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Sensorveiledning i barnerett JUS 5970 og JUR 1970, våren 2018 

 

Gi en fremstilling og vurdering av vilkårene for omsorgsovertakelse etter barnevernloven, i 

lys av Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon, og med 

eksempler fra praksis 

 

Læringskrav og pensum 

Oppgaven er sentral innen barnevernretten og dekkes av læringskravene for både JUS 5970 

(masternivår) og JUR 1970 (bachelornivå), hvor det for begge står: 

 

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

Det offentlige barnevern: 

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

familien med tvangstiltak, herunder omsorgsovertakelse, … 

Læringskravene ligger her: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v18/pensumliste/index.html  

Merk at det som gjelder JUR1970 kommer langt nede på siden. 

 

I pensumlitteraturen dekkes oppgaven av Bendiksen og Haugli kap. 17 s. 198-210 og i 

Høstmælingen m.fl. (red) Barnekonvensjonen kap. 8 (Stang). Den har vært behandlet av meg 

på forelesning, se vedlegg, bilde 38-62. Forelesningene har vært podcastet, se 

forelesningsvideoer her: http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v18/index.html   

Det er primært den fra 13. mars som dekker dette temaet. 

 

Mye av det som sies nedenfor kan virke selvsagt for en sensor som kjenner området, men 

jeg tar det likevel med som referanse for hva kand. kan/bør ha med. 

  

Presisering av oppgaven: Med ordene ”vilkårene for omsorgsovertakelse” tenker man i 

norsk rett vanligvis på de materielle vilkårene, og det er ikke meningen av kand. skal gi en 

utstrakt redegjørelse for saksbehandlingen. Men EMD vurderer gjerne noen sider av 

saksbehandlingen sammen med de materielle aspektene av nødvendighetskravet, særlig 

kravene til at saken skal være nøye undersøkt og at partene skal ha hatt mulighet til å 

fremme sine synspunkter. I EMDs vurdering henger dette så nøye sammen at kand. ikke kan 

kritiseres for å ha med disse kravene til saksbehandlingen som vilkår etter EMK, snarere vil 

det etter mitt syn være et pluss å ha det med, så sant det ikke tar overhånd. Det er også fint 

om kand. ser denne forskjellen jeg har påpekt her.  

 

Hvilke av barnevernlovens bestemmelser hører med: Selv om bvl. § 4-12 er den viktigste 

hjemmelen for omsorgsovertakelse i praksis, skal også § 4-8 annet og tredje ledd behandles.  

 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v18/pensumliste/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5970/v18/index.html
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Oppgaven spør etter EMK og BK. Det kan hende den isteden burde spurt etter 

’menneskerettighetene’ for å utfordre dem til selv å finne frem til de som er aktuelle, og ikke 

minst for å la dem vise at de kjenner til at menneskerettighetene er tatt inn i Grunnloven, se 

dens § 102 om retten til familieliv og § 104 om barns rettigheter. Dette bør uansett nevnes 

tidlig i oppgaven og gjerne i tilknytning til henholdsvis EMK og BK der disse behandles. 

Dessuten må kand. få frem hvilken stilling EMK og BK har i norsk rett etter 

menneskerettighetsloven. 

 

Det er spørsmål om hvordan oppgaven bør disponeres. Hovedfokus ut fra oppgaveteksten 

bør nok være på barnevernlovens vilkår, slik at fremstillingen av EMD og BK ikke bør ta 

overhånd. Men det kan være opp til kand. om de vil begynne med menneskerettighetene 

eller med barnevernloven. For min del synes jeg det er greit å begynne med MR for så å 

kunne trekke dem inn tolking og vurdering av lovens vilkår. Vurderinger kan komme 

underveis og/eller til slutt. 

 

EMK art. 8: Art. 8 nr. 1 hjemler retten til familieliv, mens det etter nr. 2 kan gjøres unntak fra 

denne hvis visse vilkår er oppfylt. Det er ikke tvil om at omsorgsovertakelse er et inngrep i 

retten til familieliv. Vilkårene for å gjøre inngrep i denne er at inngrepet har lovhjemmel, et 

legitimt formål og er nødvendig i et demokratisk samfunn. Lovhjemmel er uproblematisk så 

lenge vedtaket oppfyller barnevernlovens vilkår. EMD har videre gjennom lang tid godtatt at 

hensynet til barnet kan være et legitimt formål, enten under andres rettigheter og friheter 

eller under helse. Det som vanligvis må drøftes nærmere, er kravet til nødvendighet. For 

vedtak om omsorgsovertakelse har imidlertid EMD innrømmet statene en vid skjønnsmargin. 

