ikke nødvendigvis fremmer egne interesser, må man 

være oppmerksom på at barnets rettigheter kan påberopes av foreldrene for å 

fremme sine interesser. Beslutningstakeres holdninger og verdier vil mest sannsynlig 

prege vurderingene, og generelt oppfatter mennesker lettere informasjon som 

stemmer overens med egne synspunkt. Bevisst kritisk innstilling til egne holdninger 

og vurderinger er nødvendig. Er synet paternalistisk, at barn ikke er kompetente, 

eller at synet på barns frihet og barnets beste er at de ikke skal belastes ved å måtte 

uttrykke seg, så vil det sannsynligvis få gjennomslag i lovtolking og rettsanvendelse. 

Dersom beslutningstakeres forforståelse er at barn har mindre kapasitet eller av ulike 

grunner er mindre kompetente til å ha reell innflytelse på sitt eget liv og sin egen 

situasjon, vil det virke inn på vektleggingen av det barnet uttrykker. 

Hvorvidt barnets syn tillegges avgjørende vekt i en forholdsmessighetsvurdering 

og avveining av barnets rettigheter, vil preges av distinksjonen mellom hvorvidt 

barns synspunkt anses som autoritativ eller bestemmende (authoritative) for en 

beslutning, eller om de anses som rådgivende (consultative).
1238

 Archard og Skivenes 

sammenligner forkjellen mellom disse to tilnærmingsmåtene. De sammenligner  

hvordan barns synspunkt anses, med hvordan et voksent menneskes utsagn ville 

blitt ansett, uavhengig av hvorvidt den voksne uttalte seg i strid med andre 

involvertes syn.  

Medbestemmelsesrettens krav om respekt for barnets autonomi ved at barnets 

syn skal vektlegges, viser at beslutningstakers tilnærming bør være at barnets syn kan 

være bestemmende for utgangspunktet for vurderingen, selv om det ikke behøver 

bli bestemmende for resultatet. Dersom barnets syn er bestemmende for 

utgangspunktet i vurderingen, vil det bli et spørsmål om det er til skade å følge 

barnets syn, snarere enn om det er riktig å tillegge barnets syn vekt. På denne måten 

vil beslutningstaker muligens unngå at vurderingen og beslutningen farges for mye 

av egen forforståelse av hva som er best for barn. 

Som vist i punkt 6.2.4.2 og 6.2.4.3, kan ikke beslutningstaker forvente at barnet 

skal kunne uttykke seg på en måte som fra et voksenståsted oppleves som sant, 

troverdig, koherent, konsistent eller adekvat. Barnet skal ikke måtte bevise at det har 

synspunkter som er verd å ta i betraktning.
1239

 Det er heller ikke et krav at barn er i 

stand til å uttrykke seg verbalt. At barn skal kunne få uttrykke seg fritt, må bety at 

 

1238 Archard og Skivenes (2009) s. 15 
1239 General Comment no. 12 avsnitt 20 
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barnets reaksjoner, kroppsspråk, ansiktsuttrykk, tegning og maling også må kunne 

anses som en ytring.
1240

 Vurderingen bør av denne grunn ta utgangspunkt i hvorvidt 

det å vektlegge det barnet uttrykker vil føre til alvorlig risiko for barnet.
1241

 

Etterlevelse av rettsriktig vektlegging av barnets syn krever at man utfordrer gamle 

forestillinger om barns evner og kapasitet, og at det utvikles en kultur basert på 

respekt for barn og deres synspunkter.
1242

 

7.6 Medbestemmelsesretten synliggjør et behov for å rydde i 
avveininger og forholdsmessighetsvurderinger 

7.6.1 Avveininger av barnets rettigheter bør tydeligere fram  

Strukturen i vurderingen av en omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 og 

§ 4-1, minner sterkt om den metodikk EMD har utformet ved: egnethet ved 

grunnvilkårene, nødvendigheten av omsorgsovertakelsen og en snever 

forholdsmessighetsvurdering av barnets beste. En slik vurderingsstruktur kan være 

oversiktelig, så lenge barnets syn og opplevelse får den plassen 

medbestemmelsesretten krever gjennomgående i vurderingen.  

Et av spørsmålene gjennom avhandlingen har vært når barnets rett til 

medbestemmelse slår inn i omsorgsovertakelsesvurderingen. 

Medbestemmelsesretten for barn bærer med seg et krav om vurdering av 

forholdsmessighet, ved at barnets syn skal vektlegges. Når avhandlingen viser at 

medbestemmelsesretten skal ivaretas i alle delene av vurderingen av en 

omsorgsovertakelse, har innfallsvinkelen fra retten til medbestemmelse synliggjort 

at det må gjøres forholdsmessighetsvurderinger flere ganger.  

Gjennom arbeidet med avhandlingen har det blitt tydelig at barnets rett til 

medbestemmelse, barnets øvrige rettigheter, barnevernlovens bestemmelser og ulike 

verdier og prinsipper, fører til at det gjøres - og bør gjøres - ulike 

forholdsmessighetsvurderinger i alle delene av en vurdering av en 

omsorgsovertakelse.  

 

1240 General Comment no. 12 avsnitt 21, Prop. L. 169 (2016 – 2017) punkt 6.4, Haugli (2020b) 
1241 Daly (2018b) 
1242 General Comment no. 12 avsnitt 135 og 136 



 

 388 

Dette reiser spørsmål om det er hensiktsmessig at grunnvilkårene, 

nødvendighetsvurderingen og barnets beste utgjør ulike vurderingsledd som alle 

inneholder forholdsmessighetsvurderinger, slik vurderingen praktiseres i dag. En 

identifikasjon av de ulike forholdsmessighetsvurderingene, vil kanskje tydeligere få 

fram hva avveiningen konkret står mellom, enn ved å omtale vurderingene som 

skjønnsmessige vurderinger uten klare holdepunkter for hva som kan inngå i 

skjønnet. Ved å tydeliggjøre de ulike forholdsmessighetsvurderingene i en sak om 

omsorgsovertakelse, vil kanskje barnets rettigheter og de ulike hensynene som bør 

avveies komme bedre fram. 

Det virker sannsynlig at nødvendighetsvurderingen og grunnvilkårene vil bytte 

plass ved kommende lovendring.1243 Etter mitt syn er det ikke sikkert det vil bidra til 

klarere skiller mellom de ulike avveiningene som skal gjøres i en vurdering av 

omsorgsovertakelse. Spesielt fordi det uttales at det ved nødvendighetsvurderingen 

må skje en balansert avveining av hensynet til barnets behov for beskyttelse opp mot 

hensynet til barnets og foreldrenes rett til familieliv. Risikoen for barnet ved å bli 

værende i hjemmet må vurderes opp mot belastningen det er for barnet og 

foreldrene at barnet blir tatt ut av hjemmet. Det virker også som vurderingen av 

barnets beste skal inngå i nødvendighetsvurderingen.
1244

 Dette kan medføre at 

barnets situasjon og behov ikke vurderes for seg selv og først, slik jeg tar til orde for. 

Mitt syn er at det vil sikre en reell avveining av de ulike rettigheter barnet har, før 

inngrepet vurderes opp mot foreldrenes rett til vern.  

Eksempler er vurderinger av forholdsmessighet mellom barnets autonomi og rett 

til beskyttelse, forholdsmessighet mellom barnets rett til respekt for familieliv og rett 

til utvikling, og forholdsmessighet mellom ulike elementer innad i vurderingen av 

barnets beste. I denne forbindelse vil vurderingene av om vilkårene er oppfylt og 

nødvendigheten, samt barnets beste, ha ulike utgangspunkt dersom vi tenker på en 

omsorgsovertakelse som et inngrep i barnets rett til familieliv, enn om vi går ut fra 

at omsorgsovertakelsen er ivaretakelse av barnets rett til beskyttelse og omsorg.
1245

 

Ved å se en omsorgsovertakelsesvurdering som et inngrep overfor barnet, viser 

kapittel 4 at grunnvilkårene i barnevernloven § 4-12 kan ses som utslag av barnets 

rett til beskyttelse mot overgrep, rett til forsvarlig omsorg og rett til utvikling. 

 

1243 Prop. 133 L (2020-2021) punkt 11.2.4.1 
1244 Prop. 133 L (2020-2021) punkt 11.2.4.1 
1245 Stang (2020) s. 196 der diskusjonen knyttet til «rett til tvang» kommenteres. 
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Nødvendighetsvurderingen og det minste inngreps prinsipp kan ses som utslag av 

barnets rett til familieliv og privatliv. Den avsluttende vurderingen av barnets beste, 

er muligens det leddet i vurderingen der kravet til forholdsmessigheten mellom 

barnets rettigheter synliggjøres tydeligst. Alternativet skal være bedre for barnet enn 

den situasjonen barnet var i, fordi retten til respekt for privatliv og familieliv er sterke 

rettigheter også for barnet, samt at tiltaket å tvangsflytte et barn er særlig 

inngripende.  

I alle disse vurderingsleddene skal barnets syn vektlegges, både når det gjelder 

egenvekten og hvilken vekt barnets synspunkter tillegges sett i forhold til andre 

rettigheter barnet har, den relative vekten. Potensielle motsetninger mellom ulike 

rettigheter for barn, gjør at det er viktig å få fram avveininger eller 

forholdsmessighetsvurderinger mellom dem. Dette gjelder spesielt i vurderingen av 

barnets beste i lys av at denne vurderingen er det avgjørende i en sak om 

omsorgsovertakelse.
1246

 Barnets beste kan som nevnt romme både hensyn som taler 

for en omsorgsovertakelse, og hensyn som taler mot. Nettopp derfor er det av 

betydning at vurderingen klargjør hvilke hensyn som står mot hverandre, og hvorfor 

noe gis forrang. 

For å ivareta barnets rettigheter i en totalitet, stiller derfor barnets rettigheter krav 

om at det gjennomgående gjøres ulike forholdsmessighetsvurderinger i en vurdering 

av en omsorgsovertakelse. Medbestemmelsesretten gjør det likevel kanskje ekstra 

tydelig, fordi denne rettigheten bærer med seg et så synlig fokus på at det er 

avveiningen av barnets rettigheter som er sentralt etter barnevernloven.  

