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Sensorveiledning JUS5970 og JUR1970 barnerett, våren 2022 

1. Oppgavens ordlyd 
Hva er de rettslige utgangspunktene for barns og foreldres rett til samvær med hverandre etter 

menneskerettighetene og barnevernloven? Forklar hva som har vært praksis når det gjelder 

samværsfastsettelse i norske barnevernvernssaker, og hvorfor Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen (EMD) har kritisert denne praksisen, med eksempler fra dommer fra 

EMD. Redegjør for de retningslinjene Høyesterett har kommet med etter kritikken fra EMD. Hvilken 

betydning kan dette få for praksis fremover? Foreta en vurdering ut fra menneskerettighetene. 

2. Eksamensform 
Eksamen er gjennomført som fire timers hjemmeeksamen, med 45 min ekstra for mulige problemer 

med innlogging, tekniske problemer etc (kl 08.45-13.30). 

Studentene kan da bruke alle tilgjengelige hjelpemidler, herunder pensumlitteraturen. Både på MA- 

og BA-nivå har de full tilgang til Lovdata Pro og trenger ikke aktivere «eksamensmodus».  

Utformingen av eksamensoppgaven er tilpasset eksamensordningen.  

Det forutsettes at de ikke kommuniserer med hverandre eller andre om oppgaven. 

3. Læringskrav og litteratur 
Oppgaven dekkes av disse punktene i læringskravene, som gjelder både på MA- og BA-nivå: 

Studenten skal ha god kunnskap om og forståelse av følgende emner: 

• Barnekonvensjonen og dens anvendelse i norsk rett, herunder 

- de fire generelle prinsippene (her særlig barnets beste, men også barnets rett 

til å bli hørt) 

- barns rett til familie og omsorg 

• Det offentlige barnevern: 

- vilkårene i barnevernloven kap. 4 og EMK for det offentliges adgang til å gripe 

inn i familien med tvangstiltak, herunder omsorgsovertakelse, fratakelse av 

foreldreansvar og adopsjon 

- samværsrett etter omsorgsovertakelse 

 

For å besvare oppgaven kreves det kunnskap om norsk nasjonal rett, EMDs nyere praksis og 

samspillet mellom det nasjonale og det internasjonale. I tillegg er det gunstig å trekke inn kunnskap 

om barns rettigheter, særlig i vurderingen, men eventuelt også i kommentarer til de andre punktene 

i oppgaven. 

I pensumlitteraturen både for BA og MA er temaet behandlet i Bendiksen og Haugli, Sentrale emner i 

barneretten (4. utgave, 2021), kap. 19 Samværsrett s. 266-287. Barnevernssakene for EMD og 

Høyesteretts storkammer er dessuten presentert samlet i kap. 13.5, s. 201-207. På s. 207 er det et 

avsnitt om konsekvensen av dommene for samværspraksis. I kap. 19 om samvær er derimot 
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dommene fra EMD tatt med underveis i fremstillingen, uten en samlet drøftelse av hva de 

innebærer. Boka utkom tidlig i 2021 og er ajour pr oktober 2020. 

I Høstmælingen m.fl. (2020) Barnekonvensjonen er kap. 3 om barnets beste, kap. 5 om barnets rett 

til å bli hørt og kap. 8 om barns rett til familie og omsorg, særlig om barnevernet, relevante.  

4. Undervisning 
Forelesningene i barnerett er lagt opp med en tredjedel på hvert av hovedtemaene: 

barnekonvensjonen, barn og foreldre (barneloven) og barnevernrett. Som en av de siste 

forelesningene holdt Kirsten Sandberg en snau dobbelttime om samværsretten i lys av 

gjenforeningsmålet etter EMK, presentert slik i forelesningsplanen: 

«Gjenforeningsmålet etter EMK, samvær og tilbakeføring. 

Hovedlitteratur: 

Bendiksen og Haugli kapittel 19 og 22. 

