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Forord
Denne boken gir en innføring i sentrale rettsområder som berører
barn i norsk rett. Den har særlig vekt på hovedtemaene barns menneskerettigheter, forholdet mellom barn og foreldre og det oﬀentlige barnevern. Nøtteskallformatet gjør at det ikke er mulig å dekke
alle problemstillinger som barneretten reiser, eller gå i dybden på
de ulike temaene. Vi har i stedet forsøkt å henvise til videre lesing
i den etter hvert omfangsrike litteraturen om barnerett. Boken er
skrevet med tanke på både studenter og praktikere, og det kreves
verken spesiell kjennskap til rettsområdet eller juridisk grunnkunnskap for å kunne lese boken.
Bokens innledningskapittel samt kapittel 2 om barns menneskerettigheter er skrevet av forfatterne i fellesskap. Kapittel 3 om barn
og foreldre er skrevet av Kirsten Kolstad Kvalø, mens kapittel 4 om
det oﬀentlige barnevern er skrevet av Julia Köhler-Olsen. Alle feil
og mangler står for vår regning.
Vi ønsker å takke høgskolelektor Sigrun Hoel for gjennomlesing og kvalitetssikring av manus. Videre rettes en stor takk til
redaktør Ida V. Kyhring for ukuelig optimisme og positivitet rundt
prosjektet, og øvrige medarbeidere i Gyldendal Juridisk som har
stått på for å hjelpe oss gjennom prosessen med denne boken.
Fremstillingen er oppdatert per juni 2016.
Oslo, juni 2016
Kirsten Kolstad Kvalø og Julia Köhler-Olsen
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Barnerett i et nøtteskall
1.1

Tema for boken og målgruppe

Denne fremstillingen tar sikte på å gi en generell oversikt over
rettsområdet barnerett i norsk rett. Med barnerett forstår vi de
mest sentrale rettsreglene for personer som ikke har fylt 18 år.1 Det
vi her kaller barnerett, tar utgangspunkt i en klassiﬁsering av et
rettsområde med utgangspunkt i en personkrets. Denne avgrensningen går på tvers av tradisjonelle inndelinger av rettsområder
og innebærer at barneretten er en form for paraplyfag, som dekker
elementer fra ﬂere forskjellige fag.2
Barn kan, som andre personer, være i sentrum for en rekke
rettslige problemstillinger innen de ﬂeste rettsområder. Innen
ﬂere rettsområder oppstår det særlige problemstillinger knyttet
til barn som rettssubjekter, for eksempel hvorvidt avtaler som er
inngått av et barn, er gyldige eller ikke, eller i hvilken grad barn
er erstatningsrettslig ansvarlige for skadevoldende handlinger.
Denne fremstillingen behandler ikke alle særspørsmål som reises

1

2

I FNs barnekonvensjon artikkel 1 er barn deﬁnert som ethvert menneske
under 18 år, hvis ikke den nasjonale myndighetsalderen er lavere. Etter
norsk rett er myndighetsalderen 18 år, jf. vergemålsloven § 2 første ledd
bokstav a.
Bendiksen og Haugli (2015) s. 17.
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når barn er en del av rettslige problemstillinger, men konsentrerer
seg om hovedproblemstillingene som vanligvis behandles under
rettsområdet barnerett av juridiske teoretikere.3
Fremstillingen gir for det første en oversikt over barns menneskerettslige vern. Denne delen av fremstillingen er begrenset
til det særlige menneskerettslige vernet som gjelder for barn, og
går i liten grad inn på mer allmenne menneskerettigheter som
også gjelder for barn i kraft av å være menneske. Denne delen tar
for det første for seg barns menneskerettigheter gjennom Norges
Grunnlov, og for det andre rettighetene som følger av FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen), som er ratiﬁsert
og inkorporert i norsk rett med forrang. Fremstillingen her bygger
på rettsområdene statsforfatningsrett og folkerett, særlig internasjonale menneskerettigheter.
Videre gis det en fremstilling av hovedlinjene i det rettslige forholdet mellom barn og foreldre. Kjernen i denne fremstillingen
er reglene som følger av lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven), særlig reglene som handler om foreldreansvar,
omsorg for og samvær med barn samt hvordan saker om disse
spørsmålene skal behandles for domstolene. Tradisjonelt er dette
rettsområdet regnet som en del av familieretten, som tematisk
plasserer seg innen privatretten i norsk rett.
Den tredje hoveddelen av fremstillingen er rettsområdet barnevernrett. Kjernen i fremstillingen her er lov 17. juli 1992 nr. 100 om
barneverntjenester (barnevernloven), som setter vilkår og rammer
for det oﬀentliges adgang til inngrep overfor familier. Innen dette
rettsområdet omtales også foreldrenes menneskerettigheter ettersom disse setter skranker for myndighetenes adgang til å gripe inn
overfor familiene. Rettsområdet kan tematisk sorteres inn under