I en sak om omsorgsovertakelse kan det være slektskap mellom 

forholdsmessighetsvurderinger som metode eller rettsanvendelsesteknikk i andre 

sammenhenger, og ulike forholdsmessighetsvurderinger. Vurderinger av hvorvidt et 

vedtak er åpenbart urimelig og læren om premissene for forvaltningens 

skjønnsutøving (myndighetsmisbrukslæren), er eksempler på slike. Det samme 

gjelder ulike prinsipper som setter grenser for myndighetenes inngrep, eller 

prinsipper som stiller krav til den skjønnsutøving som er utført - som 

legalitetsprinsippet, det minste inngreps prinsipp og proporsjonalitetsprinsippet.
1247

   

 

1246 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60. Forholdsmessighetsvurderingen må ha for øye balansen mellom de 
beskyttede individuelle interessene på den ene siden og de legitime samfunnsbehovene som 
begrunner tiltaket på den andre. 
1247 Bernt (2015) s. 33 – 47. 
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Etter Harbos mening kan enkelte sider av forholdsmessighetsvurderinger ses på 

som rettsmetodiske prinsipper.  

Som nevnt gir forholdsmessighetsvurderinger – og særlig den 
hensiktsmessighetsvurdering som er en del av mål-middel-vurderingen – 
tilsynelatende anvisning på en mer omfattende og også kvalitativt annerledes kontroll 
enn den norske domstoler vanligvis foretar. Men dette er ikke alltid tilfellet. 
Europeiske domstoler har tolket forholdsmessighetsvurderinger til å omfatte en rekke 
ulike vurderinger. Forholdsmessighetskontrollen behøver etter dette ikke 
nødvendigvis å bety en streng nødvendighetsvurdering. Den kan like gjerne bety en 
«urimelig byrde-vurdering» eller en «svært uegnet-vurdering». I tillegg gir de europeiske 
domstolene forholdsmessighetsvurderinger en rekke ulike språklige utrykk uten at 
disse nødvendigvis reflekterer forskjellige normer.1248 

Harbo mener videre det er vanskelig å lese en generell (metodisk) norm for hvordan 

avveiningsvurderingen skal foretas i henhold til forholdsmessighetslæren, ut av 

EU/EFTA-domstolens og EMDs praksis: 

Hvordan avveiningen/vektingen mellom ulike rettslige argumenter foretas, og 
resultatet av denne avhenger – i europeisk rett som i norsk rett – av den konkrete 
sakskonstellasjonen, for eksempel hvilke rettigheter/interesser som er stilt opp mot 
hverandre i den konkrete saken. At dommere og endog domstoler kan veie 
motstridende rettigheter/interesser forskjellig, kan like gjerne tilskrives ulik 
anvendelse av samme norm som anvendelsen av ulike normer.1249 

I lys av dette kunne de ulike forholdsmessighetsvurderingene blitt tydeliggjort i en 

sak om omsorgsovertakelse, og det kunne vært nyttig å se de ulike 

forholdsmessighetsvurderinger som gjøres etter barnevernloven, opp mot den 

metodikken som er utarbeidet i praksisen etter EMK art. 8.  Etter denne metodikken 

er det vanlig å oppstille en slik vurdering i tre deler, egnethet, nødvendighet og 

(snever) forholdsmessighet.  

Et spørsmål som har dukket opp gjennom arbeidet med avhandlingen, er som 

nevnt over hvorvidt det å se en vurdering av en omsorgsovertakelse som en 

proporsjonalitetsvurdering, vil kunne være til barnets beste. En slik metodikk kan 

 

1248 Harbo (2015) s. 519 
1249 Harbo (2015) s. 535 
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kanskje frigjøre vurderingene fra forutbestemte oppfatninger av de rettslige 

normenes verdigrunnlag, som i sin opprinnelse var utslag av paternalisme overfor 

barn. Hva som er tilstrekkelig omsorg, verdien og vektleggingen av det biologiske, 

det mildeste eller det minste inngrep og hva som er til barnets beste kan bære med 

seg slik paternalisme.  

I særdeleshet kan det stilles spørsmål ved om det er hensiktsmessig at 

nødvendighetsvurderingen og barnets beste er to ulike 

forholdsmessighetsvurderinger, eller om rekkefølgen burde endres. Det er vanskelig 

å tenke seg at en omsorgsovertakelse er nødvendig dersom det ikke er til barnets 

beste. Nødvendighetskravet gir inntrykk av at det er mulig å oppstille en objektiv 

standard for det minste inngreps prinsipp slik vi kjenner det i dag, der det forutsettes 

at det alltid vil være mest skånsomt for barnet å skape tilfredsstillende forhold i 

hjemmet, uten å ta hensyn til barnets syn og barnets beste. Barnets syn kan stå i 

motsetning til en slik forutsetning, og kan av den grunn være ekstra relevant i en 

forholdsmessighetsvurdering av tiltakets nødvendighet.  

Bernt stiller spørsmål ved om rettslig prøving av forvaltningsskjønn også kan 

rette seg mot spørsmålet «... ikke bare om det er foretatt en avveining av alle relevante 

motstående hensyn, men også om utfallet av denne avveiningen er forsvarlig.»
1250

 Også krav til 

begrunnelsen av avgjørelsen, som etter barnevernloven § 6-3a, skal sikre at de 

relevante hensyn er tatt i betraktning. En struktur der de ulike avveiningene kom 

tydeligere fram, kunne kanskje også bidratt til å sikre rettsriktige 

beslutningsprosesser. I en avgjørelse fra Høyesterett uttaler dommer Bergsjø i sitt 

mindretallsvotum:  

Som jeg allerede har vært inne på, er disse kravene til begrunnelse nødvendige for at 
domstolskontrollen skal kunne utøves effektivt. Begrunnelseskravene har imidlertid 
også en annen side, som er viktig. De bidrar til å strukturere beslutningsprosessen og 
dermed til å sikre at de relevante hensynene tas i betraktning. Begrunnelsen skal altså 
både sikre og vise at barnets beste har fått den plass som følger av at dette skal være 
grunnleggende.1251 

At barnets beste skal være grunnleggende, at lovgiver har vært tydelig på at barnets 

beste fortsatt skal være hovedregelen for barnevernet, og at barnets beste er 

avgjørende etter barnevernloven, fører til at den egentlige legitime begrunnelsen for 

 

1250 Bernt (2015) s. 39 
1251 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 274 
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en omsorgsovertakelse er at tiltaket rent menneskelig reelt sett er til barnets beste. 

Det kan da stilles spørsmål ved om ikke barnets beste som tilnærmingsmåte som 

etter generell kommentar nr. 14, og som hovedregel etter barnevernloven, burde 

være utgangspunktet i en vurdering av en omsorgsovertakelse.
1252

 Dersom man 

skulle sett for seg en vurdering av en omsorgsovertakelse, som tar inn over seg 

metodikken utarbeidet etter EMK art. 8, må man se en slik oppbygning med 

utgangspunkt i barnets rettigheter.  

Med barnets beste som overbygning, og med barnets rett til medbestemmelse der 

barnets syn danner et utgangspunkt for alle delene av vurderingen, kan de aktuelle 

rettighetene for barnet komme tydeligere fram i en vurdering av en 

omsorgsovertakelse.  De aktuelle rettighetene til barnet vil kunne avveies i en første 

del av en sak om omsorgsovertakelse. Dette kan ses som en vurdering av tiltakets 

egnethet i forhold til eventuelle minimumsvilkår for omsorgen. Den andre delen av 

vurderingen, tiltakets nødvendighet, kan i stor grad være slik som i dag, så lenge det 

er barnets rettigheter som er i fokus også her. Den avsluttende snevre 

proporsjonalitetsvurderingen passer også med dagens vurdering av barnets beste, 

også med tanke på framtidig risiko. Dette er også i tråd med føre-var prinsippet etter 

barnekonvensjonen. Det kreves at muligheten for fremtidig risiko og skade og andre 

konsekvenser av vedtaket for barnets sikkerhet også vurderes.
1253

 Øvrige 

oppfatninger av hva som er bra for barn, herunder vilkår, vil underordne seg et slikt 

utgangspunkt og en slik metodikk.  

7.6.2 Det bør skilles mellom avveining barnets rettigheter og barnets rettigheter opp mot 

foreldrenes rettigheter 

Fordi barnet er den sentrale aktøren i en barnevernsak, burde inngrepet overfor 

barnet vurderes for seg, så langt det er mulig. Foreldrenes rettigheter, og inngrepet 

overfor dem, må utgjøre en egen vurdering i etterkant. Barnets rettigheter utgjør en 

side av rettslige relasjoner, enten det er statens plikter overfor barnet som ofte er 

formulert som vilkår, eller det er relasjonen til foreldrenes rettigheter. Det kan derfor 

være grunn til å se en omsorgsovertakelse som en todelt vurdering. Det ene er 

vurderingen av barnas rettigheter opp mot statens plikt eller vilkårene for et slikt 

 

1252 General Comment no. 14 avsnitt 71-74 
1253 General Comment no. 14 avsnitt 72 



 

 393 

inngrep, og det andre er vurderingen av barnas rettigheter opp mot foreldrenes rett 

til vern. 

I tillegg vil det også i en forholdsmessighetsvurdering være inngrepet overfor den 

enkelte som skal vurderes. I en omsorgsovertakelsessituasjon vil det etter EMK art. 

8 som regel være inngrepet i foreldrenes rett til respekt for sitt familieliv som prøves. 

Etter BK art. 3 og 9, er det proporsjonaliteten i inngrepet overfor barnet som skal 

vurderes. Det kan derfor spørres om det ikke vil være riktigere å foreta to separate 

vurderinger etter barnevernloven. En vurdering der inngrepet vurderes sett opp mot 

ivaretakelsen og avveiningen av barnets rettigheter, og en vurderings der inngrepet, 

som ivaretar barnets rettigheter og er til barnets beste, vurderes opp mot foreldrenes 

rettigheter. 

Sammenhengen mellom EMK artikkel 8, barnekonvensjonen og den forståelse 

som legges til grunn for bruk av barnevernloven, følger også av den forståelsen som 

EMDs praksis gir. Det er barnevernloven som gir hjemmel for å gjøre unntak fra 

retten til familieliv og privatliv, men for at inngrepet skal være rettmessig, må det i 

tillegg oppfylle forpliktelsene etter EMK art. 8 nr. 2. 