Dommer: 

HR-2020-662-S, HR-2021-474-A, HR-2021-475-A og HR-2021-476-A  

 Tilleggslitteratur: 

Forandringsfabrikken (2021) «Det handler om oss – 100 barn 7-18 om samvær i 

barnevernet», Rapport: Det handler om oss (2021) - Forandringsfabrikken» 

På den etterfølgende forelesningen om adopsjon ble alle EMD-dommene behandlet samlet, også de 

som ikke gjaldt adopsjon, men bare f.eks. samvær. Det går der frem hva de dreide seg om. Jeg ser at 

dette ikke er optimalt med tanke på denne oppgaven, men stoffet finnes der iallfall. Det er en 

pedagogisk utfordring å fremstille dette stoffet på en ryddig måte. Fordelen er at kand. ikke har fått 

servert svaret på denne oppgaven på et brett, men det må også tas i betraktning ved sensuren. 

Tidlig i forelesningsrekken foreleste Sandberg over barnets beste og barnets rett til å bli hørt, uten at 

dette var spesielt knyttet til barnevernet. 

Frem til vinterferien gikk forelesningene digitalt. Etter det er de holdt fysisk i auditorium, men med 

zoomoverføring (altså hybrid). Forelesningene er tatt opp og lagt ut til studentene, slik at de kan høre 

dem i ettertid.  

5. Besvarelsens innhold 

5.1 Hva er de rettslige utgangspunktene for barns og foreldres rett til samvær med 

hverandre etter menneskerettighetene og barnevernloven? 

Det rettslige utgangspunktet etter menneskerettighetene er at barn og foreldre har rett til samvær 

med hverandre etter en omsorgsovertakelse. (Oppgaven nevner ikke uttrykkelig at den gjelder 

samvær etter omsorgsovertakelse, men det følger av henvisningen til barnevernloven.) I Grl. § 102 

har retten til familieliv fått konstitusjonelt vern. Det er bra om studentene nevner dette, men for 

øvrig må det være greit at de holder seg til konvensjonsbestemmelsene.  

Sentralt for oppgaven står EMK art. 8 om retten til familieliv, men også BK art. 16 om barnets rett til 

familieliv og BK art. 9 om barnets rett til ikke å bli atskilt fra foreldrene hører med. Det bør nevnes at 

begge konvensjonene er gjort til norsk lov med forrang foran andre lover gjennom 

menneskerettsloven § 2 jf. § 3. Unntaksmulighetene bør nevnes, siden det er her mye av oppgavens 

essens ligger. Av EMK art. 8 følger at det kan gjøres unntak fra retten til familieliv så sant det har 

https://www.forandringsfabrikken.no/det-handler-om-oss-2021
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hjemmel i lov, har et legitimt formål og er nødvendig. Barnets beste er innfortolket som legitimt 

formål under «helse» og «andres rettigheter og friheter». Foreldrenes rett til samvær kan dermed 

bare begrenses hvis det er nødvendig ut fra hensynet til barnet. 

Etter BK art. 9 nr. 1 om atskillelse mellom foreldre og barn kan det gjøres unntak på samme vilkår, 

med barnets beste uttrykkelig nevnt som formål. I art. 9 nr. 3 er barnet gitt en uttrykkelig rett til ved 

atskillelse å «opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene 

regelmessig, med mindre dette er i strid med barnets beste». En skarp student kan spørre om 

muligheten for å begrense samvær er den samme etter de to konvensjonene, eller om den går lenger 

etter BK. Men å gå nærmere inn på dette passer best under vurderingen til slutt, eventuelt i 

kommentarer til praksis underveis. 

Bvl. § 4-19 gir også som hovedregel barn og foreldre rett til samvær med hverandre. Vilkåret for å 

gjøre unntak er her bare formulert som «av hensyn til barnet». Noe kriterium for omfanget er ikke 

angitt i bestemmelsen, men det har vært alminnelig antatt at man også her må følge bvl. § 4-1 om at 

det skal legges avgjørende vekt på barnets beste. Om dette fullt ut kan opprettholdes etter EMDs 

nyere dommer, er noe kand. kan drøfte senere i oppgaven. 

Punktet om de rettslige utgangspunktene er ikke ment å være problematiserende og heller ikke 

særlig langt.  

5.2 Forklar hva som har vært praksis når det gjelder samværsfastsettelse i norske 

barnevernvernssaker, og hvorfor Den europeiske menneskerettighetsdomstolen 

(EMD) har kritisert denne praksisen, med eksempler fra dommer fra EMD. 