3

Se f.eks Bendiksen og Haugli (2015).
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velferdsretten og som en del av spesiell forvaltningsrett, som begge
plasserer seg innen oﬀentlig rett.
Faget barnerett er valgfag for juridiske studenter og andre studenter ved Universitetet i Tromsø og Universitetet i Oslo per 2016.
Videre inngår elementer av barnerett i ﬂere profesjonsutdanninger
ved landets høyskoler, herunder barnevern- og sosionomutdanningen. Boken kan tjene som innførings- eller repetisjonslitteratur
for studenter ved ulike læresteder som har elementer av barnerett
i utdanningen.
Videre er boken skrevet med tanke på det store antallet jurister
som får forelagt barnerettslige problemstillinger i yrkeslivet, herunder advokater i privat praksis som arbeider med barnelovsaker
eller barnevernsaker, saksbehandlere og advokater som arbeider
med enkeltsaker i det oﬀentlige, samt ansatte i frivillig sektor som
arbeider med barns rettsstilling. Det er også vårt mål at boken skal
kunne anvendes av ansatte i barnevernet, familievernet eller andre
som arbeider tett på barn i Norge.

1.2
1.2.1

Rettskildene og metode i barneretten
Innledning

Som nevnt bygger barneretten på en sammensetning av deler fra
svært ulike rettsområder, noe som innebærer at barneretten har
et noe sammensatt rettskildebilde. Dette innebærer at metodene
og prinsippene som ligger til grunn for løsning av de enkelte rettsspørsmålene, varierer innen de ulike delområdene av barneretten.
Vi skal gi noen eksempler:
Rettsområdet forholdet mellom barn og foreldre er utpreget
privatrettslig, og her står avtalefriheten sentralt, noe som gir foreldrene myndighet til å på egen hånd inngå ganske mange varianter av avtaler om for eksempel fast bosted og samvær uten at det
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oﬀentlige griper inn. Det oﬀentlige kan ikke på egen hånd treﬀe
avgjørelser som griper inn i denne avtalefriheten, men kommer
kun inn som mekler eller tvisteløser der foreldrene ikke klarer å
komme til enighet om for eksempel hvor barnet skal bo fast etter
et samlivsbrudd.
Rettsområdet barnevernrett omhandler for det første oﬀentlige myndigheters plikt til å støtte til familier og barn som har
særlige behov knyttet til barnets omsorgssituasjon. Denne støtten
må basere seg på foreldrenes, noen ganger også barnets, samtykke.
For det andre handler barnevernrett om myndighetenes adgang
til å utøve tvang overfor individer. Innenfor denne delen av barnevernrett står derfor legalitetsprinsippet sentralt, som innebærer
at myndighetene ikke kan gripe inn overfor familier med mindre
inngrepet har hjemmel i lov.
Rettsområdet barns menneskerettigheter er i stor grad preget
av tolkningsspørsmål om hva rettighetene går ut på, og her vil
en gjerne spørre seg om rekkevidden av statenes forpliktelser, for
eksempel i hvilken grad barnekonvensjonens prinsipp om barnets
beste kan medføre at barn som ikke oppfyller vilkårene for asyl
(beskyttelse) etter utlendingsloven, likevel skal få opphold i Norge
fordi det er til barnets beste å få vokse opp i Norge i stedet for å bli
returnert til et mer ustabilt hjemland.
Til tross for de nevnte særegenhetene, er også de ulike delene
av barneretten forankret i noen felles prinsipper som har fått
gjennomslag i både lovverk, praksis og dagligtale om rettslige forhold for barn. Det trolig mest kjente er prinsippet om at barnets
beste skal være et grunnleggende hensyn som er sentralt i både
barnelovsaker, barnevernsaker og andre saker som berører barn.
Et annet er prinsippet om at barn skal få anledning til å si sin
mening i saker som angår dem selv. Vi skal gå nærmere inn på
disse prinsippene og betydningen av dem innen de ulike delene
av barneretten som presenteres i denne boken.
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I det følgende vil vi presentere barnerettens ulike rettskilder og
nærmere om hvilken betydning disse har.