Den folkerettslige forpliktelsen innebærer følgelig at kravene i begge regelsett må 

være oppfylt for at inngrepet skal kunne iverksettes. I tillegg skal barnas rettigheter 

etter barnekonvenjonen også oppfylles. Inngrepet må derfor også tilfredsstille de 

krav barnekonvensjonen oppstiller. Et spørsmål er hvilken betydning det har at 

barnekonvensjonen ikke har hatt tilsvarende utvikling ved internasjonal 

domstolspraksis som EMK. Det har ikke vært et internasjonalt håndhevingsorgan 

tilknyttet brudd på barnas rettigheter etter barnekonvensjonen.  

Manglende direkte rettslig kommunikasjon mellom Høyesterett og EMD gjør at 

rettsforståelsen av de mer prinsippielle spørsmål muligens ikke avklares, fordi 

underrettspraksis kommer i en vanskelig mellomposisjon. Underrettene har ikke 

som primær oppgave å avklare prinsipielle spørsmål. Mandatet til å avgøre rommet 

for den nasjonale skjønnsmarginen tillegger EMD og Høyesterett, eventuelt 

lovgiver.  

Kan en av grunnene til at så mange saker kommuniseres mot Norge være at 

norske domstoler har fått et større fokus på at det er barnas rettigheter som skal 

vurderes opp mot vilkårene i barnevernloven, og at det dermed er flere foreldre som 

opplever inngrepet overfor dem som mindre vurdert eller hensyntatt?  

Det er sterke og tildels ulike verdier, hensyn eller interesser som skal vurderes. 

Både i den interne vurderingen av barnets omsorgsbehov og omsorgssituasjon, og i 
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vurderingen av barnets interesser opp mot inngrepet mot foreldrene.  Ved en todelt 

vurdering vil foreldrenes rett til vern etter Grunnloven, EMK art. 8 og 

barnevernloven måtte sammenholdes med barnets rett til vern etter Grunnloven, 

barnekonvensjonen, EMK art. 3 eller artikkel 8 og barnevernloven. Hva skjer etter 

barnevernloven når barnets beste skal være et avgjørende hensyn, vil dette slå bena 

under foreldrenes rettigheter og komme i konflikt med foreldrenes rettigheter etter 

EMK artikkel 8?  

Etter praksis fra EMD er barnets beste anerkjent som et hensyn av spesiell 

betydning, men foreldrenes interesser og barnets interesser skal avveies: 

Article 8 requires that the domestic authorities should strike a fair balance between 
the interests of the child and those of the parents and that, in the balancing process, 
particular importance should be attached to the best interests of the child (see Elsholz, 
cited above, § 50; Ignaccolo-Zenide v. Romania, no. 31679/96, § 94, ECHR 2000-I; 
and Sahin and Sommerfeld, both cited above, §§ 66 and 64 respectively).1254 

Dersom et slikt utgangspunkt fører til at barnets interesser bakes inn i en vurdering 

av foreldrenes interesser, vil synet på barn som selvstendig rettslig subjekt med en 

viss grad av autonomi kunne forringes eller falle bort. Dersom grunnsynet er at 

foreldre og barn har sammenfallende interessser, og at interessene skal avveies, kan 

barnas rettigheter etter barnekonvensjonen komme i bakgrunnen. Det kan være 

grunn til å balansere forpliktelsene etter BK og EMK i større grad enn det som 

forekommer etter praksis fra EMD, når tendensen etter praksis fra EMD er at det 

alltid er best for barn å ha så mye kontakt med sine foreldre som situasjonen tillater.  

En omsorgsovertakelse er et inngrep i barnets rett til respekt for sitt familieliv 

etter barnekonvensjonen og EMK, og det er et inngrep i foreldrenes rett til respekt 

for familieliv etter EMK. Det som har vært denne avhandlingens fokus er den 

interne avveiingen mellom de ulike rettighetene til barna, som totalt sett skal ivaretas. 

Likefullt er nok den tradisjonelle forståelsen at en omsorgsovertakelse innebærer en 

avveining av inngrepet overfor foreldrene, opp mot plikten til å sikre barnet 

forsvarlig omsorg. Det er vanlig å forsvare inngrepet overfor foreldre og familien 

med at det legitime formålet er å sikre barnet forsvarlige oppvekstvilkår. Likevel blir 

også barnets rett til respekt for sin familie krenket ved en omsorgsovertakelse, og 

dette kommer spesielt til syne der barnet selv eventuelt motsetter seg en flytting. 

 

1254 A.V. mot Slovenia, no. 878/13 (2019) avsnitt 71 
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Dette kompliserer bildet, og fører til at inngrepsterskelen etter barnevernloven § 4-

12 kanskje bør vurderes i lys av dette.  

7.7 Er barnets rett til medbestemmelse egentlig til barnets beste? 

Medbestemmelsesrettens innhold, omfang og virkning har vært denne 

avhandlingens hovedanliggende. Fokuset har vært å belyse konsekvensene eller 

implikasjonene av innføringen av medbestemmelsesretten, uten å ha normative 

oppfatninger av om en reell etterlevelse av medbestemmelsesretten er bra for barn 

eller ikke. Hva som er bra for barn, er slik jeg ser det, et spørsmål som må finne sitt 

svar i psykologiske, medisinske og barneverfaglige undersøkelser. Likevel reiser Daly 

spørsmålet i juridisk kontekst, er egentlig paternalisme ønsket?
1255

 Sagt på en annen 

måte, hvem vet hva som er best i et annet menneskes liv, også når det er snakk om 

barn. Spørsmålet kan reises samtidig som man erkjenner at barn er avhengige og 

sårbare, noe som gjelder for mennesker generelt sett.
1256

 Som vist i punkt 3.3.5 

foreslår Daly et nytt prinsipp om barnets autonomi, som skal søke å møte den 

vanskelige vurderingen av vektlegging av barns ønsker. Hun mener at barnets ønsker 

skal respekteres i vurderingen av barnets beste, med mindre det fører til alvorlig fare 

å følge barnets mening. Barnet bør få autonomistøtte for å vurdere alternativer og 

som kan hjelpe det gjennom prosessen.  

Barnekonvensjonens artikkel 12, med kravet om å lytte til barna og tillegge 

barnets syn vekt, har effektivt utfordret paternalistisk tankegods ved å tydeliggjøre 

betydningen av barn som likeverdige mennesker som har krav på respekt. 

Medbestemmelsesretten synliggjør dermed ubalansen mellom de voksnes makt og 

rettigheter og barnas rettigheter. Medbestemmelsesretten har derfor vært en viktig 

fasilitator til å virkeliggjøre barns rettigheter, nettopp ved å gi konkrete og praktiske 

krav til etterlevelsen av dem.
1257

 

Fordi utgangspunktet er at barnet ikke har selvbestemmelse og autonomi, og 

dette derfor ikke er noe som fratas barna, blir vurderingens utgangspunkt hvor stor 

grad av medbestemmelse som vurderes riktig å gi barna. Det rettslige kravet er at 

denne vurderingen skal gjøres, men det stilles ikke krav om at barnas oppfatning 

 

1255 Daly (2018b) 
1256 Vetlesen (2004) s. 19 og 26 
1257 Krappmann (2010) s. 505 
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nødvendigvis må få innvirkning på resultatet. Hvem vet da best hva som i realiteten 

er hjelp, også fram i tid? Hvordan skal barnets oppfatning og opplevelsen av hjelp 

avveies opp mot det vi vurderer som den beste løsningen for at barnet skal få en 

god utvikling, også på sikt? Her vil en økt rettighetsbevissthet hos barna selv 

muligens spille inn. Det er vanskeligere å avvise barns medbestemmelse hvis barna 

påberoper seg den. Og det gjør det vanskeligere å hevde at det barn mener er det 

riktige for dem, ikke er bra for dem fordi de ikke er kompetente til å vurdere sin 

egen situasjon. 

Et eksempel som belyser aktualiteten av spørsmålet om paternalisme er ønsket, 

er Høyesteretts kjennelse fra 2019, der Høyesterett innfortolket en unntaksmulighet 

i det som har vært antatt å være en absolutt rett til å bli hørt.
1258

 Som belyst i kapittel 

6 er kjennelsen kritisert av Haugli, både for å være i strid med Grunnloven og 

barnekonvensjonen, og at reslutatet ved å gi adgang til en slik avskjæring, gjør at en 

«absolutt rettighet her settes til side av en rettighet som ikke er absolutt (retten til at barnets beste 

skal være et grunnleggende hensyn)».
1259

 Grunnloven, barnekonvensjonen og 

barnevernloven, med tilhørende tolkingsmaterial, viser at Hauglis forståelse må være 

den riktige. Dette fremgår egentlig også av Høyesteretts gjennomgang av kildene i 

kjennelsen.
1260

 

Slik Høyesterett begrunnelse framstår, der førstvoterende tar Barnekomitèens 

generelle kommentars uttalelser til inntekt for at eventuelle skadevirkninger for 

barnet må vurderes før barnet høres, kan den føre til en uthuling av barnets 

rettigheter ved å henvise til barnets beste. Slik sett mener jeg Hauglis kritikk er 

rettmessig. Jeg følger også Haugli når hun mener den generelle kommentaren må 

forstås som «hvordan barn skal høres, ikke om de skal få utøve sin rett.» og videre: «At 

barnekonvensjonen skal forstås som et hele, innebærer nettopp at én rettighet ikke kan brukes til 

å tilsidesette en annen.»
1261

 Bruk av barnets beste som en potensiell avskjæringsgrunn, 

med den begrunnelse at eventuelle skadevirkninger for barnet må vurderes før 

barnet høres, er i seg selv en tvilsom begrunnelse for å avskjære barnets rett til å bli 

hørt.  

 

1258 HR-2019-2301-A 
1259 Haugli (2020b) s. 14 
1260 HR-2019-2301-A avsnitt 40–70 
1261 Haugli (2020b) s. 10 og 11 
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Det likevel et gjensidig avhengighetsforhold mellom barnets beste og barnets rett 

til medbestemmelse etter Barnekomitéens generelle kommentar nr. 12 og nr. 14, og 

disse må kunne tillegges betydelig vekt som rettskilde.
1262

 Spørsmålet i saken var om 

det i helt spesielle situasjoner må kunne gjøres unntak fra, eller tilpasninger i plikten 

til å høre barnet etter barnevernloven § 6-3.  