5.2.1 Praksis ved samværsfastsettelse i norske barnevernvernssaker 
Under eksamen ble det stilt spørsmål til meg som ansvarlig faglærer om «samværsfastsettelse» 

skulle forstås slik at vi bare spør etter omfanget, og at samværsnekt ikke skulle behandles. Til det 

svarte jeg at dette må kand. selv finne ut av. Jeg tenker på «samværsfastsettelse» som den 

avgjørelsen som tar stilling til samværet, og den kan i og for seg gå ut på at samvær nektes. 

Sammenhengen med EMDs praksis fører nok til at det primære fokuset i oppgaven vil være på 

omfanget. Men hos EMD er det ikke det samme klare skillet mellom disse som vi har hatt i norsk 

praksis, i og med at kravet om ekstraordinære omstendigheter (exceptional circumstances) ikke bare 

må være oppfylt ved samværsnekt, men også der det fastsettes lite samvær. Dette er noe av det 

kand. gjerne kan si noe om, og derfor ønsket jeg ikke å svare. 

Basert på en høyesterettsdom fra 1998, Rt. 1998 s. 787 (s. 792), har norsk fylkesnemnds- og 

rettspraksis operert med et skille mellom midlertidige og langvarige plasseringer. Ved midlertidige 

plasseringer skulle det være best mulig kontakt mellom barn og foreldre med sikte på tilbakeføring, 

mens det ved langvarige plasseringer var tilstrekkelig at barnet beholdt kjennskap til foreldrene. 

Dette skillet ble opprettholdt i Rt. 2012 s. 1832, hvor det ble lagt til at omfanget ikke skulle være til 

hinder for å etablere en trygg og god relasjon til fosterforeldrene (avsnitt 34). Høyesterett antydet at 

3-6 ganger i året ville være tilstrekkelig ved langvarige plasseringer. 

5.2.2 Kritikken fra EMD 
EMD har kritisert denne praksisen fordi den innebærer at man allerede ved omsorgsovertakelsen 

legger til grunn at en plassering er varig, med virkning for samværet. Da har man oppgitt 

gjenforeningsmålet, og det kan man ikke gjøre på et så tidlig tidspunkt. Enhver omsorgsovertakelse 

skal i utgangspunktet anses som midlertidig, og samværet skal fastsettes med sikte på gjenforening. 
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For å sikre gjenforening er det nødvendig med regelmessig og relativt hyppig samvær. I M.L. mot 

Norge (2020) sa EMD at uker eller måneder mellom samværene er for mye.  

Det går likevel en grense også etter EMDs syn, idet samvær ikke skal påføre barnet «undue 

hardship». Dette kommer jeg tilbake til under Høyesteretts retningslinjer i neste punkt. 

Det kan hende noen kand. kommer inn på kritikken av saksbehandlingen, noe som ikke er feil, men 

heller ikke bør ta for mye plass. Mest interessant for vårt spørsmål er i så fall det EMD har sagt om at 

barnets sårbarhet må begrunnes godt hvis denne skal brukes som grunnlag for å begrense 

samværsretten, og at man ikke kan basere seg på fosterforeldrenes utsagn når det gjelder barnets 

reaksjoner etter samvær. Det første er det mulig å gjøre noe med, mens det andre kan være 

problematisk, fordi det er de som ser barnet på nært hold, bl.a. om natten. 

Nedenfor følger eksempler fra EMD. Det forventes naturligvis ikke at hver kand skal ha med alle 

disse, men gjerne et par-tre av dem. (Som nevnt har de denne oversikten i min forelesning om 

adopsjon.)  

Strand Lobben, storkammer (2019): 

Den største fraksjonen på 7 innenfor det flertallet på 13 (av 17) som ville dømme Norge, behandlet 

ikke samværsspørsmålet direkte, men fokuserte på beslutningsgrunnlaget og begrunnelsen. Den 

andre fraksjonen på 6 i flertallet var derimot opptatt av at gjenforeningsmålet var oppgitt helt fra 

starten, med så lite samvær tingretten i adopsjonsspørsmålet noen år senere sto overfor et fait 

accompli. 

