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Utkast til sensorveiledning i barnerett JUS5970 og JUR 1970 våren 2020,  

fra Kirsten Sandberg 

1. Oppgaven  

Oppgaven lyder, både for MA og BA-nivå: 

Gi en fremstilling av vilkårene for adopsjon etter barnevernloven i lys av EMDs dommer fra 

2019-2020 og HR-2020-661-S. I flere av dommene sier EMD at når myndighetene ikke har 

gjort nok for å oppnå gjenforening, kan de ikke begrunne et adopsjonsvedtak med manglende 

familiebånd mellom barn og foreldre. Hvordan står dette utsagnet seg sett opp mot barnets 

rettigheter, og hvordan håndteres det av Høyesterett? 

2. Eksamenssituasjonen og sensuren 

Studentene har eksamen fredag 24. april. Pga koronasituasjonen holdes den som 

hjemmeeksamen.  

Studentene har dermed tilgang til alt materiale de måtte ønske – lærebøker og annet 

pensummateriale, Lovdata uten den vanlige eksamensbegrensningen, forelesningsopptak mv.  

På eksamensoppgavens første side er følgende presisering tatt inn: 

«Eksamen skal være et selvstendig arbeid. På hjemmeeksamen er det tillatt å bruke alle 

tilgjengelige kilder. Utover dette gjelder alminnelige eksamensvilkår:  

1. Under eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre personer om oppgaven, 

eller å distribuere utkast til besvarelse eller fullstendig besvarelse. Slik 

kommunikasjon er å anse som fusk. 

2. Innleverte eksamensbesvarelser blir behandlet i UiOs datasystem for tekst- og 

plagiatkontroll.» 

Om kildehenvisninger har studiedekanen sagt dette: 

"Inspera åpner ikke for fotnoter. Kildehenvisninger må gjøres i teksten.  På 

skoleeksamener som går som hjemmeeksamen, kan man bruke alle tilgjengelige 

kilder. Det er ikke noe krav om at du gjør dette. Skoleeksamen som går som 

hjemmeeksamen følger alminnelige eksamensvilkår og du kan skrive hjemme som om 

du var på skolen. Da gjelder utgangspunktet om at man ikke behøver henvisninger, for 

eksempel der man bruker runde vendinger som "det er hevdet i juridisk teori at". 

Dersom du velger å benytte kilder og siterer direkte, eller direkte bygger på andres 

materiale, må du få frem at det er dette du gjør. Dette får du frem ved å sette sitater i 

anførselstegn og å angi kilder i parentes med årstall og side, eventuelt nettside." 

Denne beskjeden har jeg lagt ut til studentene og i tillegg sagt: «Dette må bety at dere ikke 

trenger å lage en samlet referanseliste til slutt.»  

Tiden er omtrent den samme som ellers, men de får 45 min for å logge seg på og hvis det 

skulle oppstå tekniske problemer underveis, i alt 4 timer 45 min. 
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Som følge av eksamenssituasjonen skal det ikke settes karakterer, kun bestått – ikke bestått. 

Om karakterkravet har vi fått denne informasjonen fra studiedekanen:  

Dekanvedtak: «For å oppnå resultatet «bestått» må man oppfylle kravene til 

læringsutbytte slik det fremgår av læringsbeskrivelsen, og vise tilfredsstillende 

kunnskaper, ferdigheter og metodisk kompetanse.» 

Videre følger det av studie- og eksamensforskriften § 6.1 at "når karakterskala bestått / 

ikke bestått benyttes ved Universitetet i Oslo, skal dette være et selvstendig 

vurderingsuttrykk uten sammenheng med den graderte karakterskalaen". Derfor kan ikke 

B/IB-skalaen forklares gjennom direkte henvisning til bokstavkarakterskalaen. Det 

sentrale er i stedet kravene til læringsutbytte i det enkelte fag. Kravene til læringsutbytte 

er ikke endret for emnene hvor man har gått over fra bokstavkarakterer til karakterskalaen 

B/IB. Man har ikke tidligere kunnet oppnå karakteren E uten å vise tilstrekkelige 

ferdigheter, sammenholdt med kravene til læringsutbytte. Det juridiske fakultet tolker 

derfor bestått-standarden slik at kravene for å bestå eksamen i praksis må være de samme 

som tidligere.  