At det bør gjøres tilpasninger for å ivareta barnets beste når barn skal høres er 

utvilsomt, også etter de generelle kommentarene. Generell kommentar nr. 14 gir 

veiledning til hvordan elementene i en vurdering av barnets beste skal avveies.
1263

 I 

sin veiledning for å avveie de ulike elementene presiseres det at man skal huske at 

hensikten med å vurdere og bestemme det beste for barnet, er å sikre full og effektiv 

utnyttelse av de rettigheter som anerkjennes i konvensjonen.
1264

 Det er altså 

nødvendig å avveie alle rettighetene barnet har, og som er aktuelle i den situasjonen 

barnet er i. Det skulle tilsi at det er vanskelig å avveie om det er i barnets interesse å 

bli hørt før man faktisk har hørt barnet. 

Hvorvidt man kan gjøre unntak er et annet spørsmål, og beror slik jeg ser det på 

en rekke konkrete omstendigheter. Om det skal finnes en slik unntaksmulighet, må 

det stilles særdeles strenge krav til vurderingen og begrunnelsen. I denne saken kan 

det hende at det var til barnets beste å ikke bli hørt, men begrunnelsen for hvorfor 

retten til å bli hørt skulle avskjæres, er ikke grundig nok etter mitt syn. I sin 

begrunnelse etterlater Høyesterett et skjønnsmessig rom som gir for stor plass for 

paternalistiske holdninger, og som kan svekke barnets rettslige stilling. 

Det er lite tvilsomt at det forelå særdeles særegne forhold ved barnet og barnets 

situasjon. Sakkyndig uttalte for tingretten at det ikke var faglig forsvarlig å la barnet 

uttale seg om samværsspørsmålet. Det ble vist til at barnet hadde utviklet en 

diagnose. Det var også en risiko for funksjonsbortfall og påfølgende hemming av 

barnets utvikling dersom barnet skulle informeres og høres. Barnet var i sitt åttende 

fosterhjem, rettsprosessen for lagmannsretten var den tiende saken, og barnet var 

diagnostisert med reaktiv tilpasningsforstyrrelse og posttraumatisk stresslidelse. 

Spørsmålet er om det er grunn nok til å avskjære barnets rett til å bli hørt. Min 

oppfatning er at begrunnelsen om barnets særlige forhold og mulige skadevirkninger 

for barnet, ikke kan begrunne en avskjæring av retten til å bli hørt i seg selv.  

 

1262 Skoghøy (2016) s. 7 
1263 General Comment no. 14 avsnitt 80 - 84 
1264 General Comment no. 14 avsnitt 82 
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Dersom man ser barnets rett til å bli hørt som barnets rett til kontradiksjon, som 

fremholdt i avsnitt 5.3.7, bør det i det minste tydeliggjøres at det er foretatt en 

vurdering av om det kan være av verdi for barnet å bli hørt, opp mot eventuelle 

skadevirkninger. Om det er utvilsomt at det ikke har verdi for barnet, bør det 

forklares. Det virker ikke tilstrekkelig med en begrunnelse av den tilstanden barnet 

er i og risiko for forverring, uten en forklaring av hvorfor det er utvilsomt at det ikke 

har verdi for barnet å bli hørt. 

Spørsmålet burde derfor i tillegg inneholde en drøfting av om enhver påberopelse 

av barnets rettigheter må føre til at barnet skal høres. Det er barnets rettighet som 

skal være ubetinget. Høyesterett kunne vært tydeligere på at det er far som viser til 

barnets rett til å bli hørt. Mor nedla ingen påstand i saken, men uttalte at det var 

naturlig at gutten uttalte seg om spørsmålet om samvær, dersom han ble opplyst om 

saken av fosterforeldrene eller barneverntjenesten. Eventuelt at gutten fikk uttale 

seg om samværsspørsmålet på generelt grunnlag uten å konfronteres med saken.  

Saken gjaldt økning i samvær og barnet hadde også uttalt seg om noe i sakens 

anledning tidligere. Det var derfor ikke snakk om en total avskjæring av barnets rett 

til å uttale seg, men kan ses som en tilpasning ut fra de konkrete omstendigheter, 

sett opp mot hvor mange ganger barnet bør høres. Det hadde derfor vært nyttig om 

Høyesterett tydeligere hadde framhevet hva barnet uttrykte seg om, og om det 

barnet uttrykte var relevant for samværsspørsmålet i denne saken.  

I forlengelsen av en slik forklaring kunne det vært opplysende med en vurdering 

av hvorvidt det var grunn til å anta at barnet hadde samme oppfatning på 

avgjørelsestidspunktet. På den måten kunne Høyesterett fått fram at en ny høring av 

barnet sannsynligvis ikke ville fremme barnets interesser, og at det av den grunn ikke 

var et spørsmål om ivaretakelse av barnets rettighet. I en slik situasjon kan det 

kanskje være aktuelt å komme til at skadevirkninger kan veie tyngre enn en absolutt 

regel om at barnet alltid skal høres på ny.
1265

  

Vurderingen burde derfor inkludert spørsmålet om det i noen tilfeller – dersom 

det virker klart at det er foreldrenes interesser som er styrende for påberopelsen av 

barnets rettighet, samtidig som det klart ikke i barnets interesser å bli hørt nok en 

gang - er en anledning til å ikke høre barnet under henvisning til barnets beste. 

Spørsmålet Høyesterett stiller i denne saken, er derfor for snevert. Saken viser også 

 

1265 Prop. 133 L (2020-2021) punkt 7.2.4 
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at det hadde vært ønskelig at barnet hadde egen representasjon, slik at det som reelt 

sett var barnets interesser kanskje kunne kommet tydeligere fram. 

Skadevirkninger i seg selv bør først være relevant ved spørsmålet om hvordan 

man skal høre barnet. Det kan også være relevant i spørsmål om hvor mange ganger 

det er nødvendig å intervjue barnet. Dette følger av ordlyden «a child should not be 

interviewed more often than neccessary» i generell kommentar nr. 12, som førstvoterende 

siterer fra i sin begrunnelse.
1266

 Barnekomitéen minner også om at barnet har rett til 

å bli hørt, enten direkte eller gjennom en representant, i enhver rettslig eller 

administrativ prosess som berører ham eller henne.
1267

  

For øvrig er skadevirkninger for barnet relevant i spørsmål om hvor stor vekt det 

er riktig å tillegge barnets syn. Om barnets rett til medbestemmelse er til barnets 

beste, er et spørsmål som først og fremst bør stilles i stituasjoner der det er spørsmål 

om vektleggingen av barnets syn, som i saken som er eksemplifisert i punkt 6.4. I 

denne sammenheng er det grunn til å merke seg at det gjensidige 

avhengighetsforholdet mellom barnets beste og barnets rett til medbestemmelse, 

kan føre til at barnevernlovens bestemmelser gir barnet en sterkere rett til 

medbestemmelse enn etter Grunnloven og barnekonvensjonen. Dette står i 

motsetning til Høyesteretts kjennelse ovenfor, og forutsetningen er at retten til 

medbestemmelse tillegges vekt i vurderingen av barnets beste.  

I saken fra fylkesnemnda fra innledningen og punkt 7.4, så beslutningstaker klare 

risikoaspekter ved å flytte jenta fra hjemmet mot hennes eget klare ønske.
1268

 Hva er 

skadevirkningene av en fosterhjemsplassering som ikke fungerer, opp mot 

skadevirkningene av at hun blir boende hjemme slik hun selv ønsker? Selv om 

spørsmål om hva som er bra for barn er spørsmål som må finne sitt svar i 

psykologiske, medisinske og barneverfaglige undersøkelser, er dette spørsmål om 

hva det juridiske vurderingstemaet burde være, og etter min oppfatning bør jussen 

kunne ta stilling til det.  

Hvor sterkt må beskyttelsesbehovet være, og hvor sikker må beslutningstaker 

være på at flyttingen vil gi en bedre situasjon for barnet totalt sett. Hva er det ved 

barnets omsorg som blir tatt fra barnet, og hva kan staten tilby. Et første steg er å 

være bevisst på, og erkjenne, at staten ikke kan garantere at alle sidene ved den 

 

1266 HR-2019-2301-A avsnitt 81 
1267 General Comment no. 14 avsnitt 45 
1268 FNV-2019-170-HSF 
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omsorgen et barn får hjemme blir bedre i nytt hjem eller i institusjon. Relasjonen, 

tilknytningen og kjærligheten, vil måtte vike for andre beskyttelseshensyn og 

hensynet til barnets øvrige behov for sin utvikling.  

Som følge av det ovennevnte vil ulikheten i ordlyd etter Grunnloven, 

barnekonvensjonen og barnevernloven knyttet til barnets beste, først og fremst få 

betydning der barnets beste skal avveies mot andre rettsubjekters rettigheter i en 

barnevernsak. Typisk vil det være der foreldrenes rettigheter skal avveies mot 

barnets rettigheter. Som beskrevet i kapittel 4 er det ikke tydelig etter 

barnevernloven, at det i vurderingen av en omsorgsovertakelse både skal foretas en 

avveiing av barnets rettigheter opp mot vilkårene for en omsorgsovertakelse, og en 

avveiing av barnets rettigheter og vilkårene for en omsorgsovertakelse opp mot 

foreldrenes rettigheter. Når en barnevernsak kommer for EMD etter EMK artikkel 

8, blir det tydelig at avveiingen av inngrepet opp mot foreldrenes rettigheter er det 

sentrale, mens avveiingen av barnets ulike rettigheter kommer i bakgrunnen.  

Et annet spørsmål som ikke er behandlet i avhandlingen, men som bør bemerkes 

avslutningsvis, er hvorvidt barnet har en rettighet i form av et rettskrav til å påklage 

at deres syn har blitt tillagt for lite vekt i avgjørelsen. Barnets eventuelle søksmåls- 

og ankeadgang, der barnet opplever at deres rett til medbestemmelse ikke er ivaretatt 

tilstrekkelig, er fremdeles i stor grad en hypotetisk øvelse. Barn har som regel ikke 

partsrettigheter før fylte 15 år, men i lys av rettighetsbestemmelsen i barnevernloven 

§ 1-6, og plikten til å begrunne hvordan barnets medbestemmelse er ivaretatt etter 

barnevernloven § 6-3a, kan det tenkes at barn også uten partsrettigheter kan anføre 

i nasjonale domstoler at medbestemmelsesretten er krenket. En rettsriktig 

etterlevelse av barnets rett til medbestemmelse er derfor, slik de rettslige normene 

og systemet for ivaretakelse av barnets rettslige autonomi er, et voksenansvar.  