K.O. og V.M (2019), omsorgsovertakelse, samvær 

- Samværet: brudd på art. 8 (omsorgsovertakelsen: ikke brudd) 

- Lite samvær, ut fra at plasseringen i fosterhjem ville være varig. Tingretten økte fra fire til 

seks samvær i året à to timer. Bare for å bevare kjennskap. Ikke i tråd med 

gjenforeningsmålet 

- Samværet må støtte gjenforeningsmålet frem til myndighetene er overbevist om at dette 

ikke lenger er i samsvar med barnets beste 

- Tilsyn ved samvær må særskilt begrunnes 
 

Abdi Ibrahim, 2019, dom i kammer (nå er det storkammerdommen som gjelder, men denne viser 

EMDs vurdering av samværet): 

- Samvær 2 timer x 4, endret av TR til 1 time x 6, ble av EMD ansett som minimalt, på tvers 

av prinsippet om å styrke og utvikle familiebånd. 

- Sterke reaksjoner på samvær ikke godt nok underbygd, og sakkyndige uenige om årsaken 
 

Persen (2020), adopsjon, med uttalelser om samvær: 

- EMD ser på saken i sin helhet, ikke bare adopsjonen 

- Kritiserer at plasseringen ble sett på som langvarig 

- Dette sementerte situasjonen helt fra starten, med svært streng samværsordning (4 x 2 

timer pr år) som utelukket enhver realistisk mulighet for gjenforening 

- Da kan ikke myndighetene bygge adopsjonsvedtak på manglende tilknytning mellom 

foreldre og barn 
 

M.L. (2020), adopsjon, med uttalelser om samvær: 
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- Plassert 9 dager gammel, aldri fått sjansen til å utvikle bånd til moren. Bare 4 samvær 

årlig á 2 timer (el mindre). Ikke revurdert og ingen reelle skritt var tatt for å hindre at de 

ble fremmede for hverandre. (91-93) 

- Gjenforeningsmålet oppgitt ved omsorgsovertakelsen (93) 

- Uker eller måneder mellom samvær støtter ikke gjenforeningsmålet 

- Med så lite samvær og ingen forsøk på å motvirke et endelig brudd i familierelasjonene 

kan ikke adopsjon bygges på fravær av tilknytning 

-  
A.L. and others (2022), samvær: 

- Tre ganger i året under tilsyn + sperret adresse 

- Dette var for lite for tidlig i strid med gjenforeningsmålet, ut fra en vurdering av at plasseringen 

ville bli varig allerede fra den startet 

- Ikke undersøkt om andre ordninger kunne bidratt til å unngå denne varigheten  

 

E.M. and Others, 20.01.2022, omsorgsovertakelse, samvær og foreldreansvar: ikke krenkelse 

- Grov omsorgssvikt med fysiske overgrep og manglende beskyttelse 

- Grundig og balansert prosess 

- Samvær og gjenforening hadde vært i fokus, nødvendige tiltak for dette iverksatt.  

- Barna hørt og ønsket ikke kontakt, viste ulike sterke fryktreaksjoner.  

- Reiser spørsmål om morens rett til å representere også barna som klagere, og avviser 

dette pga åpenbar interessekonflikt (sml Strand Lobben hvor dette ble godtatt) 
Denne er ikke direkte relevant for å belyse EMDs kritikk mot Norge, men er eksempel på at norske 

myndigheters vurderinger ble godtatt. Det samme har også vært tilfellet i andre saker hvor det har 

vært vold.  

 

5.3 Redegjør for de retningslinjene Høyesterett har kommet med etter kritikken fra 

EMD. 

Retningslinjene fra Høyesterett følger for det første av storkammeravgjørelsen fra mars 2020 (HR-

2020-661-S, 662 og 663). For det annet avsa HR i mars 2021 tre dommer om samvær i kammer, HR-

2021-474-A, 475 og 476). Det finnes også andre dommer om samvær etter EMD-dommene, men 

dette er de mest prinsipielle. Pensumboka er som nevnt ajour pr oktober 2020 og inneholder dermed 

ikke dommene fra mars 2021, men de er behandlet på forelesning. 