1.2.2

Grunnloven

Grunnloven er den høyest rangerte rettskilden i norsk rett og går
foran andre rettskilder ved motstrid.4 Tradisjonelt har Grunnloven hatt en noe tilbaketrukket posisjon i norsk barnerett, men
etter Grunnlovsreformen i mai 2014 har loven kommet i fokus.
Grunnlovsreformen innebar at en rekke sentrale menneskerettigheter, herunder en egen bestemmelse om barns rettigheter, ble
innskrevet som en del av Grunnloven i et nytt kapittel om menneskerettigheter. Bestemmelsen om barns rettigheter får betydning
både som en rettslig skranke for hva lovgiverne kan fastsette ved
lov, og som et tolkningsmoment i konkrete saker.5 Bestemmelsen
om barns rettigheter har allerede blitt påberopt for domstolene i
ﬂere saker, og Høyesterett har avsagt ﬂere avgjørelser om hvordan
bestemmelsen skal forstås.6 Grunnlovsbestemmelsen om barns
rettigheter og rettskildene som bidrar til tolkningen av bestemmelsen, omtales nærmere i kapittelet om barns menneskerettigheter.

1.2.3

Folkerettslige forpliktelser

1.2.3.1

Innledning

Norge er forpliktet av et stort antall skrevne og uskrevne rettsregler gjennom folkeretten. En del av folkeretten er internasjonale
og regionale konvensjoner om menneskerettigheter som statene
4
5
6

Om anvendelse av Lex superior-prinsippet og konstatering av motstrid
i norsk rett, se Eckhoﬀ (2005) s. 350.
Dokument 16 (2011–2012) s. 189.
Se nærmere i punkt 2.2.2. Se også Bårdsen (2016) s. 243 ﬂg.
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har blitt enige om gjennom blant annet FN og Europarådet. Norge
er tilsluttet mange av disse konvensjonene.7
Tolkningen av internasjonale menneskerettighetskonvensjoner
følger en egen metode som er utviklet gjennom folkeretten, og
som skiller seg fra alminnelig norsk rettskildelære. Den folkerettslige metoden bygger blant annet på Wien-konvensjonen om traktatretten samt statuttene for FNs internasjonale domstol – ICJ.8
Folkerettslig metode skiller seg fra alminnelig norsk rettskildelære blant annet ved at forarbeider til konvensjoner har svært liten
betydning sammenliknet med den vekt lovforarbeider tillegges i
norsk rett.9
1.2.3.2

Barnekonvensjonen

1.2.3.2.1 Innledning
FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjonen) ble
vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989. Konvensjonen har fått nær universell tilslutning fra verdens stater, og per
2016 er det bare USA som ikke har ratiﬁsert konvensjonen. Det er
vedtatt tre tilleggsprotokoller til Barnekonvensjonen. De to første
omhandler salg av barn, barneprostitusjon og barnepornograﬁ og
barn i væpnet konﬂikt og ble vedtatt i 2000. Den tredje tilleggsprotokollen, vedtatt i 2011, oppretter en individklagemekanisme som
gir barn anledning til å klage over konvensjonskrenkelser til FNs
barnekomité, som kan avgi uttalelser om forholdet.10
Foruten individklagemekanismen under tilleggsprotokollen, som for øvrig bare gjelder for de statene som har ratiﬁsert
denne, bygger konvensjonens overvåkningssystem på periodiske