Dette medfører et behov for å se gjennom systematikken i 

forholdsmessighetsvurderingene og sammenhengene mellom beslektede rettslige 

normer. Etter mitt syn bærer både systematikken og noen av de rettslige normene 

med seg paternalisme som det er grunn til å ta et oppgjør med. Selv om mennesker 

er prisgitt andres omsorg, noe som settes på spissen når det er snakk om barn, kan 

ikke behovet for omsorg i seg selv føre til at mennesker ikke anses å være i stand til 

å ha selvstendige oppfatninger om eget liv.
1269

 Likefullt er det nærliggende å stille 

 

1269 Vetlesen (2004) s. 19 og 26 
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spørsmål ved om større spillerom og økt valgfrihet fører til bedre liv.
1270

 Slik jeg ser 

det må ikke reduksjon i paternalismen nødvendigvis erstattes med en autonomi som 

gir barnet et belastende ansvar for å ta valg de ikke er i stand til å ta. Det er de voksne 

som har ansvaret for å stille spørsmål som barnet kan besvare. Bortfall av 

paternalisme behøver heller ikke gi barn en opplevelse av manglende omsorg eller 

felleskap med andre mennesker. Det bør være et mål at barnet kan få uttrykke seg, 

samtidig som barnet ikke blir utsatt for unødvendige lojaliteter, der det står i fare for 

å miste omsorg fra - eller felleskapet med, familien eller andre mennesker. 

 

  

 

1270 Vetlesen (2004) s. 23 og 25 
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8  Konklusjon 
 

Utviklingen og presiseringen av barnets rett til medbestemmelse er et uttrykk for et 

verdivalg. Barnets rett til medbestemmelse krever bevissthet om at barn, helt fra de 

blir født, er aktive og konstruktive tenkere som stadig lærer. Slik bevissthet krever et 

skifte i voksnes holdninger til barn, der barnet anerkjennes som et komplett 

menneske med integritet, personlighet og en iboende kapasitet til å være delaktig i 

samfunnet: 

Such is the impact of article 12 that its implementation ‘alongside the other civil rights, 
involves a profound and radical reconsideration of the status of children in most 
societies and the nature of adult-child relationships’.1271  

Barns rett til medbestemmelse er gitt en framskutt plass i Grunnloven § 104, og det 

er verd å merke seg at barns rett til medbestemmelse er satt i sammenheng med at 

barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. At barns rettigheter er løftet fram i 

en egen grunnlovsbestemmelse, innebærer ikke en realitetsendring av barns 

rettigheter. En synliggjøring og presisering er likevel et sterkt signal om betydningen 

av barns rettigheter, og et uttrykk for samfunnsviljen og det kulturelle synet på barn 

som samfunnsborgere. Slik bidrar grunnlovfestingen i seg selv til en styrking av 

barns rettsvern og rettigheter.1272  

Barnekomitéen har også presisert at det er et vilkår for en god og riktig vurdering 

av hvilken løsning som er til barnets beste, at barnas eget syn tas i betraktning i saker 

som angår dem.1273 Slik danner barns medbestemmelsesrett et utgangspunkt for 

forståelsen og anvendelsen av alle rettslige normer som vedrører barn.  Barnets rett 

til medbestemmelse og barnets beste fordrer at man foretar en avveiing av barnets 

rettigheter, i alle deler av sakens gang. Medbestemmelse er derfor et viktig, om ikke 

det viktigste, fundamentet for å kunne verne om barnets integritet. Det samme 

gjelder hvordan statens myndigheter på best mulig måte kan legge til rette for barnets 

utvikling og trygghet, slik forpliktelsen er etter Grunnlovens bestemmelse og 

barnekonvensjonen.  

 

1271 Lundy, Tobin, og Parkes (2019) s. 398–399 
1272 Aasen (2015) 
1273 General Comment No. 12(2009) avsnitt 74 
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Oppsummert vil jeg hevde at barnets rettigheter ikke kan ivaretas og etterleves 

uten at medbestemmelsesretten danner utgangspunktet for tolkning og bruk av de 

øvrige rettslige normene som aktualiseres for barn i ulike rettslige spørsmål. Når det 

er omsorgen som skal vurderes, er retten til omsorg den rettigheten som de andre 

rettighetene; medbestemmelsesretten, retten til utvikling, retten til beskyttelse, og 

retten til respekt for familieliv skal gi innhold til i en omsorgsovertakelsesvurdering, 

for å komme fram til barnets beste. 

Barnevernrettens område preges av verdier og rettslige normer av ulik karakter 

og med forskjellige formål. Medbestemmelsesretten som rettighet spenner også over 

de prosessuelle og materielle dimensjonene som de ulike verdiene og normene 

berører. Barnets beste og tilknytningsprinsippene er barnerettslige prinsipper om 

avveiing av relevante barnerettslige hensyn. Retten til respekt for familieliv og det 

mildeste/minste inngreps prinsipp har blant annet som formål å gi beskyttelse mot 

uforholdsmessige inngrep.1274 Likevel henger barnets beste og 

tilknytningsprinsippene, herunder diskusjonen om biologisk eller 

utviklingsfremmende tilknytning, også sammen med forståelsen av retten til respekt 

for et familieliv og det mildeste/minste inngreps prinsipp. Verdiene og rettighetene, 

og den dynamiske forståelsen av hva som til enhver tid er bra for barn og familier, 

setter sitt preg på hva som anses å være et mildere eller mer inngripende tiltak og 

hvordan disse i så fall forholder seg til krav om legalitet, forholdsmessighet, og 

nødvendighet.1275  

Som eksempel kan det nevnes at det er ulikheter mellom regulering av barnets 

rett til respekt for sitt familieliv, samt barnets rett til å vite sin biologiske identitet 

etter barnekonvensjonen, og det biologiske prinsipp slik vi kjenner det fra nasjonal 

rett, der biologisk følelsesmessig tilknytning og tilhørighet antas ha en vesentlig 

egenverdi for barnet.1276 Den tradisjonelle norske forståelsen av betydningen av 

biologisk tilknytning utfordres også av at foreldre-barn relasjonen ikke nødvendigvis 

innebærer biologiske bånd i like stor grad nå som før.1277 Fra et norsk rettslig ståsted 

kan det virke uklart om det skilles mellom om en presumpsjon om at biologisk 

 

1274 Sandberg (2003) s. 35 
1275 Blant annet forholdsmessighetskravet etter EMK art. 8 og kravet om nødvendighet for 
omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 annet ledd. 
1276 Se bl.a Haugli (2000) s. 25, Sandberg (2003) s. 67-69, Stang (2007) s. 34-35 
1277 F.eks. ved adoptivbarn, donorbarn og ved surrogati. 
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tilknytning har en egenverdi for barnet, og anførsler av et biologisk prinsipp for å 

sikre foreldrenes rett til familieliv.1278 

For å gi et innhold til hva som til enhver tid er bra for barn og familier, 

argumenterer jeg for at det kreves en rettslig holdningsendring der barns rett til 

medbestemmelse ivaretas i vurderingsstrukturen på en mer gjennomgående måte 

enn i dag. Det er ikke tilstrekkelig å styrke eller innføre en rett til medbestemmelse i 

seg selv.
1279

  

Det er viktig med støttefunksjoner for å styrke barnets medbestemmelse, og 

barnet trenger egen representasjon og reell klageadgang. Det kan stilles spørsmål ved 

om ikke alle barn i en barnevernsak burde ha egen advokat, det er kanskje de yngste 

som trenger det mest. Det trengs også ytterligere kompetanse og veiledning til 

hvordan medbestemmelsesretten skal anvendes i praksis.
1280

 Likevel må også den 

metodikk som benyttes for å vurdere og avveie barnets rett til medbestemmelse og 

barnets øvrige rettigheter, samt barnets rettigheter opp mot andre rettsubjekters 

rettigheter eller plikter, holdes mer verdinøytrale enn til nå. Barnets rett til 

medbestemmelse krever at vurderingene tilpasser seg denne rettigheten.  

Etter mitt syn krever medbestemmelsesretten at det gjøres vurderinger av mulig 

risiko for barnet - og hvordan de øvrige av barnets rettigheter vil krenkes -dersom 

beslutningstaker vektlegger barnet syn. I en vurdering av en omsorgsovertakelse må 

dette gjøres gjennomgående. Flere rettslige normer på barnerettens område bærer 

med seg en innebygd og forutbestemt paternalisme i synet på hva som generelt er 

bra for barn. Verken normene eller metodikken for avveiingen av dem i en vurdering 

av omsorgsovertakelse, er egnet til å ta utgangspunkt i barnets opplevelse, slik 

medbestemmelsesretten krever. Dette gjelder spesielt dersom barnets syn tilkommer 

vurderingen helt til sist.  

Det er en fare for at barnets rett til medbestemmelse innskrenkes, dersom barnets 

syn bare er et av flere hensyn i vurderingen av barnets beste. I saker der 

vurderingstemaet er barnets beste opp mot foreldrenes rett til vern av sitt familieliv, 

kan retten til medbestemmelse være særlig utsatt. Nasjonale domstoler har et ansvar 

for å synliggjøre og vurdere Norges forpliktelser både etter barnekonvensjonen og 

 

1278 Sandberg (2003) s. 296 
1279 Freeman (2020) s. 394 
1280 Leviner (2020) s. 107 og videre. 
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EMK, selv om norske barnevernsaker enn så lenge bare blir prøvd i lys av 

foreldrenes anførsler i EMD.  

Et lyspunkt her, er at Høyesterett i en avgjørelse fra 2020 vier 10 punkter til 

spørsmålet om barnet skal høres, før de øvrige overordnede rettslige 

utgangspunktene.
1281

 Nå skal det sies at barnet ikke ble hørt i denne avgjørelsen. 