Høyesterett har gjort det klart at samvær må fastsettes konkret, det finnes ingen norm eller 

minstenivå. Tre-seks ganger pr år er ikke en norm (HR-2020-662-S).  

Samværet kan under ingen omstendighet utgjøre en urimelig belastning (undue hardship) for barnet; 

barnets behov for stabilitet og kontinuitet i omsorgssituasjonen og foreldrenes mangelfulle 

samværskompetanse kan tilsi at samværet begrenses (HR-2020-662-A, 129).  

Først så det ut til at HR ville sette grensen ved urimelig belastning, men i dommene fra 2021 ble det 

gjort klart samværet ikke skal gå på tvers av barnets beste. Det skal fastsettes så mye samvær som 

mulig uten å tilsidesette barnets beste (HR-2021-474-A, 43). Samværsomfanget kan ikke legges nært 

opp til grensen for urimelig belastning, for det kan under ingen omstendighet gis samvær som er til 

skade for barnet (HR-2021-474-A, 45).  
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Opprettholdelse av familiebånd og dermed samvær har en egenverdi selv om gjenforening ikke 

lenger er mulig (HR-2020-661-S, 134). 

Kanskje kommer noen av kand inn på de momentene HR satte opp i HR-2021-474-A. De er ikke 

nødvendige å ha med i vår sammenheng, men kand kan godt ha dem med hvis de klarer å sette dem i 

relasjon til det oppgaven gjelder. Blant annet nevnes som et moment om plasseringen er kortvarig 

eller langvarig, og det kan gjerne problematiseres/kommenteres. 

Her er momentene, for ordens skyld: 

- Barnets sårbarhet og hvordan barnet påvirkes av samvær. Jevnlige samvær kan også 

lette kontakten 

- Barnets behov og hvordan det klarer seg etter samvær 

- Styrken i barnets tilknytning til sine biologiske foreldre 

- Barnets eget syn, avhengig av alder og modenhet (53) – mer kommer 

- Foreldrenes funksjon og om det er tale om en kortvarig eller langvarig plassering(?) 

Bakgrunnen for omsorgsovertakelsen og foreldrenes utvikling i ettertid.  

- Kvaliteten på samværene og muligheten for å veilede foreldrene 

- Konfliktnivået i saken (54) 

- Om fosterforeldrene har et annet språk eller en annen kulturell bakgrunn enn de 

biologiske foreldrene (55) 

- At barnet får en trygg og god relasjon til fosterhjemmet. Fosterforeldrene må legge til 

rette for samvær og trygge barnet etter gjennomført samvær. Men samlet belastning 

for fosterfamilien kan bli så stor at fosterhjemmet ikke klarer omsorgsoppgaven 

overfor barnet (56) 

- Barnets egen mening helt sentral. HR viser til Forandringsfabrikkens rapport (57-58) 

 

5.4 Hvilken betydning kan dette få for praksis fremover? 

Bendiksen og Haugli nevner på s. 207 at en konsekvens av EMD-dommene trolig vil være en nokså 

omfattende økning i omfanget av det samværet som fastsettes av fylkesnemndene og domstolene. 

Etter denne boka kom det i november 2021 en rapport fra OsloMet som undersøkte lagmannsretts- 

og fylkesnemndspraksis, og som viser at det har skjedd en betydelig økning i samværet. Denne 

rapporten har studentene etter det jeg kan se ikke fått noen skriftlig henvisning til, men jeg mener 

den ble nevnt på forelesning. Det er iallfall blitt sagt at vi har sett en markant økning i samværet. Om 

kand ikke skulle ha fått med seg dette, er det en nærliggende virkning av de endrede retningslinjene. 

Det må det forventes at de tar med, nå oppgaveteksten spør etter hvilken betydning dette «kan få».  

I den nye barnevernsloven er samvær behandlet i kap. 7. De trenger ikke komme inn på denne, men 

kan gjøre det, så her er en oversikt fra forelesning: 

- Ikke endringer i barns og foreldres rett til samvær med hverandre, § 7-1, men ny sak kan 

først reises etter 18 måneder, § 7-4 

- «Nemndas vedtak om samvær skal baseres på en konkret vurdering.», § 7-2 annet ledd. 

