
Kurs i velferdsrett – barnevern 

Dommer 

Rt. 2002 s. 875 – pannekakedommen 

1. Hvilken hjemmel for omsorgsovertakelse er brukt i dette tilfellet? 

2. Hva sier Høyesterett om forholdet mellom vilkårene for omsorgsovertakelse og EMK art. 8? 

3. Hvordan startet saken, og hvordan vurderer HR dette vedtaket? 

4. Hvilke momenter trekker Høyesteretts flertall inn i vurderingen av morens omsorgsevne, og 

hva blir konklusjonen?  

5. Hva består uenigheten mellom flertallet og mindretallet i? 

6. Hvorfor HR anvender § 4-21 når saken er anlagt etter § 4-12? Mindretallets standpunkt 

illustrerer også dette poenget, hvor barnevernssaker atskiller seg fra andre forvaltningssaker. 

Hva er det, og hvordan lar det seg forsvare? 

7. Hva er kriteriet for om barnet skal tilbakeføres til mor, og hvilke momenter inngår i 

vurderingen? 

 

EMD: Strand Lobben and others v. Norway (2017) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-178877"]}  

Om fakta og bakgrunn, les særlig avsnitt 1-18, 40-44, 55-60. Rettens egen vurdering begynner i 101. 

Spørsmål: 

1. Hvilke spørsmål gjelder EMD-saken? 

2. Hva ligger ifølge EMDs flertall i nødvendighet? (102-3) 

3. Hva sier EMDs flertall om skjønnsmarginen? (104) 

4. Hva er det rettslige kravet for å erstatte fosterhjemsplassering med adopsjon? (106)  

5. Hva kreves av beslutningsprosessen? (107) 

6. Hva er det rettslige grunnlaget for at EMD kan trekke inn barnets beste? 

Hvilken plass sier EMDs flertall at barnets beste skal ha? (108)  

Hva går barnets beste ut på i saker av denne art? (109) 

7. Hvilke momenter trekkes inn i vurderingen av relevante og tilstrekkelige grunner i avsnitt 

110? Hva sier EMDs flertall om domstolens rolle i slike saker?   

8. Hvordan vurderer EMDs flertall den norske prosessen? (111-12) 

9. Hvilke momenter tar EMDs flertall opp i sin konkrete vurdering av adopsjonsvedtaket? (118-

130) 

10. Hvordan skiller mindretallet seg fra flertallet i sin vurdering av adopsjonen? (17, 24 særlig (5) 

(6) (7)) 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-178877"]}


Oppgave  

 

Marte Kirkerud (27) har to barn med Lars Holm, Lise på 10 og Sigurd på 7 år. De var samboere i 

perioder. Rett før Sigurd ble født, traff Marte sin nåværende ektemann, Hans Tastad (34). De 

giftet seg raskt og fikk to gutter som nå er 3 og 5 år gamle.  

 

Det har vært mye konflikter mellom Marte og Hans. De har hatt flere bopeler; i løpet av syv år 

har de hatt fem forskjellige leiligheter, og i en periode bodde de hjemme hos Martes mor. Lise og 

Sigurd har bodd hos Marte, og Lars har bare hatt sporadisk samvær. Det har vært mange 

konflikter mellom Marte og Lars knyttet til gjennomføring av samvær med Lise og Sigurd. Barna 

bodde likevel et års tid hos Lars før Marte for halvannet år siden hentet dem tilbake i en akutt 

situasjon hvor Lars var påvirket av narkotika.  

 

Straks etter kontaktet Marte barneverntjenesten i Lillevik kommune og ba om at Lise og Sigurd 

skulle plasseres i fosterhjem, da hun ikke lenger orket å ha omsorgen for alle sine fire barn. 

Barneverntjenesten i Lillevik kommune engasjerte en psykolog for å vurdere omsorgssituasjonen 

for barna hos Marte og Hans, samt foreldrenes omsorgsevne og endringspotensial. I sin rapport 

påpekte psykologen diverse konflikter mellom Marte og Lars, blant annet om samværet. 

Psykologen påpekte også at Hans hadde definert seg ut som stefar til Lise og Sigurd, og at han 

hadde et svært konfliktfylt forhold til Lars. Marte hadde et godt forhold til Lise og Sigurd, men var 

helt avhengig av at forholdene ble lagt til rette for henne; hun hadde opp gjennom årene trukket 

store veksler på egne foreldre når det gjaldt ivaretakelsen av barna. For den sakkyndige var det 

særlig aktuelt å vurdere fosterhjemsplassering av Sigurd, fordi han på mange måter syntes å falle 

mellom to stoler. Tross alle betenkeligheter kom psykologen likevel til at den beste løsningen var 

at de fortsatt ble boende hos moren, da det var uheldig at barna skulle flyttes nok en gang og 

bryte kontakten med besteforeldre, skole og venner. Barna ble derfor boende hos moren. 

 

For ca. åtte måneder siden var Marte likevel så sliten at Lise og Sigurd med hennes samtykke ble 

plassert i beredskapshjem av Lillevik kommune med hjemmel i barnevernloven § 4-4 siste ledd. 