Overfor kandidater som ber om begrunnelse skal det henvises til B/IB standarden og 

kriteriene i denne, samt kravene til læringsutbytte. Sensorene skal ikke angi eller antyde 

hvordan oppgaven ville blitt bedømt under bokstavkarakterskalaen. 

 

Hvis dere blir i tvil med hensyn til grensen i konkrete tilfeller, må dere gjerne ta det opp med 

meg. 

3. Pensum og undervisning 

Her er læringskrav og pensum for emnet (JUS5970 ligger øverst, JUR1970 lenger nede): 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v20/pensumliste/index.html  

Læringskravene er, for begge nivåer: 

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), 

- 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 

Pensum er først og fremst Bendiksen, Lena R.L. og Trude Haugli: Sentrale emner i 

barneretten, 3. utgave, Universitetsforlaget 2018, kapittelet om adopsjon etter barnevernloven. 

Jeg har ikke boka med meg hjem og slipper ikke inn på universitetet, men har bedt forlaget 

om å få en pdf av kapittelet. Hvis det går i orden, sender jeg den ut til alle sensorene. 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v20/pensumliste/index.html
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I tillegg kan studentene hente stoff fra de relevante delene av Høstmælingen, Njål, Elin Saga 

Kjørholt og Kirsten Sandberg: Barnekonvensjonen. Barns rettigheter i Norge, 4. utgave, 

Universitetsforlaget 2020. Det gjelder først og fremst Hauglis kapittel 3 om barnets beste og 

Stangs kapittel 8 om barns rett til familie og omsorg. 

Jeg har dessuten lagt ut til studentene i canvas min kommentar til de siste 

høyesterettsavgjørelsene på Juridika Innsikt. Her er linken til den: 

https://juridika.no/innsikt/Kommentar-til-H%C3%B8yesteretts-storkammeravgj%C3%B8relser-om-

barnevern-etter-EMDs-dommer-mot-Norge 

Det finnes jo også mye annet stoff om EMD-dommene som kand. kan finne frem til, og noe 

om HR-avgjørelsene. 

Undervisning: Etter at universitetet ble stengt 12. mars pga koronasituasjonen, har det vært en 

krevende undervisningssituasjon for studentene. Barnevernsforelesningene ble imidlertid 

holdt i februar, og jeg hadde før dette forelest om barnets beste ut fra barnkonvensjonen. 

Studiesituasjonen har likevel vært en påkjenning for mange studenter, og dette må tas i 

betraktning ved sensuren. 

Siden jeg hadde delvis forskningstermin i februar og mars, var det Rikke Lassen som holdt 

alle de tre forelesningene om barnevernrett. De ble holdt i februar og foregikk dermed fysisk i 

auditoriet med studentene til stede. Der dekket hun bl.a. adopsjon, herunder Strand Lobben og 

andre EMD-dommer. Forelesningene ble holdt før avgjørelsene fra HR og dekket dermed 

ikke disse. Isteden har studentene som nevnt fått tilgang til min kommentar til disse 

avgjørelsene. Den ble lagt ut for en uke siden. Jeg har også vært tilgjengelig for spørsmål på 

mail. 

Alle forelesningene er tatt opp og ligger tilgjengelig for studentene her: 

https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v20/forelesningsvideoer/jus5970/ 

Dere har tilgang til denne. Den aktuelle forelesningen fra Rikke er fra 17.02.2020. 

Der har jeg også lagt ut opptak av en forelesning jeg selv holdt (opprinnelig for 2. studieår) 

om EMD-dommene. (Punktene derfra er tatt inn nederst her.) 