Blant annet begrunner Høyesterett det med at det hadde gått kort tid fra 

behandlingen i lagmanssretten, og at de ikke kunne se at barnet kunne ha noen 

begrunnet oppfatning av de rettslige spørsmålene Høyesterett skulle ta stilling til. 

Dersom disse argumentene var utslagsgivende for beslutningen om at barnet ikke 

skulle høres, er det grunn til å problematisere det opp mot barnekonvensjonen 

artikkel 12 som stiller krav om at barnet får uttale seg direkte for den aktuelle 

instansen.
1282

 

Den samfunnsmessige og rettslige endringen i synet på barn, fra et 

beskyttelsesorientert syn til et mer kompetanseorientert syn, manifesterer seg på 

mange måter i barns rett til medbestemmelse. Medbestemmelsesrettens inntog gir 

videre ringvirkninger av både samfunnsmessig og rettslig karakter. Fra et rettslig 

perspektiv gir barns medbestemmelsesrett grunn til å se på forståelsen av de rettslige 

normene som aktualiseres i saker som vedrører barn, og slik de viser seg i 

oppbygningen av en vurdering av en omsorgsovertakelse. Det er også anledning til 

å se på forståelsen og anvendelsen av andre rettslige normer, blant annet retten til 

kontradiksjon, ikke-diskriminering, forutsigbarhet og likebehandling, og hvordan 

slike rettslige normer bør aktualiseres for barn i større grad. 

Sist, men ikke minst, må jeg framheve nok en gang at barnets rett til 

medbestemmelse krever holdningsendringer i synet på barn. Ivaretakelse av barnets 

rettigheter i lys av medbestemmelsesretten, krever selvrefleksjon hos alle voksne, 

men spesielt beslutningstakere enten det er foreldrene, barnevernet, fylkesnemnda 

eller domstoler. Som formulert av Tobin: 

I recognize, however, that there is still a long way to go before we all know how to do 
this effectively… it’s a reminder that the translation of theory into practice requires a 
large dose of self-reflection. This process of self-reflection starts not by reading this 
commentary. It starts by being genuinely prepared to listen to children, to hear their 

 

1281 HR-2020-663-S avsnitt 77-86 
1282 Se punkt 6.2 og Sandberg (2020a) s. 117 
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views in whatever way we can enable them to express them, and to treat them 
seriously.1283 

Det å være menneske handler om å være sårbar og avhengig av andre skriver Nafstad 

i sin introduksjon til boka «Det omsorgsfulle mennesket».
1284

 Ikke bare i våre første 

leveår, men gjennom hele livsløpet. Det er ikke er det skjøre, sårbare mennesket med 

behov som holdes fram i vår tidsperiode. Det grunnleggende sosiale og omsorgsfulle 

mennesket prioriteres heller ikke i kultur, samfunn og vitenskap. Det er det 

fullstendig fleksible og adaptive mennesket, og det enkelte individs behov for å 

kunne velge fritt, som er det sentrale innenfor den rådende samfunnsideologien. 

Barn er ekstra avhengige av relasjonene sine og av at samfunnets institusjoner 

ivaretar dem. Av den grunn er barn ekstra sårbare innenfor den rådende 

samfunnsideologien. En forutsetning om at sårbarhet og avhengighet gjør 

mennesker mindre kapable til å være autonome, kolliderer med mulighetene for å 

ivareta barnets rett til medbestemmelse.  

Barna i denne avhandlingens kontekst, der spørsmålet er om barnets behov for 

omsorg dekkes av foreldrene, vil nok ofte være ganske alene i sin avhengighet og 

sårbarhet. Likevel skal det enkelte barn få mulighet til å komme fram med sin 

stemme og sitt syn på sin egen situasjon og sitt eget liv. Det krever voksne som gir 

barna omsorgsfull tilpasning, slik at barna opplever dette som en rettighet og ikke 

som en belastning. Også disse barna skal ta valg senere i livet. Både på vegne av seg 

selv og andre. Systemet for rettighetene må tilpasses barna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1283 Tobin (2019b) Preliminary Material, Reflection 
1284 Nafstad (2004) 
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Summary 
 

This legal study aims to examine the child’s right and possibility to participate when 

it is considered to take a child into alternative care (care order) in Norway. Recent 

developments in law and society have increased the attention and awareness of 

children’s rights. This includes a development in the legal status of children and the 

due process and protection of children’s individual rights.  

The development and clarification of the child’s right to participation is crucial 

to this development and represents an expression of a choice of values. Article 12 

of the Convention on the Rights of the Child (UN CRC), on the child’s right to 

participation, has been decisive for altering the view on children. From being passive 

rights-holders and legal objects, children have now been given the status as an active 

subject of rights. Consequently, children have acquired a new and improved legal 

position.  

The purpose of the study is to examine the content of the child’s right to participation 

and the normative meaning of the participation right for the child’s other rights, in 

assessments of care orders in Norwegian law. In such assessments, the child welfare 

service believes that the care the child receives is not sufficient to cover the special 

needs of the child, even with remedial measures. 

In this legal study the child’s right to participation is seen as a “scale” from a 

procedural right to be heard, but where adults decide how what the child expresses 

should be assessed and emphasized – via a material right where the child’s 

perspective should form the basis for the assessments made – to the child also 

receiving support to be an independent actor with real influence in her or his own 

case. In care order cases, it is assessed whether children are capable of forming their 

own views, and whether children have reached a sufficient age and maturity for their 

perspective to be given weight. The views and approaches to children, and the 

systems for safeguarding the child’s perspective, will thus affect the child’s possibility 

to participate.  

Article 12 of the UN CRC recognizes the child as a complete human being with 

integrity, personality and the ability to participate in society. Participation rights give 

the child the right to be an active and influential participant in any decision regarding 

his or her life. This necessarily presupposes that the child has an inherent capacity 

as an individual who thinks constructively and learns. For this reason, the 
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significance of the UN CRC for the legal position of children cannot be 

overestimated.  

The status of children as right’s holders is also reflected in the fact that children 

have been given their own provision in section 104 of the Norwegian Constitution. 

In this section, children’s right to participation has a prominent position. It is worth 

noting that the right to participation relates to children’s right to respect for their 

human dignity. The fact that children’s rights have been emphasized in a separate 

constitutional provision was not meant to imply a change in the actual rights of 

children. Nevertheless, by providing visibility and clarification, it gives a strong signal 

about the importance of children’s rights and is an expression of the view of children 

as citizens in culture and society.  

The potential legal effect of such a signal and choice of values is vital. The 

highlighting of children as the subjects of specific and substantial rights is also 

reinforced by the fact that the Child Welfare Act explicitly entitles the child to 

necessary child welfare services. Chapter 1 of this legal study presents the above-

mentioned contextual assumptions, the theme of the study, the purpose, pre-

understanding and topicality, children as rights holders, some key concepts and the 

legal starting point in cases of care orders, as well as other research in the legal field 

and this study’s contribution. 

 

Chapter 2 contains a review of the methodological preconditions in the area of child 

welfare law, the methodology and the material. Key contextual premises for the 

method are presented, and challenges in the distinction between method and theory 

are drawn upon. One such challenge, particularly evident in the legal norm 

designations on which the study is largely based, concerns the concepts of rights and 

principles. The concept of rights can be a part of the method of constituting an 

approach to what is examined but needs to be based in theory or philosophy.  

Some legal academics have commented that the use of the same sources in 

jurisprudence and law in practice has led to too little awareness of what distinguishes 

legal methodology in jurisprudence and the application of law in practice. The 

various legal norms as concepts and their category and function between different 

legal academics are not unambiguous. This can also lead to unclear methodological 

requirements in jurisprudence.  

For this study, it is assumed that jurisprudence in the field of child welfare law 

also includes discussions about different approaches to the use of legal norms. This 
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study has an approach from the child’s right to participation and seeks to elucidate 

the legal norms that are relevant in care order cases through this right. The 

introduction of the child’s right to participation has provoked a change in the legal 

thinking. As such, an increased focus on children’s autonomy, and the introduction 

and strengthening of the child’s right to participation, have the potential to change 

the understanding and use of other legal norms. 

The various legal norms that are relevant in care order assessments appear in 

several different types of legal sources. The purpose and issues of the study have led 

to questions that are addressed to both norm-bearing and argument-bearing sources. 

In essence, the interpretation process in this study aims to shed light on the content 

of the norm-bearing or argument-bearing sources and at the same time elucidate the 

content of each source in relation to other sources. The contribution of a norm-

bearing source of law need not be final. When question is not only of interpreting 

the norm or source itself, but also how it may relate to other norms or sources, a 

need arises to harmonize or balance the sources in the event of collisions or 

conflicts. In addition, argumentative sources can highlight a need to model the norm 

by adjusting, further developing or changing it. For this reason, chapter 2 displays 

the legal sources in relation to this study’s thematics and outline the relationship 

between them. 

 

Chapter 3 provides the study with a norm-theoretical framework for the 

understanding of children’s rights, including the influence of the right of 

participation. It is the rights aspect of legal norms that is the focus in this study, and 

the topic of the study is related to how rights and other legal norms are balanced in 

an assessment of a care order. This chapter is an attempt to bring understanding to 

the concept of rights and the concept of principles, and how these concepts is to be 

understood in relation to children as right holders.  

The rights aspect of legal norms can function as rules, guidelines or principles for 

balancing rights. In order to balance the rights and apply the conditions for a care 

order, several legal norms with differing purposes in the area of child welfare law 

can apply. Some of these legal norms are referred to as principles. Principles can be 

norms that appear in a different layer of the norm, than the right or duty. The 

content of the principles can also be found in several layers of the norms (as 

described by Tuori and Campbell). An attempt is therefore made to place the term 

of principle and the meaning such a concept may have, in the normative landscape 
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between other terms such as substantive and procedural right, rule, guideline or 

balancing norm.  

The intrusive nature of a care order implies that legality, due process and the rule 

of law are key concepts. In the chapter, these concepts are thus applied in relation 

to the protection of the child’s rights. In sum, chapter 3 attempts to bring a 

theoretical understanding to the terms and concepts of rights and principles, in order 

to bring out the procedural and substantive rights aspects of legal norms that can 

affect children’s right to participation and the child’s legal position in care order 

assessments. The right to participation sheds light on the understanding and 

application of children’s rights in general. Also, the function of the right to 

participation for children as right holders and legal subjects in the assessment of care 

orders is addressed. 

