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Sensorveiledning JUS5970 og JUR1970 barnerett, våren 2021 
 

1. Oppgavens ordlyd 
Barnets rett til å bli hørt i foreldretvister: 

1. Redegjør kort for de rettslige utgangspunktene. 

2. Gir rettskildene rom for å tilsidesette retten ut fra barnets beste? Begrunn. 

3. Vekten på barnets syn i foreldretvister. 

4. Bør barneloven inneholde en regel om en ubetinget rett for barnet til å bli hørt når det 

har nådd en bestemt alder? Vurder dette ut fra overordnede rettskilder og relevante 

hensyn. 

Alle spørsmålene skal besvares. 

 

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 (ikke-diskriminering, barnets beste, barnets rett 

til liv og utvikling og retten til å bli hørt), 

• Barn og foreldre: 

- foreldreansvarets innhold (herunder reglene om barnets med- og 

selvbestemmelsesrett), 

- hvem som har foreldreansvaret for barnet 

- barnets faste bosted 

- samværsrett når barn og foreldre ikke bor sammen 
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For å besvare oppgaven kreves det kunnskap både om barnets medbestemmelsesrett (nevnt 

under foreldreansvarets innhold) og om de ulike typene foreldretvister. Kunnskap om retten 

til å bli hørt etter barnekonvensjonen art. 12 kommer også godt med. 

I pensumlitteraturen både for BA og MA er temaet behandlet i Smith, Lødrup og Sandberg 

(2020) Barn og foreldre punkt 5.4.4 Nærmere om barnets medbestemmelsesrett (s. 105 flg), 

og i tillegg er barnets ønsker omtalt som moment for domstolenes vurdering i kapitlene om 

barnets faste bosted (særlig punkt 6.3.5) og om samværsretten (punkt 7.2 om omfanget og 

7.5 om nektelse – ganske kort i hvert av disse). 

For begge emner er dessuten Høstmælingen m.fl. (2020) kap. 5 om barnets rett til å bli hørt 

relevant. Foreldretvister er særlig behandlet i punkt 5.6.2, men også andre deler av kapitlet 

kan være aktuelt for oppgavens mer generelle punkter. 

For MA, JUS5970, er Skjørten og Sandberg, Children’s participation in family law 

proceedings, i Langford m.fl. (2019) Children’s rights in Norway: An implementation 

paradox? kap. 10, s. 300-331, også med som hovedlitteratur. Boken er open access, altså 

åpent tilgjengelig på nettet, 

https://www.idunn.no/childrens_rights_in_norway/10_childrens_participation_in_family_la

w_proceedings . Kapitlet omhandler rettspraksis i foreldretvister. MA-studentene vil dermed 

ha bedre grunnlag for å gå i dybden på deler av oppgaven. Med hjemmeeksamen er det i og 

for seg ikke noe i veien for at også BA-studenter bruker dette kapitlet, men det kan ta tid for 

dem å finne frem til det og sette seg inn i det. 

 

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

barnekonvensjonen, barn og foreldre (barneloven) og barnevernrett. Kirsten Sandberg holdt 

en snau dobbelttime om noen hovedtemaer i barneloven, og Kristin Skjørten holdt to 

dobbelttimer, slik: 

Sandberg: Hovedtrekk i barneloven om foreldretvister. 

Hovedlitteratur: Barn og foreldre kapittel 6 Foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast 

og omsorgen ved samlivsbrudd og kapittel 7 Samværsretten. 

Les gjerne også sammendraget (og eventuelt mer) i NOU 2020: 14 Ny barnelov - Til 

barnets beste. 

Skjørten: Foreldretvister om bosted og samvær 

Hovedlitteratur: 

       Bendiksen og Haugli: kapittel 6 (dette er ikke pensum) 

            Smith, Lødrup og Sandberg: Kapittel 6 

             Skjørten og Sandberg: Childrens participation... 

Støttelitteratur: 

             Kjørholt (red), Barn som samfunnsborgere, kap. 5 

https://www.idunn.no/childrens_rights_in_norway/10_childrens_participation_in_family_law_proceedings
https://www.idunn.no/childrens_rights_in_norway/10_childrens_participation_in_family_law_proceedings
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5. Besvarelsens innhold 

5.1 Redegjør kort for de rettslige utgangspunktene. 

De rettslige utgangspunktene er Grl. § 104, BK art. 12 og barnel. § 31. Disse gir både en rett 

til å bli hørt, som ofte omtales som en prosessuell rettighet, og en materiell rett til at barnets 

syn skal tillegges vekt. Likheter og forskjeller mellom bestemmelsene kan gjerne påpekes.  