Jeg har laget «faglærerutvalg» på Lovdata til studentene, som omfatter de aktuelle 

avgjørelsene fra HR og de viktigste EMD-dommene fra den senere tid. 

4. Generelt om oppgaven 

Oppgaven er med hensikt laget slik at studentene må bruke ulike kilder og tenke selv. Siden 

mye av materialet den bygger på er ganske nytt, kan de ikke fullt ut basere seg på 

pensumlitteraturen. Jeg mener likevel ut fra det som er sagt ovenfor at de har hatt tilgang til 

det nødvendige stoffet og skulle ha gode forutsetninger for å løse oppgaven. 

Å gi en fremstilling av vilkårene for adopsjon etter barnevernloven er ikke særlig vanskelig i 

seg selv. De er ryddig angitt i § 4-20, med det første – fratakelse av foreldreansvar – i annet 

ledd og de fire andre i tredje ledd bokstav a-d. Dette er greit fremstilt i Bendiksen og Haugli.  

Utfordringen er å se vilkårene i lys av EMDs dommer og HR-2020-661-S. Disse kan enten 

fremstilles hver for seg eller integreres i fremstillingen av de ulike vilkårene. Det siste kan 

være det mest elegante, men det kan også by på utfordringer fordi EMD kan oppfattes som å 

https://juridika.no/innsikt/Kommentar-til-H%C3%B8yesteretts-storkammeravgj%C3%B8relser-om-barnevern-etter-EMDs-dommer-mot-Norge
https://juridika.no/innsikt/Kommentar-til-H%C3%B8yesteretts-storkammeravgj%C3%B8relser-om-barnevern-etter-EMDs-dommer-mot-Norge
https://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v20/forelesningsvideoer/jus5970/
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stille et tilleggsvilkår om exceptional circumstances. Det enkleste kan dermed være å 

fremstille vilkårene i § 4-20 først, deretter EMD og til slutt HR, eventuelt en mellomløsning 

der EMD og HR fremstilles i sammenheng. For oversiktens skyld har jeg delt det i tre 

nedenfor.  

Det kan være at kand blir i tvil om hvor dypt de skal gå inn i vilkårene i § 4-20 i seg selv, når 

oppgaven ber om at de fremstilles «i lys av» EMD osv. Her nå det være noe rom for ulikhet, 

så lenge de også ser vilkårene i sammenheng med de nye kildene. Men de bør neepe bruke for 

mye plass på en generell fremstilling av § 4-20.  

5. Vilkårene etter § 4-20 og rettspraksis til nå 

Fratakelse av foreldreansvar er det ikke så mye å si om i denne forbindelse, annet enn at å 

åpne for adopsjon nettopp kan være et formål med å treffe dette tiltaket. Det forutsettes at 

fylkesnemnda treffer dette vedtaket før det gis samtykke til adopsjon, men de kan treffes i 

samme møte.  

Vilkårene i tredje ledd kan det være fordelaktig å behandle med c først (vært fosterforeldre for 

barnet mv), deretter a (varig fosterhjemsplassering) og til slutt b (barnets beste).  

Bokstav c kan antakelig behandles ganske kort. Andre enn fosterforeldrene kan ikke søke om 

adopsjon etter § 4-20. Hvor lenge de må ha vært fosterforeldre sies det ikke noe om, men det 

må iallfall være lenge nok til at de har rukket å vise seg skikket til å oppdra barnet som sitt 

eget. Dette kravet hindrer at adopsjonssamtykke gis samtidig med omsorgsovertakelsen (slik 

praksis var før Rt. 1990 s. 1274) eller like etter.  

Bokstav a nevner to alternative situasjoner, men begge innebærer at fosterhjemsplasseringen 

må være varig. Den ene er at foreldrene varig er ute av stand til å gi barnet forsvarlig omsorg, 

den andre at tilbakeføring vil føre til alvorlige problemer for barnet. Ved det siste kan det 

gjerne vises til § 4-21 som har det samme kriteriet for å unnlate tilbakeføring. Kand kan også 

gjerne henvise til rettspraksis for å vise hvordan vilkåret i bokstav a er forstått. 