7
8
9
10

Se Larsen og Strand (2015) s. 35 ﬂg. for en oversikt.
Helmersen (2014) s. 33.
Ibid. s. 38.
For nærmere om tilleggsprotokollen, se Kjørholt (2016b) s. 373 ﬂg.
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rapporteringer til FNs barnekomité, først to år etter ratiﬁsering
og deretter hvert femte år, jf. artikkel 44 nr. 1. Komiteen gir statene tilbakemeldinger gjennom såkalte avsluttende merknader
(«concluding observations») etter at komiteen har gjennomgått
statenes rapporter og supplerende informasjon fra barneombud,
frivillige organisasjoner og andre. Merknadene er ikke juridisk
bindende, og statene kan ikke sanksjoneres for å ikke følge dem.11
Merknadene gir likevel et bilde av hva komiteen mener er de
sentrale utfordringene for innfrielsen av barns rettigheter i de
enkelte statene.
FNs barnekomité avgir også generelle kommentarer, som inneholder tolkninger av de forskjellige rettighetene i konvensjonen.
Per juni 2016 har komiteen avgitt 19 generelle kommentarer,
hvorav én er avgitt som en felles kommentar med FNs kvinnekomité.12 De generelle kommentarene uttrykker heller ikke juridisk bindende retningslinjer, og deres folkerettslige rettskildevekt
er omdiskutert.13
1.2.3.2.2 Barnekonvensjonen som rettskilde i norsk rett
Norge undertegnet barnekonvensjonen i 1990 og ratiﬁserte den i
1991. I 2003 ﬁkk konvensjonen betydning som rettskilde direkte
etter norsk rett, da konvensjonen ble gjort til en del av norsk rett gjennom lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes
stilling i norsk rett (menneskerettsloven).14 Menneskerettighetskon-

11
12

13
14

Smith (2016) s. 23.
De generelle kommentarene er tilgjengelige på FNs barnekomités hjemmesider. De ﬁnnes også oversatt til norsk på Barne- og likestillingsdepartementets hjemmesider og på Barneombudets hjemmesider.
Ulfstein (2009).
Se Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) Om lov om endring i menneskerettsloven
mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov), som er forarbeidene
til endringsloven som inkorporerte barnekonvensjonen i norsk rett.
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kapittel 1
vensjonene som er inkorporert gjennom menneskerettsloven, går
ved motstrid foran bestemmelser i annen lovgivning, jf. § 3.
Både ved ratiﬁkasjonen og ved inkorporeringen av barnekonvensjonen ble norsk lovverk gjennomgått for å sikre at den interne
retten samsvarte med konvensjonens innhold.15 Senere har lovverket gjennomgått ﬂere endringer for å være bedre i samsvar med
konvensjonen, blant annet på bakgrunn av avsluttende merknader
fra FNs barnekomité og utredninger om forholdet mellom norsk
rett og barnekonvensjonen.16 Flere av barnekonvensjonens bestemmelser anføres imidlertid relativt hyppig for domstolene, blant
annet som veiledende prinsipper i avgjørelser om straﬀutmåling for
unge lovbrytere og i saker som angår ulike typer forvaltningsvedtak
som er gyldige etter intern rett, men som anføres å være i strid med
hva som kan utledes av barnekonvensjonens bestemmelser.17
Norge ratiﬁserte tilleggsprotokollen om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornograﬁ i 2001 og tilleggsprotokollen om
barn i væpnet konﬂikt i 2003. Den tredje tilleggsprotokollen om en
individuell klagemekanisme er ikke ratiﬁsert av Norge. Spørsmålet
om ratiﬁkasjon har vært debattert i Stortinget i ﬂere omganger, og
det er gjennomført en utredning av fordeler og ulemper ved tilslutning til protokollen på oppdrag fra Utenriksdepartementet.18 Det
er ventet at regjeringen vil legge frem en stortingsmelding våren
2016 om tilslutning til tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen.19

15
16
17

18
19

St.prp. nr. 104 (1989–1990) og Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) kapittel 5–8.
Se særlig Søvig (2009).
For en gjennomgang av avgjørelser i Høyesterett hvor barnekonvensjonen har vært påberopt eller har inngått som ledd i Høyesteretts begrunnelse, se Søvig (2016) s. 533 ﬂg. Se også Bårdsen (2016) s. 533, som gir en
oversikt over hovedgrupper av saker.
Elgesem (2013).
Prop. 1 S (2015–2016) Utenriksdepartementet s. 212. Se mer om debatten
i Norge i Kjørholt (2016b) s. 380 ﬂg.