Det bør redegjøres for hvilke barn som har rett til å bli hørt. Etter Grl gjelder det «barn» uten 

noen begrensning, mens det etter art. 12 er et krav at barnet er i stand til å danne seg egne 

synspunkter. Kravet er ikke ment å skulle tolkes strengt (barnekomiteens generelle 

kommentar nr. 12). Også barneloven § 31 annet ledd stiller dette som vilkår for barn under 

syv år, mens barn over denne alderen har en ubetinget rett til å bli hørt. Dette er altså den 

bestemmelsen som går lengst. Selv om det dermed er i orden om kand. i det vesentlige 

holder seg til denne i den videre fremstillingen, bør de i spørsmål 2 og 4 komme inn på 

Grunnloven og BK. 

I hvilke forhold barn har denne retten, er også noe ulikt formulert. Etter Grl. § 104 gjelder 

retten i spørsmål som gjelder dem selv. BK gir en noe videre rett som omfatter alle forhold 

som vedrører barnet (affecting, nr. 1), og etter nr. 2 enhver rettslig og administrativ 

saksbehandling som angår barnet. Etter bl. § 31 har barn rett til å bli hørt før det treffes 

avgjørelser om personlige forhold, med nærmere presisering av at dette blant annet gjelder i 

saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Barn har denne retten ikke bare ved 

domstolsbehandling, men også i forbindelse med mekling. 

Barnet kan etter art. 12 høres direkte eller gjennom en representant. De bør i disse sakene 

ikke høres gjennom foreldrene, som pga sin egeninteresse i saken kan ha vanskelig for å 

oppfatte hva barnet sier og formidle det videre på en nøytral måte. Dommeren kan ifølge bl. 

§ 61 nr. 4 høre dem direkte, og eventuelt ha en sakkyndig eller annen egnet person til å bistå 

seg, eller la en sakkyndig høre barnet alene. 

Når i saken barnet skal høres, er ikke direkte berørt i noen av de tre rettslige grunnlagene. 

Generelt kan sies at barnet må høres tidlig nok til at det kan påvirke avgjørelsen i saken, men 

sent nok til at det fanges opp om barnet kan ha skiftet mening. Det blir ofte sagt at høring 

må anses som en prosess, både fordi det i mange saker treffes flere avgjørelser, og fordi slike 

saker ofte går over lang tid, ikke minst sett fra barnets perspektiv. Så vel barnet selv som 

omstendighetene rundt kan endre seg over tid.  

Barnet trenger informasjon på forhånd for å kunne gjøre seg opp en mening om det saken 

dreier seg om, og må også informeres etterpå om hva resultatet ble. For BKs del er dette 

omhandlet i generell kommentar nr. 12, mens bl. § 61 nr. 4 uttrykkelig pålegger dommeren 

ansvaret for å orientere barnet om resultatet og hvordan barnets syn er tatt hensyn til.  

Kand. kan eventuelt si noe kort om vekten på barnets syn her og gå mer i dybden under 

punkt 3. Vekten er noe ulikt formulert; i Grl. § 104 står det bare at det skal legges «vekt» på 

barnets syn, art. 12 sier «due weight» eller «behørig vekt» ut fra alder og modenhet, og bl. § 

31 sier at barnets mening skal bli vektlagt etter alder og modning. Den vesentlige forskjellen 

ligger i at det etter bl. § 31 skal legges stor vekt på barnets mening over 12 år. 
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Siden oppgaven ber dem gjøre punkt 1 kort, bør ikke kand. gå i dybden på de ulike punktene 

her 

5.2 Gir rettskildene rom for å tilsidesette retten ut fra barnets beste? Begrunn. 

Dette er et tilbakevendende spørsmål. FNs barnekomité har i generell kommentar nr. 12 og 

nr. 14 uttalt at de to rettighetene er gjensidig avhengige av hverandre/uløselig knyttet 

sammen, og at de er likestilt. Den ene kan ikke være oppfylt uten at den andre også er det, 

og barnets beste kan ikke brukes til å sette andre av barnets rettigheter til side. Særlig 

poengterer komiteen at barnets beste ikke kan ivaretas på en fyllestgjørende måte uten at 

kravene i art. 12 er oppfylt. Svaret på oppgavens spørsmål skulle dermed være nei. Dette er 

likevel tolket annerledes av HR, ses nedenfor. 