Vilkåret i bokstav b om at adopsjon må være til barnets beste, innebærer at det må foretas en 

helhetlig vurdering av barnets situasjon. Det er viktig å få frem at det alternativet adopsjon 

skal sammenlignes med, ikke er tilbakeføring, men fortsatt fosterhjemsplassering. Siden 

bokstav a krever at situasjonen er varig, vil plasseringen gjelde gjennom hele barnets 

barndom. På den ene siden kan nevnes hensynet til trygghet og forutsigbarhet for barnet, 

følelsen av at fosterforeldrene er barnets ordentlige foreldre, likestilling med søsken, unngå 

det stigmaet som kan ligge i å være fosterbarn mv. På den andre siden kommer først og fremst 

hensynet til de biologiske familiebåndene og eventuelt (mer) samvær med biologisk familie. 

Etter innføringen av besøkskontakt i § 4-20a er ikke lenger samvær nødvendigvis noe 

motargument mot adopsjon, men det kan være at fosterforeldrene ikke går med på 

besøkskontakt, og den vil uansett være ganske begrenset.  

Høyesterett har i tillegg ut fra EMDs praksis stilt krav om særlig tungtveiende grunner. Det 

har ikke alltid vært like klart om dette er en del av barnets beste-vurderingen eller om det 

kommer i tillegg, men i Rt. 2015 s. 1107 sies det klart at det supplerer hensynet til barnets 

beste (avsnitt 43).  Dette gjentas i HR-2020-661-S (89). Den nærmere behandlingen av dette 

passer det antakelig best å ta under behandlingen av denne dommen nedenfor, fordi det i stor 
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grad refererer seg til hvordan HR tolker EMDs dommer. Men kand må gjerne allerede her ta 

inn noe om hvordan dette er forstått i norsk praksis. 

Bokstav d om vilkårene i adopsjonsloven bør det ikke brukes mye plass på. (Den kom inn i 

loven i 2005 for å unngå det tosporede systemet i slike saker, og av forarbeidene til endringen 

fremgår at det er vilkårene nedfelt i adopsjonsloven §§ 1-7 (unntatt § 5a som gjelder 

stebarnsadopsjon) og §§ 11, 14, 17 og 18 fylkesnemnda skal prøve.) 

6. Betydningen av EMDs dommer for vilkårene 

Her bør kand få frem at det er EMK art. 8 om retten til familieliv som ligger til grunn, og at 

denne stiller tre krav for å gjøre unntak fra denne, jf. nr. 2: Lovhjemmel, som vi har i bvl. § 4-

20, et legitimt formål, hvor hensynet til barnet er akseptert under «helse» og «andres 

rettigheter og friheter», og at tiltaket er nødvendig. Det bør komme frem at det er det siste av 

disse som vanligvis er omtvistet, og at det i dette ligger krav om en 

forholdsmessighetsvurdering. 

Det bør også fremgå at Strand Lobben er den sentrale dommen nå, fordi den ble avsagt i 

storkammer og er prinsipiell. Likevel kan det også hentes argumenter fra andre dommer mot 

Norge fra den senere tid, særlig Pedersen og Abdi Ibrahim. 

Avsnitt 209 er det sentrale avsnittet om adopsjon i Strand Lobben. Der fremgår at det er et 

krav om «exceptional circumstances» (noen ganger sies «very exceptional») for at adopsjon 

kan godtas, og at det bare kan skje ut fra et dominerende hensyn «an overriding requirement» 

til barnets beste. Skjønnsmarginen er snever (211). Men adopsjon er altså ikke utelukket, se 

209: 

“It is in the very nature of adoption that no real prospects for rehabilitation or family 

reunification exist and that it is instead in the child's best interests that he or she be placed 

permanently in a new family (see R. and H. v. the United Kingdom, no. 35348/06, § 88, 31 

May 2011).” 