Begrunnelsen er både at det i de forskjellige stater er ulik grad av aksept for offentlige 

inngrep, og at nødvendigheten av omsorgsovertakelse er så nært knyttet til vurderingen av 

faktum at de nasjonale myndighetene er nærmest til å vurdere det. Det er fint om kand. 

nevner at HR i Rt. 2002 s. 875 (pannekakedommen) konstaterte at de strenge vilkårene for 

omsorgovertakelse etter § 4-12 oppfyller kravene etter art. 8. Dermed skulle det heller ikke 

være grunn til å gå nærmere inn i hva som ligger i nødvendighet (kravet til relevante og 

tilstrekkelige grunner, en rimelig balanse og et dominerende hensyn til barnets beste).  

 

Men som nevnt er det grunn til å nevne EMDs krav til sakens undersøkelse og kontradiksjon, 

fordi domstolen gjerne ser på om disse er oppfylt som en forutsetning for å gi en vid 

skjønnsmargin.  

 

FNs barnekonvensjon (BK): Etter art. 19 skal barnet beskyttes mot vold, omsorgssvikt, 

misbruk osv., og denne kan sies å begrunne at vi må ha et barnevern som treffer de 

nødvendige tiltak for å gi barnet denne beskyttelsen. Omsorgsovertakelse kan være et slikt 

tiltak, hvis ikke det er mulig å hjelpe barnet i hjemmet. Art. 16 gir i likhet med EMK art. 8 nr. 

1 barnet en rett til familieliv, men inneholder ikke noe om hvilke inngrep som likevel kan 

foretas. Art. 9 nr. 1 er derimot sentral i den sammenheng. Den sier at barnet ikke skal flyttes 
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fra sine foreldre mot deres (tolkes som barnets og foreldrenes) vilje uten at det er hjemlet i 

lov og er nødvendig ut fra hensynet til barnet, altså mye den samme vurderingen som etter 

EMK art. 8. (Mer om art. 9 hos Stang i Høstmælingen m.fl., barnekonvensjonsboka.)  Det er 

bra om kand. har med disse bestemmelsene. 

 

Art. 12 gir som kjent barnet en rett til å bli hørt og få sin mening tilbørlig vektlagt. Retten til å 

bli hørt er strengt tatt en prosesuell rett, mens retten til vektlegging knytter seg til den 

materielle vurderingen. Den er tett forbundet med art. 3 nr. 1 om at barnets beste skal være 

et grunnleggende hensyn, idet hva som er til barnets beste ikke kan fastlegges uten at 

kravene i art. 12 er fulgt, se generell kommentar nr. 12 og 14 fra FNs barnekomité. Retten til 

å bli hørt og barnets beste er begge behandlet i hvert sitt kapittel i barnekonvensjonsboka og 

har vært forelest over. 

 

Antakelig kan man i saker om barnevern si at barnets beste ikke bare skal være et 

grunnleggende hensyn, men det viktigste hensynet, fordi det dreier seg om forholdet 

mellom barnet og barnets foreldre som har ansvaret for det. Dette er i tråd med EMDs 

praksis i barnevernssaker. 

 

Barnevernlovens vilkår: Jeg går ikke dypt inn i vilkårene for omsorgsovertakelse etter 

barnevernloven, som er dekkende fremstilt hos Bendiksen og Haugli. Se også den vedlagte 

power point-presentasjonen fra forelesning. 

 

Om § 4-12 må kand må få frem at det er alternative hovedvilkår etter første ledd, i tillegg må 

vedtaket være nødvendig etter annet ledd, og til sist må det foretas en barnets beste-

vurdering. Det siste følger av ”kan” i innledningen til § 4-12 sammenholdt med § 4-1.  

 

§ 4-12 første ledd: Det kan godt komme frem at bokstav a er det mest praktiske, og 

eventuelt også at denne gjerne brukes i kombinasjon med andre vilkår for sikkerhets skyld. 

Det siste kan det eventuelt settes spørsmålstegn ved. Kand bør få frem at bokstav a dekker 

både materiell (fysisk) og  følelsesmessig  (psyksisk) omsorgssvikt, og hva disse innebærer. 