For Grunnlovens del er spørsmålet etter det jeg kan se ikke behandlet i forarbeidene. Men 

Stortingets menneskerettighetsutvalg uttalte at den formuleringen av barnets beste som 

senere ble vedtatt, minnet om formuleringen i BK art. 3, og at praksis knyttet til denne ville 

være et viktig bidrag ved tolkningen (Dok. nr. 156 (2011-2012) pkt. 32.5.4). Følgelig bør det 

også her legges vekt på uttalelsene i de generelle kommentarene.  

Høyesterett har i mange saker fremmet barnets rett til å bli hørt, og har opphevet 

avgjørelser hvor dette ikke er gjort, eller hvor det er for lenge siden barnet ble hørt. Her er et 

par avgjørelser fra forelesningen om barnets rett til å bli hørt: 

HR-2017-U (HRs ankeutvalg): gutter 9 og 7 år, ankenektelse i sak om fast bosted. LR 

skulle tatt uttrykkelig stilling til barnas rett til å bli hørt før den nektet anken fremmet. 

Opphevet.  

HR-2017-9996-U (HRs ankeutvalg): barnebortføringssak, gutt 8 år.  Tilbakelevering nektet 

nesten 10 mnd etter at gutten var hørt, det var for lang tid. Opphevet. 

Men det har også vært enkelte avgjørelser hvor HR har akseptert at barnet ikke var hørt eller 

har kommet til at det kunne være skadelig å høre barnet og at det derfor ikke burde skje. 

Her skal spesielt nevnes HR-2019-1230-A og HR-2019-2301-A. Den siste gjaldt riktignok 

barnevern, men har overføringsverdi fordi den er prinsipiell. 

I HR-2019-1230-A hvor mor var italiensk og far norsk, bestemte HR etter en helhetsvurdering 

av barnets beste, jf. §§ 56 og 48, at moren kunne flytte til Italia med barna på 5 og 6 år. HR 

fant ikke grunn til å høre barna, se avsnitt 56: 

56) Eit anna moment er alderen til borna. Dette momentet får tyding på fleire måtar. Eg 
nemner fyrst at born har rett til å bli høyrt i spørsmål som har tyding for dei, jf. 
Grunnlova § 104 fyrste ledd, FNs barnekonvensjon artikkel 12 og barnelova § 31. Det er 
ikkje noka aldersgrense for retten til å uttale seg. Bornas eiga meining vil etter omstenda 
kunne få avgjerande vekt. Dette føresett at borna er i stand til å vurdere spørsmålet på 
eit sjølvstendig grunnlag. Det er ikkje tilfellet her. Borna er for små til å ha noka 
velgrunna meining om dette komplekse spørsmålet. Partane er samde i å skjerme borna 
mot spørsmålet om flytting. 
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Dette synet på barns rett til å bli hørt er problematisk på flere måter. For det første 

forutsetter ikke utttaleretten at barn har synspunkter på saken i sin helhet. For det andre 

begynner HR i gal ende ved å fokusere på at barnas uttalelser kan få avgjørende vekt. 

Viktigst for denne oppgaven er at HR legger til at partene er enige i å skjerme barna mot 

spørsmålet om flytting. Men barns rett til å uttale seg etter Grl. § 104 og BK art. 3 nr. 1 er en 

selvstendig rett for barnet, som ikke kan settes til side av foreldrene. Foreldrene må gjerne 

skjerme barna mot en eventuell konflikt rundt flytting, men selve spørsmålet om flytting må 

kunne legges frem for barna på en måte som gjør at det ikke oppleves som urovekkende. 

Sin mest prinsipielle vurdering av om domstolene har en absolutt plikt til å høre barnet i en 

barnevernskjennelse fra 2019, foretar HR i en barnevernssak, HR-2019-2301-A. Der fant HR 

at BK art. 12 ikke er helt unntaksfri (avsnitt 86), og at det må gjøres unntak i de tilfellene det 

ikke er forsvarlig å høre barnet (94). Det må tas hensyn til skadevirkninger for barnet (82). 