7. HR-2020-661-S 

Om vilkårene for adopsjon i norsk rett sier HR at Strand Lobben ikke inneholder uttalelser 

som krever omformulering av de generelle materielle vilkårene som Høyesterett har stilt med 

grunnlag i bvl. § 4-20 og EMDs praksis (avsnitt 103). Det innebærer at loven ikke trenger 

endres, så lenge hensynet til barnets beste suppleres med et krav om «særlig tungtveiende 

grunner» (avsnitt 89). Argumentene for at de materielle vilkårene ikke må omformuleres, er at 

flertallet i Strand Lobben fant krenkelse i tilknytning til beslutningsgrunnlag og begrunnelse, 

at vurderingsnormen ble akseptert i Abdi Ibrahim og at de forhold som var tillagt vekt av HR i 

Rt. 2015 s. 110 ble godtatt (avsnitt 104-108). 

Den overordnede vurderingsnormen ved adopsjon blir av HR uttrykt slik: Det må foreligge så 

tungtveiende grunner for adopsjon fremfor fortsatt fosterhjemsplassering at de rettferdiggjør 

at familiebåndene kuttes helt (110). 

HR presiserer likevel at praksis i det norske barnevernet må justeres. Det er både fordi 

beslutningsgrunnlag, avveining og begrunnelse ikke alltid har vært tilstrekkelig, og fordi 

myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening ikke alltid har vært overholdt (112). 
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Myndighetenes ønske om økt bruk av adopsjon er ikke i strid med EMDs praksis, fordi 

adopsjon alltid må vurderes konkret. Dette ønsket bygget på at adopsjon kan være viktig for 

enkelte barn ut fra hensynet til trygge oppvekstrammer (117-119). 

Adopsjon er altså fortsatt ikke utelukket og kan aksepteres for barn som etter en konkret 

vurdering har behov for tryggere og mer forutsigbare oppvekstrammer, sammenlignet med 

fortsatt fosterhjemsplassering. Gjenforeningsmålet kan oppgis i tre typetilfeller: Der 

foreldrene er særlig uegnet, der barnets helse eller utvikling vil ta skade av ikke å få den 

permanente tilknytningen som en adopsjon innebærer, og der barnets behov for stabilitet 

tilsier det etter betydelig tid i fosterhjem (129). I disse tilfellene kan det skje adopsjon (146-

147). 

8. Følgen av at myndighetene ikke har overholdt gjenforeningsplikten 

Siste del av oppgaven lyder slik: I flere av dommene sier EMD at når myndighetene ikke har 

gjort nok for å oppnå gjenforening, kan de ikke begrunne et adopsjonsvedtak med manglende 

familiebånd mellom barn og foreldre. Hvordan står dette utsagnet seg sett opp mot barnets 

rettigheter, og hvordan håndteres det av Høyesterett? 

Den første delen spør etter en form for vurdering. Den andre er mer en fremstilling av hva HR 

sier om det, men grunnen til at kand først bes holde det opp mot barnets rettigheter, er at de 

gjerne kan tenke selv før de kommer til HRs reaksjon. Her kan kand trekke på det de kan om 

barns rettigheter. Særlig aktuell er BK art. 3 om at barnets beste skal være et grunnleggende 

hensyn, hvor det er alminnelig antatt (også av EMD) at i saker om omsorg for barn må 

hensynet til barnet ha stor vekt. Vekten blir også større hvis det står mye på spill for barnet, 

som det gjerne gjør i disse tilfellene. Noen nevner kanskje generell kommentar nr. 14 fra FNs 

barnekomité. Barnets rett til familieliv med fosterforeldrene kan også nevnes, for i de 

tilfellene hvor adopsjon i det hele tatt er aktuelt, er dette barnets primære sosiale familie. Det 

er, iallfall for undertegnede, åpenbart at EMD legger for liten vekt på hensynet til barnet når 

den kommer med et så kategorisk utsagn. Naturligvis er hensynet til foreldrene viktig når det 

er begått en slik urett mot dem, men den kan ikke rettes opp ved at det begås en ny urett mot 

barnet.  

