
Sensorveiledning JUS5970 og JUR1970 

Gjør rede for prinsippet om barnets beste etter barnekonvensjonen art. 3 nr. 1 

og i norsk rett, med eksempler fra praksis. Foreta en vurdering. 

1. Læringskrav, litteratur og undervisning 

Oppgaven er den samme på master- og bachelornivå. Den er bred og kan bli ganske omfattende, 

men er med hensikt ikke nærmere presisert. Noe av prøven vil være å finne frem til hva som bør 

dekkes. Kand har fire timer til disposisjon.  

På JUS5970 er læringskravet «god kunnskap og forståelse» for alle de temaer som berøres av 

oppgaven. På JUR1970 er læringskravet kun «kunnskap og forståelse» for alle temaer. Her er link til 

læringskrav og litteratur: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v19/pensumliste/index.html  

Oppgaven er dekket av samme hovedlitteratur på begge nivåer: 

Trude Haugli, Hensynet til barnets beste, i Høstmælingen, Njål, Elin Saga Kjørholt og Kirsten 

Sandberg: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, 3. utgave, Universitetsforlaget 

2016, kapittel 3 

Bendiksen, Lena R.L. og Trude Haugli: Sentrale emner i barneretten, Universitetsforlaget 

2018, 3. utgave, s.24-297, unntatt kap.12 og for BA også kap. 22 (for JUS5970 er det dessuten 

gjort unntak for 4.1-4.3, men dette dekkes uansett av Hauglis kap. i BK-boka) 

I tillegg er det opp til studentene om de vil bruke stoff fra andre deler av pensum, særlig på delen om 

norsk rett.  

I undervisningen er barnets beste dekket av en forelesning holdt av Kirsten Sandberg om 

barnekonvensjonen (BK) art. 3 nr. 1 og FNs barnekomités generelle kommentar nr. 14 (2013). Power 

point-presentasjonen er vedlagt. I tillegg har Sandberg dekket temaet i forelesninger om barneloven 

og barnevernloven, med utstrakt bruk av dommer på de forskjellige punktene, og Kristin Skjørten i to 

forelesninger om rettspraksis i foreldretvister (Foreldretvister om bosted og samvær og Barns rett til 

beskyttelse mot vold og overgrep i forbindelse med foreldretvister). Disse presentasjonene er 

vedlagt, selv om iallfall Sandbergs dekker langt mer enn barnets beste.  

2. BK art. 3 nr. 1 

Den internasjonale delen av oppgaven er godt dekket i Hauglis kapittel om art. 3 nr. 1 i BK-boka. 

Kapitlet bygger i ganske stor grad på generell kommentar nr. 14 (GC 14), som gir en god disponering 

av stoffet. Barnekomiteens generelle kommentarer er tilgjengelige for stud. på engelsk på Lovdata. 

For enkelhets skyld vedlegges også den her.  

Kand bør komme inn på de tre funksjonene eller dimensjonene begrepet barnets beste har ifølge GC 

14: en materiell rettighet, et tolkingsprinsipp og en saksbehandlingsregel, og si noe om hva som 

ligger i dette. Det er bra hvis de også kan si om statens plikter i forbindelse med gjennomføringen av 

art. 3 nr. 1.  

Videre er det naturlig å komme inn på de forskjellige ordene i art. 3 nr. 1, som angir hvilken type 

handlinger den gjelder for, hva som ligger i at de må berøre barn, og hvem sine handlinger det 

gjelder. Den vedlagte power point-presentasjonen viser momenter under de forskjellige punktene. 

Kand bør få frem at dette ikke bare er en regel som gjelder i enkeltsaker, men også når 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v19/pensumliste/index.html


myndighetene kommer med lovforslag, vedtar budsjetter, driver planlegging osv. «Barn» betyr altså 

ikke bare enkeltbarn, men også alle barn i Norge eller ulike grupper av barn, avhengig av hvem 

handlingen gjelder. 

Innholdet av barnets beste: Det er sentralt å få frem at art. 3 nr 1 innebærer at man må ta stilling til 

barnets beste i hver enkelt sak, ut fra de konkrete omstendighetene vedr. barnets situasjon og 

behov. For drøftelse av momentene i vurderingen er den generelle kommentaren til god hjelp. 

Momentene som er nevnt der er disse:  

 Barnets syn 

 Barnets identitet og karaktertrekk 

 Bevare barnets familiemiljø og tilknytning 

 Omsorg, beskyttelse og sikkerhet 

 Om barnet er i en sårbar situasjon 

 Barnets rett til helse 

 Barnets rett til utdanning 

Nærmere om momentene, se vedlagte ppt. Også andre momenter kan være aktuelle ut fra den 

konkrete situasjon. Momentene må avveies mot hverandre for å finne frem til det som alt i alt er til 

barnets beste. 

Deretter må en dommer eller annen beslutningstaker ta stilling til hvilken vekt barnets beste skal ha 

opp mot andre hensyn i saken, og der sier art. 3 nr. 1 som kjent at det skal være «et grunnleggende 

hensyn». GC 14 behandler dette i avsnitt 36-40, hvor det heter at barnets beste skal ha en sterk 

posisjon, og ikke bare vurderes på nivå med alle andre hensyn. Siden art. 3 nr. 1 skal dekke et vidt 

spekter av situasjoner, er det behov for fleksibilitet. Interessekonflikter må løs fra sak til sak, hvor alle 

interessene avveies og man prøver å finne et passende kompromiss. Hvis dette ikke er mulig, må 

barnets beste få høy prioritet og større vekt enn andre hensyn. Dette er særlig viktig der en handling 

har en utvilsom innvirkning på de barna det gjelder. 