Barnet var syv år og ikke hørt fordi det ble antatt å være en for stor belastning. Den faktiske 

situasjonen var at guttens daværende fosterhjem var hans åttende omsorgsbase, at den 

forestående rettsprosessen var den tiende i saken, og at han var diagnostisert med reaktiv 

tilpasningsforstyrrelse og posttraumatisk stresslidelse (92). Mitt syn på denne er at HR går 

noe langt i sin generelle formulering om at det kan gjøres unntak der det ikke er «forsvarlig», 

fordi dette er et tøyelig begrep som kan gjøre unntaksadgangen for vid. Men barn har også 

rett etter artikkel 19 til å bli beskyttet mot blant annet psykisk skade. Slik denne gutten og 

saken er beskrevet, tålte han ikke mer uro rundt sin omsorgssituasjon, herunder spørsmålet 

om samvær med foreldrene. Unntaksmuligheten må ses i lys av den alvorlige situasjonen i 

denne saken.  

Mens jeg har forståelse for resultatet, har andre kritisert den og ment at retten til å bli hørt 

er absolutt. Dette må være det klare utgangspunktet. Hvis det i det hele tatt åpnes for å 

gjøre unntak, kan denne adgangen lett bli misbrukt. Selv om HR ikke her går så langt som til 

å si at barnets beste generelt kan føre til at barnet ikke høres, antydes det at barnets beste 

står over retten til å bli hørt.  

Når jeg har tatt med såpass mye om disse avgjørelsene og synspunktene på dem, er det ikke 

fordi kand. forventes å ha med alt dette, men som bakgrunnsstoff for sensuren. Det viktigste 

for bedømmelsen er at kand. kan argumentere ut fra rettskildene, gjerne med henvisning til 

disse avgjørelsene (eller andre) fra HR. 

 

5.3 Vekten på barnets syn i foreldretvister. 

Denne delen av oppgaven legger opp til at kand. kan si noe både om hva det er ved barnet 

og barnets mening i seg selv som kan føre til større eller mindre vekt, og hvilke andre 

momenter i saken som kan føre til at domstolene lar barnets mening være utslagsgivende 

eller ikke. Den første typen momenter er barnets alder og utvikling/modenhet, om barnet 

har hatt en fast mening over lengre tid, hvordan den er kommet til uttrykk osv. Den andre 
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typen momenter er alle de som ellers inngår i barnets beste-vurderingen, og som kan være 

av ulik styrke.  

HR hadde ikke avsagt noen dom om fast bosted siden 2010, da dommen om brudd på 

varslingsplikten ble avsagt i 2020, HR-2020-1843-A (3-2). Her talte hensynet til best samlet 

foreldrekontakt for at barna skulle flytte til faren, i en sak hvor mor ikke hadde overholdt 

varslingsplikten. Barna (nå 8 år) hadde bodd hos moren hele livet, og deres eget ønske om å 

bo hos mor kombinert med risikoen for skadevirkninger ved flytting til far ble utslagsgivende 

(avsnitt 67-72). Flertallet ønsket ikke å la bruddet på varslingsplikten bli avgjørende, mens 

mindretallet mente det motsatte. 

Forholdet til risikoen ved miljøskifte:  

• I Rt. 2007 s. 376 ble barna på 12 og 9 år flyttet til mor i tråd med sitt eget ønske, til tross 

for at de måtte skifte skole.  

Forholdet til best samlet foreldrekontakt: 

• En jente på 10 år ble i Rt. 2005 s. 682 flyttet til far ut fra en helhetsvurdering av hennes 

beste med bakgrunn i at hun de siste tre årene hadde hatt minimalt med samvær med 

ham. Denne løsningen ville gi henne best stabilitet i tilværelsen, og hun hadde behov for 

begge sine foreldre. Grundig vurdering av hva det kunne bety at man gikk mot hennes 

sterke ønske. 

• I Rt. 2010 s. 216 ble det bestemt at en 7 år gammel jente skulle bli boende hos mor pga. 

belastningen en flytting ville påføre henne, til tross for at hensynet til mest mulig samlet 

foreldrekontakt isolert sett tilsa at hun C flyttet til far (avsnitt 28-31).  

Kand. må naturligvis gjerne vise til dommer om samvær også. 