HR håndterer dette ved å dempe virkningen av EMDs utsagn ut fra andre uttalelser fra EMD, 

og tolker det dermed som mindre kategorisk enn det fremstår. Selv om det er gitt for lite 

samvær på et tidlig tidspunkt, slik at gjenforeningsplikten ikke er overholdt, kan adopsjon 

likevel skje i de tre typetilfellene som er nevnt ovenfor (137). I noe jeg oppfatter som en 

oppsummering, sier HR at hvis situasjonen med fortsatt fosterhjemsplassering er skadelig for 

barnet, må det overordnede hensynet til barnets beste kunne lede til adopsjon selv om 

myndighetene har begått en feil (138). 

9. Vurderingen 

Vurderingen av besvarelsene synes jeg det er vanskelig å si noe om uten å ha lest noen 

oppgaver. Selv om karakterskalaen bestått – ikke bestått er ment å være «et selvstendig 

vurderingsuttrykk», løsrevet fra bokstavkarakterene, er det viktig at grensen for å stå ikke 

settes for høyt. Jeg vil nok forutsette at kand for å stå må ha noe fornuftig å si ikke bare om 

barnevernlovens vilkår, men også om EMD og HR. Når samme oppgave gis både til MA og 

Ba, må vurderingen være mildere på BA-nivå. 
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Jeg tar gjerne imot innspill til denne veiledningen etter at dere har rettet noen oppgaver, før 

endelig versjon sendes ut. 

 

Kirsten Sandberg, 24.04.20 

 

Punkter av betydning for adopsjon fra min powerpointpresentasjon om Strand Lobben-

dommen og de andre dommene fra EMD: 

Strand Lobben-dommen 10.09.19: 

• 13 dommere fant brudd på art. 8 

• 7 begrunnet det med saksbehandlingsfeil, dvs. mangelfull opplysning og begrunnelse 

av adopsjonen 

• 6 av de 13 fant at det ikke var gjort nok for å gjenforene mor og barn tidligere i saken 

• 1 av de 6 hadde et skarpere tilleggsvotum 

• 4 dommere stemte for frifinnelse 

• 2 av disse mente foreldrene ikke kunne representere barnet 

 

Flertallet på syv dommere: 

• TR foretok ingen avveining av barnets og foreldrenes interesser, men fokuserte på 

barnets 

• Beslutningene ble tatt etter meget begrenset kontakt, med formål å gi barnet kjennskap 

til sitt opphav, ikke etablere tilknytning. Gjennomføringen la ikke til rette for at mor 

fritt kunne få god kontakt med barnet 

• Samværene hadde dermed begrenset bevisverdi 

• Sakkyndigrapportene var to år gamle, ny sakkyndig vurdering av mors omsorgsevne 

og barnets sårbarhet skulle vært innhentet 

• Saksbehandlingen var dermed mangelfull og ikke i samsvar med inngrepets 

alvorlighet 

 

Mindretallet i flertallet, seks dommere: 

• Tar avstand fra flertallets begrunnelse, vil se på hele bildet. Ved adopsjonen var det 

for sent, fait accomplis. Nye sakkyndigrapporter ville ikke ha hjulpet. Feilene fant sted 

tidligere. Må se bak formalitetene 

• Gjenforeningsmålet var fraværende nesten helt fra plasseringen av barnet, ansett som 

varig plassering. Dette løper som en råd tråd gjennom hele saken 

• Moren fikk ikke støtte mht å bedre sin omsorgsevne  

• Samværet hadde ikke som formål å etablere tilknytning med sikte på tilbakeføring, 

bare to timer fire-seks ganger i året, med fostermor til stede 

• Saken som helhet hadde alvorlige mangler 

 