Kravet om at den skal være ”alvorlig” må poengteres. Bokstav b om sykt eller 

funksjonshemmet barn bør knyttes til §§ 4-10 og 4-11, enten her eller under henvisningen til 

hjelpetiltak etter annet ledd. Etter bokstav c er det grunn til å nevne ulike former for vold og 

misbruk. (Det er ønskelig at kand bruker mer plass på disse vilkårene enn jeg har gjort her.) 

 

Om bokstav d er det viktig å si at den i motsetning til de tre foregående angir en 

fremtidsvurdering. Derfor er beviskravet etter bestemmelsen ”overveiende sannsynlig”, som 

i bvl er et sterkt beviskrav, sterkere enn vanlig sannsynlighetsovervekt, men ikke så strengt 

som etter straffeloven. Det er bra om kand er klar over at denne egentlig retter seg mot 

foreldrenes personlige forutsetninger, særlig psykisk sykdom, psykisk utviklingshemming og 

etter hvert også narkotikamisbruk, men at diagnosen i seg selv ikke skal begrunne en 
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omsorgsovertakelse. De utslag denne kan få for omsorgen for barnet, er det sentrale 

(forarb). I en vurdering av denne kan gjerne nevnes de rettssikkerhetsmessige 

betenkelighetene ved at omsorgen kan overtas før det er utvist omsorgssvikt. På den annen 

side ønsket man å unngå å utsette barnet for en omsorgssvikt med mulige skadelige følger. 

 

Se boka for nærmere detaljer om de ulike vilkårene etter første ledd. I fremstillingen av 

vilkårene, eller iallfall noen av dem, bør kand. komme med eksempler slik oppgaven 

etterspør. Nederst har jeg tatt inn noen eksempler fra min forelesning. 

 

§ 4-12 annet ledd: Kravet om nødvendighet er det samme som etter EMK art. 8 og BK art. 9 

nr. 1. Hvis situasjonen er gått over, for eksempel fordi en overgriper er flyttet ut, er det ikke 

lenger nødvendig å overta omsorgen (jf. forarb). Mest praktisk etter annet ledd er 

vurderingen av om situasjonen kan rettes opp med hjelpetiltak etter § 4-4, § 4-10 eller § 4-

11. 

 

Barnets beste-vurderingen etter § 4-12, jf. § 4-1: En kan diskutere om barnets beste strengt 

tatt er et vilkår, det regnes ofte heller som et kriterium for avveiningen. Uansett bør det 

behandles, fordi en omsorgsovertakelse ikke kan foretas uten at en kommer til at den er til 

barnets beste. Linjene bør dessuten trekker til BK art. 3 nr. 1. Når først ett av hovedvilkårene 

i første ledd er oppfylt, og omsorgsovertakelse i tillegg er nødvendig etter annet ledd, skal 

det mye til for at omsorgen likevel ikke overtas ut fra barnets beste. Barnets egen mening 

kan være en grunn til dette, spesielt hvis barnet sterkt motsetter seg omsorgsovertakelse 

eller insisterer på å flytte hjem (for eksempel ved stadig å rømme hjem) etter å ha vært 

under omsorg en tid. Høyesterett har hatt et par slike saker, for eksempel Rt. 2004 s. 999 om 

en 12-årig gutt som fikk flytte hjem til tross for betydelig usikkerhet om morens 

omsorgsevne. Det er i tråd med BK art. 12 at barnets mening tillegges vekt, og det fremgår 

dessuten av bvl. § 6-3. En annen grunn til at omsorgen likevel ikke overtas, er at det ikke er 

mulig å finne et passende plasseringssted til barnet. Vurderingen av barnets beste er en 

helhetsvurdering, både etter BK art. 3 nr. 1 og etter bvl. § 4-1. Dermed vil også andre 

momenter komme inn, for eksempel hvor skadelig det vil være for barnet å bli boende 

hjemme i et tilfelle hvor barnet selv motsetter seg å flytte. 

 

§ 4-8 annet og tredje ledd: Den prinsipielle forskjellen mellom § 4-12 og § 4-8 bør komme 

frem, idet barnet etter § 4-12 fortsatt bor hjemme (med mindre det er plassert ved 

hastevedtak), mens det etter § 4-8 er plassert av foreldrene eller med deres samtykke, evt. 

fortsatt befinner seg på klinikken etter fødsel. Det er en fordel om kand. ser at § 4-8 tredje 

ledd har en annen karakter enn annet ledd og § 4-12, idet den ikke krever at vilkårene etter 

§ 4-12 noen gang har vært oppfylt eller vil bli det. Den krever derimot en § 4-21-vurdering av 

alvorlige problemer osv. når barnet har vært frivillig plassert i mer enn to år. Se boka for mer 

om disse bestemmelsene. 
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Når vilkårene etter bvl. skal fremstilles ”i lys av” menneskerettighetene, bør MR tas med 

underveis som rettskilde i fremstillingen av vilkårene der det er naturlig. Jeg har i noen grad 

gjort dette ovenfor. Hvis MR fremstilles etterpå, må kand. i den forbindelse vise hvordan de 

kaster lys over de norske vilkårene, og det vil antakelig være vanskeligere.  