Pensumartikkelen på MA, Skjørten og Sandberg, Children’s participation in family law 

proceedings, undersøker barnets rett til å bli hørt i HR og LR. Her er sammendraget:  

This chapter addresses the child’s right to participate in parental disputes by 
presenting the legislative developments and examining trends in judgments from the 
Norwegian Supreme Court and the Courts of Appeal. Extending a dataset examining 
children’s participation in courtroom proceedings, it analyses the effect of recent 
amendments in the Norwegian Children Act which have strengthened children’s right 
to have a say in litigation concerning custody and contact in the wake of family 
breakdowns. The authors find that children are heard more often than before and 
that their voices are increasingly emphasized in such decisions. This represents a shift 
in how the child is viewed in case law, from interpreting the child as vulnerable and in 
need of protection to seeing the child more as a competent actor. These 
developments give rise to the question of how to balance the child’s right to 
protection and the right to participate in the consideration of the best interests of 
the child. 

Det kan godt være at en del kand. bruker stoff herfra, og den anbefales lest i forbindelse 

med sensuren. 
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5.4 Bør barneloven inneholde en regel om en ubetinget rett for barnet til å bli hørt 

når det har nådd en bestemt alder? Vurder dette ut fra overordnede rettskilder 

og relevante hensyn. 

Spørsmålet er grundig diskutert i NOU 2020: 14 kapittel 15.11.5.2, med oppsummering i 

17.3.5, hvor utvalget delte seg i to like store fraksjoner. Den ene ønsket å beholde en slik 

regel, men ville senke alderen fra syv til seks år, kombinert med at også barn under denne 

alderen har rett til å bli hørt hvis de kan danne seg egne synspunkter (som i dag). Den andre 

fraksjonen mente det ikke burde være noen aldersangivelse i loven. En slik regel blir ofte 

omtalt som en «aldersgrense», og det gjør også utvalget. Dette uttrykket kan lett oppfattes 

slik at det er en grense nedad for retten til å bli hørt, noe som jo ikke er tilfelle. Det må 

likevel være i orden at kand. bruker uttrykket aldersgrense så lenge det gjøres klart at den 

ikke er en nedre grense for retten til å bli hørt. Jeg går ikke nærmere inn i argumentasjonen 

til de to fraksjonene, men overlater til sensorene å se på dem selv. 

Generell kommentar nr. 12 anbefaler ikke aldersgrenser i loven. Selv mener jeg imidlertid at 

når vi først har en aldersangivelse som er såpass lav som den er, kan det være uheldig å 

fjerne denne, fordi det kan føre til at domstolene begynner å vurdere konkret om de skal 

høre barn på syv-åtte år. Det er bedre å senke den med ett år slik den første fraksjonen 

foreslår. Som sagt er det ikke en aldersgrense nedad; den sikrer derimot en ubetinget rett 

for barn til å bli hørt over den alderen og går dermed lengre enn barnekonvensjonen. Så 

lenge den er så lav, og kombinert med en lovbestemt rett for yngre barn til å bli hørt i tråd 

med art. 12, er en aldersangivelse på seks eller syv år uproblematisk sett opp mot 

barnekonvensjonen. Å sørge for at barn under denne alderen også blir hørt, er mer et 

spørsmål om bevisstgjøring og hjelp for domstolene til tilrettelegging. Etter mitt syn sikrer 

aldersangivelsen at flere barn blir hørt enn om den oppheves. 

 

6. Vurderingen 
Fakultetet har bestemt at denne beskjeden skal legges inn i sensorveiledningene: 

«Pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende dette semesteret. 

Karaktersettingen skal ta hensyn til dette.» 

Oppgaven er nok ganske omfattende med sine fire deler, og når de har tilgang til alle kilder, 

kan det hende de bruker en del tid på å finne frem stoff. Det burde likevel være en hjelp at 

oppgaven er presisert til å gjelde disse fire spørsmålene, og jeg mener den burde være 

overkommelig. Jeg skriver dette før jeg har lest noen besvarelser. 

De fire delene av oppgaven kan i utgangspunktet vektes ganske likt.  

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, men pensum er 

som sagt mindre. 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: 
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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. 

At den engelskspråklige artikkelen ikke er med som hovedlitteratur for JUR1970, må tas i 

betraktning, antakelig særlig under spørsmål 3 om vekten på barnets syn.  

 

Kirsten Sandberg 

 