Beredskapshjemmet sprakk etter ca. fem måneder da beredskapsmor ble sykemeldt, og Lise 

flyttet hjem til Marte. Sigurd ble boende i beredskapshjemmet en kort periode før han for ca to 

måneder siden ble plassert i fosterhjem. I perioden i beredskapshjemmet var barneverntjenesten 

i jevnlig kontakt med barna. I denne perioden har verken Marte eller Lars fulgt opp avtalt 

samvær, og samarbeidet var dårlig med både beredskapshjem og barneverntjenesten. 

 

Etter at Lise flyttet tilbake til Marte, har hun hatt en del fravær på skolen. Skolen har formidlet at 

hun ved noen anledninger har grått på skolen. I samråd med mor henviste barneverntjenesten til 

pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen, og psykiatrikoordinatoren har hatt flere møter 

med Lise. Situasjonen for Lise har deretter bedret seg, og hun har deltatt i undervisningen på 

vanlig måte. 

 

Marte var opprinnelig enig i at Lise og Sigurd skulle plasseres i fosterhjem. Lillevik kommune var 

også enig i at dette var det beste, og fremmet sak overfor fylkesnemnda for barnevern og sosiale 

saker om omsorgsovertakelse og fosterhjemsplassering av både Lise og Sigurd. Rett før 

behandlingen av saken i fylkesnemnda ombestemte Marte seg og ønsket å beholde Lise. 



 

Lillevik kommunes advokat anfører at kommunen bør overta omsorgen for Lise og Sigurd, og at 

de plasseres i fosterhjem. Lillevik kommune anfører at barna mesteparten av livet har blitt flyttet 

mellom mor og far, til stadig nye steder og partnere. Det har vært store konflikter mellom Lars og 

både Marte og Hans. Barna har store, udekkede behov som Marte ikke vil kunne dekke. Dette 

har de bedre muligheter til uten å konkurrere med sine to mindre halvsøsken. Ved plassering i 

beredskapshjem bar begge barna preg av det turbulente livet de har levd.  

 

Kommunen anfører videre at forholdet mellom Lise og Sigurd har utviklet seg negativt. Det bar 

preg av at Lise tok mye ansvar for Sigurd på alle områder, også i oppdragelsen. Sigurd har uttalt 

både til Marte og i beredskapshjemmet at han trodde Lise hatet ham. Sigurd har funnet seg godt 

til rette i fosterhjemmet og virker nå som en trygg og glad gutt. Han ønsker å bli boende i 

fosterhjemmet, noe også fosterforeldrene ønsker. Lise bor i realiteten hos sine besteforeldre og 

er i en høyrisikogruppe for å utvikle atferdsproblemer. Hun sier at hun ikke har så lyst til å 

komme i fosterhjem, men at det er fint at hun kan bo hos besteforeldrene når det blir for mye 

styr hjemme. Etter kommunens syn vil Lise og Sigurd profitere på å bli boende hver for seg. 

Marte var i utgangspunktet enig i omsorgsovertakelsen av Lise, men har endret syn uten å 

fremføre overbevisende grunner for det. Det er ikke relevant å sette inn hjelpetiltak i hjemmet, 

da hovedproblemet er at det er for mange barn i familien.  

 

Martes advokat anfører at hun aksepterer at kommunen overtar omsorgen for Sigurd, men ikke 

Lise. Hvis Sigurd skulle flytte hjem, ville Marte få ansvar for alle sine fire barn, som er for mye. 

Hun fikk liten hjelp av barneverntjenesten, konfliktnivået mellom Lise og Sigurd var høyt, og 

Sigurd er svært krevende. Situasjonen er bedre nå når Sigurd ikke bor hjemme. Nemnda må se 

hen til det biologiske prinsipp. Det er ikke dokumentert noen alvorlige mangler i mors 

omsorgsevne. Konflikten mellom Hans og Lars har også roet seg. Marte har store 

omsorgsoppgaver, men dersom det settes inn hjelpetiltak vil hun være i stand til å ta vare på 

barna. Selv om besteforeldrene ikke har overskudd til å ha Lise boende der på fast basis, vil de 

være til hjelp og støtte for Marte. Nok en mislykket omplassering av Lise, slik som skjedde med 

beredskapshjemmet som sprakk, er risikabelt. Hun vet hva hun har i dag.  

 

Lars advokat sier Lars samtykker til omsorgsovertakelse av Lise og Sigurd da han erkjenner at han 

ikke har stilt opp.  

 

Spørsmål: 

1. Har fylkesnemnda rettslig grunnlag for å vedta at barneverntjenesten skal overta omsorgen 

for Sigurd? 

2. Har fylkesnemnda rettslig grunnlag for å vedta at barneverntjenesten skal overta omsorgen 

for Lise? 

3. Hvordan kommer Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter inn i vurderingene? 

4. Hvilke rettsmidler kan benyttes mot avgjørelsen til fylkesnemnda, og hvilken kompetanse har 

neste instans i sin overprøving av fylkesnemndas vedtak? 