 

Vurderingen vil det også være naturlig å gjøre i lys av menneskerettighetene. Det gjelder på 

den ene side barnets rett til beskyttelse, på den annen side både barnets og foreldrenes rett 

til familieliv. Ivaretakelsen av barnets rett til å bli hørt og barnets beste bør også trekkes inn i 

vurderingen. En vurdering som gjelder et spesielt punkt, en bestemt dom e.l., kan gjerne 

gjøres underveis i fremstillingen (for eksempel slik jeg har stilt spørsmål ved bokstav d 

ovenfor), men det bør også foretas en helhetlig vurdering til slutt. Eventuelt kan også 

vurderingen av bestemte punkter samles til slutt.  

 

I barnevernlovutvalgets forslag i NOU 2016: 16 er det ikke så mye å hente for vurderingen av 

vilkårene for omsorgsovertakelse. Det opprettholder de samme hjemlene, men samler dem i 

én paragraf, § 21. Vedr. nyfødte foreslås en liten forskjell, men bestemmelsen er ment å 

dekke det samme. Hvis kand. på en fornuftig måte klarer å integrere barnets rett til 

barneverntiltak, som ble foreslått av utvalget og nå er vedtatt som lov, er det et pluss. 

 

Eksempler etterspørres og bør være med underveis, i form av dommer fra EMD, HR eller 

lavere domstoler eller vedtak fra fylkesnemnder. Noen eksempler er tatt inn nedenfor, 

andre er nevnt i boka. Eventuelt kan kand. også bruke tenkte eksempler til illustrasjon. Det 

kan diskuteres om det er riktig å omtale HR-dommer som ”eksempler”. De har naturligvis 

normativ virkning også på dette området, men den bør i tilfelle komme frem under 

fremstillingen av vilkårene. For øvrig kan situasjonene som beskrives i HR-dommene godt 

brukes som eksempler på hvilke situasjoner vilkårene dekker.  

 

Hvor mye kreves 

Alt dette trenger naturligvis ikke være med for å stå. Derimot bør nok ganske mye av det 

være med for å få en A. Dette kan være en oppgave som mange kan ganske mye om, og det 

kan hende det ikke blir så lett å skille mellom kand. Vurdering av sterke og svake sider og 

karaktersetting er det vanskelig å si noe nærmere om uten å ha lest noen oppgaver.  

 

Det må stilles noe mindre strenge krav til JUR1970 siden de befinner seg på et lavere nivå. På 

den annen side har neppe de jusstudentene som tar faget på 3. studieår, særlig dårligere 

forutsetninger for å besvare denne oppgaven enn de som tar det på 5. år. Også dette vil det 

være lettere å se etter å ha rettet noen besvarelser. Emnet kan fortsatt tas av andre enn 

jusstudenter, men de skal bedømmes ut fra at dette er et juridisk emne. Det følgende står nå 

i fagbeskrivelsen under Anbefalte forkunnskaper:  
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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.” 

 

Jeg er åpen for kommentarer til denne sensorveiledningen. 

 

Kirsten Sandberg 

 

 

Eksempler: Dommer og fylkesnemndsvedtak 

tatt fra powerpoint til forelesning (selv om nemndsvedtakene begynner å bli gamle, viser de 

ulike praktiske situasjoner, særlig ved rusmisbruk): 

 

Rt. 2002 s. 875 (pannekakedommen) 

• Jente født 1997 

• Hvorfor ble hun flyttet ved akuttvedtak?  

• Hva sier Høyesterett om mors omsorgsevne? 

• Hva er flertallets konklusjon vedr. omsorgsevnen? 

• Hva er mindretallets konklusjon på dette punkt? 

 

Rt. 2005 s. 624 (særlig avsnitt 32-41) 

• Jente 13 1/2 år, sterkt fysisk funksjonshemmet. Omsorgen var overtatt, sak reist etter 

§ 4-12  

• På hvilket tidspunkt skal forholdene vurderes?  