 

Chapter 4 presents relevant rights for children in care order cases. The core of this 

study is the meeting point between the child’s right to participation, other relevant 

rights for the child, and other legal norms in assessing a care order. This chapter is 

based on the understanding of rights and principles for children outlined in Chapter 

3 and highlights the potential of participation rights to influence children’s other 

rights. 

The Committee on the Rights of the Child has emphasized the importance of 

having respect for the child as a rights-bearing individual and the obligation to ensure 

all the rights of children under the UN CRC. To assist in such a balancing act, there 

are norms that function as balancing norms, such as the best interests of the child. 

There are also procedural norms that specify requirements for the assessment and 

case processing, and which appear as procedural rules, as the principles of legality 

and proportionality.  

Most children affected by a care order live at home, and to move the child is an 

intervention in the child’s existing family situation. The primacy of the family has 

several cultural sub-reasons. In Norway – as in most of the rest of the world – the 

child’s family and parents constitute society’s normal scheme for caring for children. 

Thus, the legal starting point in care order cases is that it is in children’s best interests 

to live with their parents (see e.g., HR-2020-662-S). Although parents have the 

primary responsibility and right to take care of their children, the overall 

responsibility for the child’s welfare is a joint obligation between the state and the 

parents. The first central right highlighted for care order assessments is consequently 
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the child’s right to respect for his or her family life. A key question in this regard is 

the intrinsic value of the original relationship to the parents for the child. This 

includes assessments of the value of the connection to the child’s parents, other 

family members, or other aspects of preserving family life. In assessing this intrinsic 

value, it is reasonable that – as a result of the right of participation – the child’s own 

perspective on the value of living with his or her family is included. In assessing the 

child’s actual attachment, care, and the value of family life, the safeguarding of the 

child’s right to participation is of crucial importance. In addition, it matters how the 

value of family life is weighed against the other rights the child has. 

The child’s right to life and development is the very minimum of what a child’s 

upbringing conditions and basis of care must ensure. The child’s right to grow up 

and have access to the conditions to develop is fundamental, both for the humanistic 

view in general – that all people are equal – but also for humanity and society’s 

possibility to pass from generation to generation: The child’s right to care and 

protection is a prerequisite for the child to be able to develop physically, cognitively, 

emotionally and socially.  

According to the UN CRC, there must be a significant degree of “failure of care” 

to decide on a care order. The wordings “necessary” and “special cases”, and 

examples like “abuse or neglect” in Article 9 no. 1, entail a significant degree of 

failure of care. Art. 3 no. 2 is an important umbrella provision for the basic human 

right of children to care and protection, in that the states “undertake to ensure the 

child such protection and care as is necessary for his or her well-being”. The right 

to care under the UN CRC thus extends beyond the care to safeguard the child’s 

basic development.  

The purpose of the separation must be in the best interests of the child. If one 

of the norms is given such crucial significance that it becomes decisive for the 

solution, the norm appears to be a substantive rule. Other substantive norms must 

then be set aside or interpreted restrictively.  The best interests of the child, together 

with the right to participation, play a key role in the understanding and application 

of children’s rights. In care order assessments, the best interests of the child have a 

decisive function according to the Child Welfare Act § 4–1.  

Nevertheless, an assessment of the necessity of the measure may have a different 

character depending on whether it is the intervention towards the child or the 

intervention towards the parents that is the starting point for the assessment. In the 

proportionality assessments, it will be important which rights are balanced.  
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The child’s right to care and protection under the UN CRC and the Child Welfare 

Act, may conflict with the parents’ right to respect for their family life according to 

ECHR art. 8 no. 2. It is reasonable to think that the necessity of the intervention is 

the central balance. The necessity requirement is quite coincidental according to the 

UN CRC Article 9 No. 1, ECHR Article 8 No. 2 and under the Child Welfare Act § 

4-12 second paragraph. 

Regarding Article 8 of the ECHR, it is first and foremost violations of the parents’ 

right to family life that is appealed to the ECtHR. The application of Article 8 of the 

ECHR to Norwegian conditions and to Norwegian courts will to a large extent 

follow the practice of the ECtHR, and the margin of appreciation that court attribute 

to Norwegian courts. 

If the assessment regards the parents’ right to respect for family life against the 

necessity of the intervention when considering the child’s best interests, it will be 

decisive how the understanding and assessment of the child’s best interests 

harmonizes in national law and national courts and in the ECtHR. In addition, there 

is also the question of how the child’s right to participation is incorporated in this 

assessment. Where national authorities and national courts consider this differently 

from the ECtHR, also in the light of the obligations under the UN CRC, the 

question is how widely the national margin of appreciation extends. 

The best interest of the child is, in the preparatory works, described as a 

substantial assessment norm that contains two elements (NOU 2016:16 sec. 5.3.2.4): 

An optimization norm and a balancing norm. As an optimization norm, the child’s 

best interests mean that all decisionmakers where children are affected, private or 

public, must assess the impact of the decision on the child, whether this is positive 

or negative. In this assessment, the child’s views must be considered seriously. 

In this study, the child’s best interest is comprehended as a legal standard that is 

based on a human standard. As with the exercise of the right to participation, the 

close connection between procedural requirements and substantial requirements 

when applying the best interests of the child is made visible in this chapter. As a 

substantial right, the best interest of the child requires a thorough assessment of 

what is the best solution for the life of the child in question, and it also governs the 

balance between other rights and considerations that apply in assessments of care 

orders. 

The UN CRC sets out some examples, but not fixed conditions for when it may 

be necessary to separate the child from her or his parents, based on the best interests 
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of the child. In conjunction, there is reason to emphasize the right of participation. 

Although the right to participate is not a fixed or expressed condition in other 

provisions of the UN CRC, the right of participation under Article 12 must be 

included for all assessments affecting children. 

 

Chapter 5 puts children’s rights and relevant legal principles in a care order 

assessment in relation to the Child Welfare Act’s conditions for a care order. The 

chapter is based on the potential for the right to participation to affect the conditions 

of a care order assessment – as well as other requirements for such an assessment – 

both as an independent right and as a principle. The other rights of children must 

be safeguarded; as set out in the previous chapters, and both the child’s right to 

participation and the child’s best interests have special functions for compliance with 

that. Moveover, the right of participation and the best interests of the child can be 

described as guidelines. They provide guidance on factors that must be considered 

in the assessment and how different factors should be emphasized.  

Under Norwegian law it is the basic conditions in the Child Welfare Act § 4-12 

that actualize a care order: A care order assessment is a measure that “can” be 

adopted. Overall, the basic conditions relate to situations where the child’s need for 

care, and the quality of the care the child receives where the child lives, is not 

sufficient to ensure the child’s development and health. The basic conditions, taken 

as a whole, can be read as ensuring the child’s right to development, care and 

protection. These rights, and the child’s right to respect for family life, constitute 

central human rights for the children themselves, but according to the UN CRC, 

children’s human rights must also be seen holistically. Put simply, the primary focus 

of the care order assessment will be whether the ability to care and the actions of 

care can be adapted to the individual child’s needs.  

In the assessment of the child’s need, the child is both able to provide significant 

information for the assessment and to express something about what the child 

thinks she or he needs. The child’s need for care is sometimes greater than what a 

“normal” ability to care can cover; sometimes it is conceivable that the need for care 

is lower. The ageing of the child can change a child’s need for care, as can the child’s 

cognitive developmental level, the physical characteristics of the child, as well as his 

or her mental conditions or social well-being and functioning. The factors here are 

many and the need for care will change in step with a child’s life and the life events 

that the child experiences. 
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The basic conditions’ expression of the level of care quality that children are 

ensured is, possibly, in contrast to what we intuitively think that a right to care can 

and should contain. The UN CRC states that the family environment should be 

characterized by an atmosphere of joy, love and understanding to ensure the full and 

harmonious development of children’s personality. The concept of care may lead to 

the idea that a child’s upbringing should ideally include interpersonal qualities such 

as care and love, attention, respect and to being taken seriously. 

It is open to question whether such aspects of the right to care correspond to the 

basic conditions for a care order, and the seriousness of the situation that the basic 

conditions – according to their wording – require. The drawback of setting the 

threshold for appropriate care too low can become evident in legislative work 

determining the threshold for care orders. The preparatory works have emphasized 

that there is a danger if the interpretation of appropriateness becomes synonymous 

with what the child is capable of tolerating (NOU 2012:5 sect. 6.5.1). 

The Child Welfare Act § 4-12 second paragraph requires that the care order must 

be necessary. The necessity is to be based on the child’s present situation and the 

inability of other measures to create satisfactory conditions for the child. In this 

assessment, proportionality shall inform what would be a less intrusive measure for 

the child in question.  

One point of conflict may be where the child her- or himself does not wish to be 

moved into alternative care. Here, the child’s perspective can conflict with the 

decision-maker’s assessments of the child’s right to protection, care and/or 

development in the balancing of the child’s rights, or in the assessment of the child’s 

best interests. Another point of conflict can be where the child does wish to be 

moved, even if the decision-maker’s assessment is that the conditions of the Child 

Welfare Act § 4-12 are not met, and that a care order will conflict with the parents´ 

right to family life. 

As I see it, a mixture of the child’s and the parents’ rights in the necessity 

assessment can have unfortunate consequences for the protection of the child’s 

rights. It may be adverse if one assumes that it will always be a milder measure for 

the child to stay at home, if satisfactory conditions can be created there, especially if 

the child expresses the desire to move. The fact that this may be a milder measure 

for the parents should not be included in that assessment. The child and his or her 

situation should first be assessed for the necessity and proportionality of the 

measure, without interfering with the parents’ right to family life.  



 

 415 

As with corresponding questions in Chapter 4, it does not appear directly from 

the Child Welfare Act § 4-12 that an assessment must also be made at the end of 

whether it is in the child’s best interests for the child to be moved. The requirement 

for an assessment of the child’s best interests is set out in the Child Welfare Act § 4-

1, and in line with Chapter 4, the solution that is in the best interests of the child will 

mainly be the rule in a care order case. 