Det egentlige mindretallet, fire dommere, ikke brudd – kritikk av flertallet: 

• Flertallets begrunnelse viser at det egentlige problemet er materielt, TRs fokus på 

barnets interesser 

• Problematisk at flertallet setter sine egne preferanser over vurderingen fra nasjonale 

myndigheter 
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• Opptrer som 4. instans og krenker skjønnsmarginen som må bevares, særlige ved 

motstridende rettigheter, interesser og verdier, og spesielt når myndighetene har 

positive forpliktelser overfor et sårbart barn 

• Flertallet uttaler seg også om psykologiske forhold de ikke har greie på, særlig om 

barnets fortsatte sårbarhet, som ikke var reist under den muntlige behandlingen 

 

Abdi Ibrahim 17.12.19, samvær, adopsjon 

• Somalisk mor, protesterte ikke mot omsorgsovertakelsen, men mot samværsnekt og 

adopsjon 

• EMD: Mor og barn hadde rett til respekt for sitt familieliv selv om 

fosterhjemsplasseringen ville bli langvarig, gjennom regelmessig kontakt så langt det 

var i tråd med barnets beste 

• 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 

• Religiøs og kulturell bakgrunn talte for kontakt  

• Alt i alt var ikke saksbehandlingen god nok 

 

Pedersen 10.03.20, adopsjon (Rt. 2015 s. 110) 

• Barn f. 2008 plassert kort tid etter fødsel 

• 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 

• Lite samvær ga dårlig erfaringsbakgrunn for å vurdere omsorgsevnen senere 

• Besøkskontakt etter adop. 2 x 2 timer er for lite til å utvikle et meningsfylt 

familieforhold 

 

Trukket ut av dommene sett under ett: 

Gjenforeningsmålet 

• Står svært sterkt. Omsorgsovertakelse skal i utgangspunktet være midlertidig 

• Myndighetene kan ikke på et tidlig tidspunkt gå ut fra at plasseringen blir varig 

• Gjenforeningsmålet kan likevel fravikes. Når barnet har vært under omsorg i betydelig 

tid, kan barnets interesse i ikke å få sin faktiske familiesituasjon endret på ny, gå foran 

foreldrenes interesse i gjenforening 

 

Samvær (bare indirekte relevant for denne oppgaven) 

• Så lenge gjenforeningsmålet ikke kan forlates, skal det være tilstrekkelig samvær til at 

tilbakeføring kan skje 

• Også der det ikke er et mål om gjenforening, har foreldre og barn rett til familieliv 

med mer samvær enn i denne saken, ut fra prinsippet om å bevare, styrke og utvikle 

familiebånd 

• Fire-seks ganger i året er for lite 

• Hvis man hevder at samvær er til skade for barnet, må det begrunnes svært godt 
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Adopsjon 

• Adopsjon krever ekstraordinære omstendigheter og må være begrunnet i et 

dominerende hensyn til barnets beste (samme som tidligere, Adele J) 

• Foreldrenes rett til familieliv må trekkes inn i vurderingen, og det må fremgå av 

begrunnelsen 

• Kan ikke bygge på feilaktig begrenset samvær: 

• Der myndighetene ikke har lagt til rette for gjenforening, kan de ikke basere 

adopsjonsvedtaket på fraværet av tilknytning mellom foreldre og barn 

• Jeg: Dette kan virke rimelig for moren, men ivaretar ikke hensynet til barnet. 

EMD viser til dom mot Portugal 2012, som ikke viser til tidligere dommer 

 

Sakens opplysning og begrunnelsen 

• Krav om fornyede sakkyndige vurderinger 

• Retten må begrunne svært godt hvorfor den kommer til lite samvær, samværsnekt eller 

adopsjon 

• I begrunnelsen må barnets interesser avveies mot foreldrenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