• Hvilke behov hadde jenta? 

• Hvordan beskrives mors omsorgsevne? 

• Hvordan vektlegges jentas eget ønske?  

 

Rt. 2006 s. 1308 

• 14 år gammel jente som bodde hos mor (to søstre, men saken gjelder bare den ene) 

• Mors omsorgsevne: 

– Utsatt døtrene for fysisk og psykisk mishandling 

– Mor samarbeidsproblemer med skolen 

– Dårlig samspill med døtrene 

• Konsekvenser: Datteren ofte involvert i konflikter. Unormalt store sosiale problemer 

• Vilkårene i § 4-12 bokstav a og d er oppfylt (55) 

• Barnets beste-vurderingen, barnets mening vs. andre hensyn: 

– Jenta ønsker selv å bli boende hos mor. Bvl. sier ikke at vekten skal være 

”stor”. Likevel stor vekt når blir 15 år om en måned. Må holdes opp mot 

risikoen ved å bo hos mor (58-59). Totalvurdering (61-64): 

• Jentas styrende atferd har bedret seg 
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• Stor fremgang både faglig og emosjonelt 

• Men har et stykke vei å gå før hun oppnår den trygghet, ro og tro på 

seg selv som hun trenger 

• Mor ikke tilstrekkelig innsikt 

• Jenta kan miste det hun har oppnådd 

• Hjelpetiltak ikke tilstrekkelig (65). Omsorgen opprettholdt 

 

HR-2016-2262-A* (ikke i Rt.) 

• Gutt f. 2013 

• Jurisdiksjonsspørsmål 

• Omsorgsovertakelsen behandles fra avsn. 49 

• Hvordan vurderes muligheten for hjelpetiltak? (62-63)  

• Hva har skjedd i mellomtiden (64), og hvordan vurderes mors omsorgsevne i dag? 

(71, 74-76) 

• Strid med Grl. og MR? (81-89)  

 

Rt. 2004 s. 999 

• 12 år gammel gutt 

• Betydelig usikkerhet om mors omsorgsevne 

• Likevel tilbakeført pga guttens eget sterke ønske 

 

Fylkesnemnda Oslo Akershus 21.10.2011 

• Barn født februar 2010 

• Mor ruset seg på heroin under hele graviditeten. Også far rusmisbruker 

• Gutten økende tegn på abstinens med sitring, gråt og stivhet i kroppen samt 

spisevansker etter fødsel 

• Familien skulle flytte sammen på institusjon, men bruk av kokain og heroin ble 

oppdaget dagen før.  

• Akuttplassert i beredskapshjem i mars 

• Fylkesnemnda: Gutten fungerer dårlig i forhold til alder og er spesielt sårbar. Trenger 

trygge, stabile og tålmodige omsorgsgivere som ser hans behov og tilpasser 

stimuleringen 

• Omsorgen overtatt 

 

Fylkesnemnda i Agder 15.06.2011 

• Tre barn: Jente 15 år, gutt 14 år og jente 13 år Omsorgen overtatt for 5 år siden 

• Mor langvarig alkoholmisbruk, blandingsmisbruk i perioder. Drukket mindre fra høst 

2009, men ikke kontroll på sitt alkoholforbruk 

• Må ses i sammenheng med diagnosen ustabil personlighetsforstyrrelse. Mange og 

hyppige selvmordsforsøk. 

• Uforutsigbar i omsorgsrollen. Verner ikke barna mot fare. Branner og branntilløp. 
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• To av barna har særlige omsorgsbehov, den tredje behov for grensesetting og 

tydelighet. Mor kan ikke gi tilfredsstillende omsorg til noen av dem 

 

Fylkesnemnda Agder 02.06.2010 

• 5 år gammel jente 

• Mor bruker amfetamin en gang pr. måned, i en periode en gang i uken. Noe hasj. 

Misbrukt narkotika siden 18 år, med tre års opphold fra hun var gravid 

• Mors psykiske vansker forsterkes. Utilgjengelig for barnet ved rus. Manglende 

grensesetting. Fare for skader. Mor har ikke klar voksenrolle, men lar barnet ta 

styringen. Skjermer ikke barnet mot rusede pers. 

• Barnet vitne til at far har utsatt mor for vold 

• Barnet utrygt 

• Manglene kan ikke avhjelpes ved hjelpetiltak 

 