Question posed in this regard is whether proportionality assessments must 

generally be made with the right to participation as a starting point in care order 

assessments. This come to the fore especially where the child has a clear point of 

view on whether the basic conditions in a care order case are present. If the child’s 

experience of his or her situation forms the basis for the assessment or is included 

in the assessment of the basic conditions, it may be possible to incorporate the 

child’s perspective in a different way throughout the assessment. It is conceivable 

that such a method does not – to the same extent – form a contradiction between 

the child’s view and others’ assessments of the child’s situation, as may be the case 

where the child’s view is entered late in the assessment. 

 

Chapter 6 gives an overall analysis of the child’s right to participation. As illustrated 

in Chapters 3, 4 and 5, the totality of children’s relevant rights, and how they are 

subject to a balance, is essential for their protection. This chapter examines how the 

right of participation is complied with in practice, considering the legal implications 

that previous chapters suggest the right to participation should lead to. Specific 

questions are posed concerning the procedural and material aspects of the right to 

participate. The questions for the procedural aspects of children’s participation are:   

 

1. In which cases and in which questions should children be allowed to express 

themselves? 

2. Which children have the right to be heard? 

3. Can an exception to the right to be heard be made? 

4. When, and to which aspects of the case, should children be given the 

opportunity to express themselves? 

5. Who should talk to the children, and how? 

 

In the analysis, these questions, among other things show, that children should be 

allowed to express themselves to the relevant authority, and one should not delimit 
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which child may or may not have reasoned perceptions. Both the argument that a 

short time has elapsed since the previous decision-making body, and the argument 

that the child cannot have a reasoned opinion, can be problematized against the 

international, legally binding understanding of Article 12 of the UN CRC and its 

Article 2 on non-discrimination. The analysis also demonstrates the threshold before 

a case is considered as concerning a child. 

The material aspects of a child’s right to participate implies that the child’s 

opinion must be emphasized according to a concrete in-depth assessment wherein 

the child’s age and maturity must also be considered. It is thus important whether 

the legislature and the courts see children’s right to participate as an independent 

right for the child, or primarily as a source of information. Therefore, the next two 

questions posed in this chapter are: 

 

6. Is the child’s statement for informating the case or (also) a right for the child? 

7. What is the significance of the child’s party position? 

 

The analysis shows that the right to a fair hearing is particularly important in the 

assessment and understanding of the child’s right to participation. There is often a 

line between the party status granted at the age of 15 and not. Here the Supreme 

Court, without concern, withdraws the right to a fair hearing as a guarantee of legal 

certainty in support of the child’s right to participation, regardless of party position 

and age.  

The issue of how children’s perspectives should be emphasized is possibly in a 

different position than the procedural aspects. The child’s views will be emphasized, 

but the extent to which the child’s views have an impact on the decision will 

probably depend on what the case is about, the child’s age, the decision-makers’ 

views on the child’s maturity, and what other considerations that apply. The child’s 

view should be a factor in the assessment, and the right and principle in such 

assessments can be seen as a mere guideline. The right of the children also makes 

visible a duty for the decision-maker. This leads to questions about the content of 

the substantive side of the right of participation: 

 

8. How is the child’s view given weight, and how is maturity assessed? 

9. How is the child’s view given relative weight to the child’s other rights? 

10. How is the child’s view given relative weight to other considerations? 
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The analysis shows that the child’s right to participation and the child’s best interests 

needs to be kept more separate in a care order assessment. It could be that the close 

link between the child’s best interests and the child’s right to participation, pursuant 

to the UN Committee on the Rights of the Child’s general comments no. 12 and no. 

14, has led to the establishment of a practice pursuant to section 4-12 of the Child 

Welfare Act, where the child’s perspective is only part of the final best-interest 

assessment.  

In my view, the question arises whether the close link between the child’s best 

interests and the child’s right to participation can lead to a possible narrowing of the 

right to participation? It is not wrong for the child’s view to be included in the 

assessment of the child’s best interests. However, if the child’s view is only added to 

the assessment of the child’s best interests, the child’s perspective is considered at 

too late a stage in the care order assessment.  

The balance of the child’s view against all (relevant) rights of the child needs also 

to be better reflected in the assessments, and the child’s view must form a clearer 

starting point. The analysis has shown that if the child’s view is to be given weight, 

his or her view will always be in a relative relationship to other considerations, 

whether it is other rights that the child has, or the parents’ rights. Factors of 

significance here may include how the Supreme Court views loyalties, how strong 

the child’s opposition to the proposed solution is expressed, and reactions the child 

has to solutions already tried. It turns out a poor visibility of how balances of the 

child’s various rights have been made. Assessments of the child’s maturity are almost 

non-existent.  

Part of my preconception was that the child’s wishes are first and foremost made 

visible and assessed as a real material right that must be emphasized against other 

considerations, where the child’s point of view can differ from that of child welfare 

service, county council or what court believes is the best option for the child. This 

is not unnatural, since agreement requires less justification. This leads to the last 

question: 

 

11. Is the child’s wishes prime use as an additional argument for an already drawn 

conclusion? 
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In my opinion, some decisions show that the child’s views are not made visible as a 

starting point for the assessments. Some decisions also lack an account of the 

possible consequences of following the child’s views, also considering the child’s 

other rights. The Supreme Court could have been – and henceforth be – more 

specific in assessing what harm or risk the child is exposed to by following the child’s 

view, and what positive consequences the child’s view can lead to. I believe that the 

child’s views should constitute a clear element in the starting points in care order 

assessments – if not the starting point alone – and that the child’s other relevant 

rights and conditions are to be assessed in the light of the right to participation. 

 

Chapter 7 presents and discusses the results of the study on the content and influence 

of the right to participation on legal assessments concerning children. The 

significance of the content and influence of the right to participation is discussed in 

relation to the ingredients in a care order assessment. 

Children’s rights have thus far been regarded as less applicable and more vague 

than other rights. I argue that children’s rights are as applicable and clear as adults’ 

rights. However, children need support to apply them. The Committee on the Rights 

of the Child has emphasized that children’s special and dependent status creates real 

difficulties for children in pursuing redress for violations of their rights. States need 

to give particular attention to ensuring that there are effective, child-sensitive 

procedures available to children and their representatives. Support functions are vital 

in order to strengthen the child’s participation; access to independent complaints 

procedures and to the courts alongside necessary legal assistance, among others, are 

also important. We may ask if not all children should have their own lawyer; in child 

welfare cases, it is perhaps the youngest who need it most.  

The area of child welfare law is characterized by values and legal norms of 

differing natures and with differing purposes. When a child’s caregiving situation is 

to be considered, in order to conclude the best interests of the child, participation 

rights, the right to development, the right to protection, and the right to respect for 

family life shall form the substance of a care order desicion. In the field of child law, 

several legal norms come with a built-in and predetermined paternalism in the view 

of what is generally good for children.  

To deal with that, the methodology used to assess the child’s right to 

participation, and how to weigh the child’s perspective and the other rights of 

children, must be kept more value-neutral than hitherto. This also applies to the 
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balancing between the child’s rights and the rights or obligations of other legal 

entities. The child’s right to participation requires that the assessments accommodate 

this right.  

It is not sufficient merely to introduce or strengthen a right to participation. 

Further competence and guidance are needed on how the right to participate is to 

be applied in practice. The Committee on the Rights of the Child has emphasized 

that assessment of a child’s best interests must include respect for the child’s right 

to express his or her views freely and that due weight being given to said views in all 

matters affecting the child. This is clearly set out in the Committee’s general 

comment No. 12, which also highlights the inextricable links between Article 3, 

paragraph 1, and Article 12. The two articles have complementary roles: the first 

aims to realize the child’s best interests, and the second provides the methodology 

for hearing the views of the child or children and their inclusion in all matters 

affecting the child, including the assessment of his or her best interests. In this way, 

the participation of children forms a starting point for the understanding and 

application of all legal norms that concern children.  

I argue in the conclusions of this study that a change in the assessment structure 

is required in the consideration of care orders. Children’s right to participation must 

be safeguarded more consistently throughout the assessments. In my view, the right 

to participation requires that assessments be made of the possible risk to the child’s 

right to care – and whether other relevant rights of the child’s may be violated – if 

the decision-maker emphasizes the child’s view. In care order assessments, this must 

be done consistently throughout the process. Neither the norms nor the 

methodology for applying them are suited to include the child’s experience, as the 

right to be heard requires. The risk of not including the child’s experience will 

probably be more present if the child’s views are simply added to the assessment at 

the very end. 

If the child’s view is only one of several considerations in the assessment of the 

child’s best interests, there is a risk that the child’s right to participation is restricted. 

In cases where the assessment “theme” is the child’s best interests against the 

parents’ right to protection of their family life, the right to participation may be 

particularly vulnerable and at risk of negligence. National courts have a responsibility 

to make visible and assess Norway’s obligations under both the UN CRC and the 

ECHR, even though in the European Court of Human Rights, Norwegian child 

welfare cases are so far only tried in the light of the parents’ rights allegations. 



 

 420 

 

Chapter 8 ties together and offers some overall conclusions. The change in the view 

of children in law and society, from a protection-oriented view to a more 

competence-oriented view, manifests itself in children’s right to participation. The 

opening of the right to participation also has ripple effects of both a social and a 

legal nature. The child’s right to participation requires changes in attitudes towards 

children. Protecting the child’s rights in the light of the right to participation requires 

self-reflection in all adults, be they the parents, the child welfare service, the county 

administrative board, or the courts. As I see it, the most important thing is that adults 

recognize the child as an equal human being, with an inherent capacity and 

competence, even if they are vulnerable, just as adults are. Children must experience 

that children’s feelings, experiences and views have great value: A feeling that the 

human dignity of the child, as well as of all human beings, is inviolable. 

From a legal perspective, children’s right to participation gives reason to look at 

the understanding of the legal norms that are relevant in cases involving children; 

for this legal study, particularly how they apply in the structure of a care order 

assessment. It also provides an opportunity to look at the understanding and 

application of other legal norms, including the adversarial principle/right to 

contradiction, non-discrimination, predictability and equal treatment, and how such 

legal norms should to a greater extent be relevant for children. In summary, I would 

argue that the child’s rights cannot be safeguarded and complied with without the 

right to participation forming the basis for interpretation and application of the other 

legal norms that are relevant for children in a variety of legal issues. 
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