Momenter: blant annet tas hensyn til barnets behov for beskyttelse, barnets utvikling, 

samt barnets og foreldrenes mulighet til å opprettholde og styrke båndene mellom seg  

- «Samvær skal være til barnets beste», § 7-2 annet ledd siste punktum 

- Lovfestet rett til samvær for søsken og andre som har et etablert familieliv og nære 

personlige bånd til barnet, § 7-5 
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- Barneverntjenesten skal utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt, § 7-

6 

 

5.5 Foreta en vurdering ut fra menneskerettighetene 

Når det ikke står uttrykkelig hva kand er ment å vurdere, må de kunne velge om de vil vurdere det 

hele eller deler av det de har fremstilt. Kriteriet for vurderingen kan gjerne være 

menneskerettighetene. Foreldrenes rett til familieliv er uten tvil bedre ivaretatt gjennom de 

retningslinjene EMD har trukket opp og som er tilpasset til norsk rett av HR, og dermed også bedre 

ivaretatt i praksis i alle ledd. Derimot kan det spørres om barnets rettigheter ivaretas i like stor grad. 

EMDs grense ved «undue hardship» kan gjerne problematiseres opp mot barnets beste. Den er 

riktignok moderert av HR, men fortsatt kan det spørres om det er riktig å la barnet tåle en viss 

belastning ved samvær av hensyn til verdien av kontakt med foreldrene på lengre sikt, og av hensyn 

til foreldrenes rett til familieliv. Det første dreier seg om vekten av barnets behov og opplevelser av 

samværet her og nå opp mot verdien av det biologiske, altså innenfor barnets beste-vurderingen. 

Det andre gjelder barnets beste satt opp mot foreldrenes rettigheter. Man kan spørre om det 

egentlig tjener noen hensikt å la barnet ha et samvær det føler som en belastning. Vil ikke det være 

lite meningsfylt for foreldrene også?  

Når det er sagt, ligger det en viktig oppgave for barneverntjenesten i å legge til rette for et samvær 

som barn ikke føler som en belastning, og som dermed kan fungere bedre for begge parter. Her vil 

det være all grunn til å lytte til barnet selv. Forandringsfabrikkens rapport fra 2021 viser hvor viktig 

alle detaljene ved samværet er for barn – hvor det skal foregå, hva de skal gjøre under samværet, 

hvem som skal være til stede.  

Jeg har lagt ut til studentene (men ikke gjennomgått) en power point-presentasjon om Dilemmaer i 

barnevernretten etter dommene fra EMD. Her kan de hente momenter til vurderingen. 

6. Vurderingen 
Oppgaven kan kanskje virke ganske omfattende, men de ulike spørsmålene henger sammen. Når 

kand har tilgang til alle kilder, kan det hende de bruker en del tid på å finne frem stoff. Det skulle 

likevel være mulig å besvare oppgaven ut fra pensum, særlig hvis de benytter forelesningene som 

støtte. Som nevnt er ikke oppgaven behandlet samlet noe sted, verken i pensum eller på forelesning. 

Den krever dermed selvstendighet hos kand i sammensetningen av kilder. 

Det er viktig å skille mellom MA- og BA-besvarelser. En del av kand. på JUR1970 er riktignok 

jusstudenter og har ved tidligere eksamener vist seg å beherske faget godt. Også de som ikke 

studerer juss, forutsettes å kjenne til rettskildebruken. For å unngå at de stiller helt på bar bakke, er 

dette tatt inn i fagbeskrivelsen: 

Faget er primært beregnet på jusstudenter, og noe kjennskap til juridisk metode forutsettes 

for å forstå faget. Praktisk erfaring fra rettsanvendelse, f.eks. fra barnevernet, kan i noen 

grad veie opp for dette. 

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er 

læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå. 

Jeg har skrevet denne veiledningen uten å ha lest noen besvarelser, og denne gangen skal jeg heller 

ikke være sensor. Derfor er jeg avhengig av tilbakemeldinger fra sensorene hvis veiledningen skal 
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forbedres, både på innholdet av oppgaven og når det gjelder vurderingen av besvarelsene. (Jeg 

mottok ingen slike henvendelser.) 

 

22.04.22 Kirsten Sandberg 

 

 