Ifølge GC 14 stiller art. 3 nr. 1 også noen krav til saksbehandlingen: uttalerett for barnet, kvalifiserte 

fagpersoner til å undersøke saken og vurdere barnets beste, rettslig representasjon for barnet, rask 

saksbehandling, krav til begrunnelsen, klageordninger og mulighet for senere revurdering av 

avgjørelsen. 

3. Norsk rett 

For norsk rett må Grunnloven § 104 annet ledd være med. Den har omtrent samme ordlyd som art. 3 

nr. 1, og kand bør få frem at dermed har prinsippet fått høyere rettskildemessig status. 

Rettskildeverdien av stoff knyttet til barnekonvensjonen i tolkingen av Grunnloven kan godt berøres. 

Kand bør også nevne at BK er inkorporert i norsk lovgivning gjennom menneskerettsloven, med 

forrang fremfor andre lover ved motstrid. Kand må gjerne drøfte rettskildeverdien av GC 14, med 

henvisning til plenumsdommen i Rt. 2015 s. 1388. 

Barneloven og barnevernloven er de to lovene som iallfall må dekkes, se bl. § 48 og bvl. § 4-1. Den 

gode kand vil nevne at i avgjørelser etter barneloven går man direkte på dette kriteriet, mens man i 

barnevernsaker først må vurdere om vilkårene for det aktuelle tiltaket er oppfylt, f.eks. vilkårene i § 

4-12. Innholdet i barnets beste vil etter begge lovene avhenge av de konkrete omstendighetene. 

Vekten av barnets beste er etter bl. § 48 angitt ved «først og fremst», men det er etter rettspraksis 

meget sjelden at andre hensyn blir utslagsgivende. Etter bvl. § 4-1 skal barnets beste ha avgjørende 

vekt. At begge disse lovene gir hensynet større vekt enn det har etter art. 3 nr. 1, er uproblematisk i 



forhold til BK. Et land må gjerne gi barnet bedre rettigheter enn etter konvensjonen. (Samtidig må 

det ikke gå på tvers av andres rettigheter etter andre konvensjoner, se nedenfor om EMK.)  Innholdet 

av barnets beste etter barneloven og barnevernloven er det antakelig vanskelig å si noe nærmere om 

uten å bruke eksempler, som oppgaven også spør etter, se nedenfor. 

Det er bra om kand i tillegg til disse lovene også kommer inn på andre lover hvor barnets beste er 

nevnt, f.eks. utlendingsloven (merk at denne er pensum bare på JUS5970) eller adopsjonsloven. Kand 

bør dessuten få frem at det gjelder også på områder hvor det ikke er nevnt i loven, i kraft av Grl. § 

104 og den inkorporerte BK art. 3 nr. 1. 

Selv om EMK er en del av norsk rett, kan det neppe kreves at kand kommer inn på hvordan barnets 

beste håndteres etter denne konvensjonen. Men hvis noen på en god måte får flettet inn at EMD i 

barnevernsaker regner barnets beste som et legitimt formål etter art. nr 2 og trekker barnets beste 

inn i nødvendighetsvurderingen, bør dette gi uttelling. 

3. Eksempler  

Den sier «fra praksis», så kand står fritt til å trekke inn eksempler f.eks. fra fylkesnemndene. Men det 

vil være i rettspraksis de fleste har mest å hente. Etter barneloven kan det være avgjørelser om 

foreldreansvar, fast bosted eller samvær, og etter barnevernloven særlig om omsorgsovertakelse, 

samvær og adopsjon. Se Sandbergs to ppt’er om dommer etter disse lovene, og Skjørten om LR-

dommer etter barneloven. 

Kand kan naturligvis godt bruke eksempler fra praksis etter andre lover også, f.eks. utlendingsloven. 

Eksemplene kan nok med fordel integreres i de to foregående delene. Når de er nevnt som et eget 

punkt her, er det for sensorenes skyld. For enkelte av HR-dommene i utlendingssaker kan det være 

en smakssak om man vil plassere dem under BK eller norsk rett. 

4. Vurdering 

Oppgaven sier ikke eksplisitt hva som skal vurderes, så det er i noen grad opptil kand. selv. Det kan 

være en overordnet vurdering av barnets beste som kriterium enten det er etter BK eller norsk rett; 

det er jo beskyldt for å være vidt og vagt, samtidig som det er viktig nettopp at det gir anvisning på 

en konkret vurdering, som GC 14 gir mer innhold til. Vurderingen kan også gjelde ulike sider av 

anvendelsen av barnets beste i norsk rett – rettskildemessige sider eller den konkrete bruken av det. 

Her vil det være naturlig å bruke BK som målestokk – følger norsk praksis opp BK art. 1 på en lojal 

måte. Om vurderingen foretas underveis på ulike punkter eller samlet til slutt, er i og for seg 

underordnet, men det kan nok være en fordel om det i alle fall gjøres en avsluttende mer samlet 

vurdering. 

5. Helhetlig om oppgaven 

Siden oppgaven er omfattende, vil en av utfordringene for kand være å klare å dekke alt innenfor 

tiden, uten å skrive seg bort på enkelte punkter. Dette krever en god disposisjon av de fire timene de 

har til rådighet. Alle delene skal i utgangspunktet dekkes. Karaktersettingen er det vanskelig å si noe 

om; den vil avhenge av hvor godt de ulike delene er besvart. Men det bør gis uttelling for gode 

rettskildemessige poeng. Det skal i prinsippet kreves mindre av en JUR1970-oppgave enn av en 

JUS5970-oppgave for å oppnå samme karakter. 

21.05.19, Kirsten Sandberg 


