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1 Innledning  

1.1 Tema og problemstilling 

Med Internett har det blitt mye enklere å foreta seg ulike handlinger, dette gjelder også for 

mindreårige. Man kan betale regninger, inngå avtaler om ulike abonnementer, kjøpe seg 

klær, kosmetikk, musikk, filmer og lignede. Internett er en kilde til kunnskap, men med 

dagens teknologi kan hvem som helst legge ut informasjon, varer og tjenester uten at det 

kreves noe nærmere etterprøving av selskapenes og andre aktørers produkter. En må derfor 

være kritisk til det man finner gjennom bruk av Internett. Den mindreårige vil ikke ha den 

samme forutsetningen som voksne til å kunne skille mellom hva som er sant og usant, seri-

øse og useriøse aktører på Internett.  

 

For å kunne kjøpe noe eller inngå ulike avtaler er det en generell regel om at man må ha 

rettslig handleevne1. Rettslig handleevne er evnen til å forstå rekkevidden av hvilke hand-

linger man forplikter seg til, og hvilke konsekvenser det kan få. Rettslig handleevne skiller 

seg fra rettsevne. Alle individer er født med rettsevne, dette gir dem rettigheter og plikter2. 

For eksempel kan et barn kreve av sine foreldre at det skal få en god og trygg oppvekst som 

gjør den mindreårige mer selvstendig etter hvert som det blir eldre. Dette framkommer 

også av barneloven3 § 30. Bl. § 30 omhandler foreldreansvaret. Dette skiller seg fra verge-

målet ved at foreldreansvaret gir rett til å bestemme over den mindreårige i personlige for-

hold, mens vergemålet gir vergen rett til å bestemme i økonomiske forhold. For mindreåri-

ge er foreldrene som regel verger. Selv om foreldreansvaret og vergemålet overlapper 

hverandre i det daglige liv, innebærer disse to vesentlige forskjeller. Det vil si at den mind-

reårige har fra starten av rettigheter og plikter innenfor økonomiske forhold, men de kan 

ikke forplikte seg selv økonomisk, så lenge noe annet ikke er bestemt. Det er forskjell på å 

kunne kreve noe, for eksempel at sine egne foreldre skal gi dem omsorg og trygghet, og 
                                                
1 Giertsen (2012) Avtaler, 2. Utgave s. 139 
2 Giertsen (2012) Avtaler, 2. Utgave s. 139 
3 Heretter forkortet bl. 
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kunne stifte rett og pådra seg et eget ansvar. Slike forpliktelser vil omhandles av den retts-

lige handleevnen. 

 

Etter hvert som barn vokser opp og lærer seg hvilke muligheter Internett kan tilby dem, vil 

deres rettslige handleevne stadig oftere bli utfordret. Dette vil være temaet for denne opp-

gaven. De fleste barn tilbringer tid på Internett hver dag. Det mest vanlige de holder på 

med vil være sosiale medier, høre på musikk og spille spill4. 

 

Vergemålsloven5 regulerer den rettslige handleevnen til den mindreårige. Den er innskren-

ket på en slik måte at den mindreårige har ikke mulighet eller adgang til å ”foreta rettslige 

handlinger”6 på vegne av seg selv. 

 

Mellom 2011 og 2012 har bruken av Internett hatt en økning7. Det har i tillegg vært en øk-

ning i bruk av Internett mellom 2012 og 2013. Mange bruker Internett daglig, dette gjelder 

også mindreårige8. Medietilsynet har utviklet en rapport om mindreårige og deres bruk av 

Internett. I rapporten9 fra 2012 oppgis det at 63 % av de mindreårige i aldersgruppen 9-16 

år som deltok i undersøkelsen bruker Internett hver dag på sin egen fritid.  

 

Ved at den mindreårige er en aktiv bruker av Internett, vil det være naturlig at det er mange 

fristelser som vil utfordre den rettslige handleevnen dens. For eksempel er det mange ulike 

tjenester som krever at man oppretter seg en profil eller kjøper noe for å få det hele og fulle 

utbytte av tjenesten. For å kunne opprette seg en egen profil eller kjøpe noe, må man inngå 

                                                
4 Medietilsynet (2012) ”Barn og medier 2012 – Fakta om barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av 

medier”, sist lest 03.04.14 
5 Heretter forkortet vgml. 
6 Jf. vgml. § 9  
7 SSB (2013) ”Norsk mediebarometer, 2012”, sist lest 14.01.14 
8 SSB (2014) ”Norsk mediebarometer, 2013”, sist lest 29.03.14 
9 Medietilsynet (2012) ”Barn og medier 2012 – Fakta om barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av 

medier” side 9, sist lest 14.04.14 
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en avtale eller kontrakt med det aktuelle selskapet. Enkelte tjenester, som for eksempel 

sosiale medier og nettspill, har en aldersgrense for når den mindreårige kan benytte seg av 

produktet deres. Med tanke på at det ikke er noe form for å overprøve at den mindreårige er 

innehaver av den riktige aldersgrensen som selskaper setter, vil det kunne oppstå mulighe-

ter for den mindreårige å jukse på sin egen alder slik at den dermed får tilgang til det øns-

kede produktet eller tjenesten. Dette gjøres ved at når man blir spurt om alder så setter man 

et årstall som er innenfor tillatt aldersgrense. Det er mange mindreårige som på denne må-

ten jukser på sin egen alder dersom de skulle opprette seg en egen profil hos et selskap hvor 

de ikke oppfyller kravet til aldersgrense10. 

 

De mest vanlige verktøyene som den mindreårige benytter seg av for å få tilgang til Inter-

nett er datamaskin, mobiltelefon, smarttelefon, nettbrett og spillkonsoll11.  

 

Når den mindreårige inngår en avtale eller kontrakt for å få tilgang til ulike tjenester og 

produkter vil det oppstå et spørsmål om den har rettslig handleevne til dette. I mange tilfel-

ler kan det føre til at den mindreårige aksepterer noe som den i utgangspunktet ikke kan 

akseptere. På denne måten vil den mindreårige opptre på en slik måte som kan gi konse-

kvenser den ikke ville forutsett på forhånd, og som kan medføre et erstatningsansvar fra 

den mindreåriges side. For eksempel ved at den mindreårige har opptrådt i ond tro ved sin 

egen alder overfor selskapet den inngår en avtale med. 

 

Oppgavens mål er å belyse hvilke avtaler det er den mindreårige forplikter seg til ved bruk 

av Internett. I hvilken grad vil den mindreårige i slike tilfeller opptre uten rettslig handle-

evne? 

 

 

                                                
10 Kvåle Iversen (2011) ”Aldersgrensen er ikke reell på Facebook”, sist lest 19.04.14 
11 Medietilsynet (2012) ”Barn og medier 2012 –Fakta om barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av 

medier” side 15-16, sist lest 14.04.14 
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1.2 Rettslig grunnlag 

1.2.1 Ny vergemålslov 

Det er vergemålsloven som regulerer den rettslige handleevnen til den mindreårige. I 2010 

ble det vedtatt en ny vergemålslov som skulle videreføre og fornye den gamle vergemåls-

loven fra 192712. Bakgrunnen for dette var at utviklingen av hvordan den mindreårige opp-

trer i dag, og hvilke muligheter som den mindreårige får, ville bli bedre beskyttet dersom 

man vedtok en ny lov som hadde sett på de utfordringene som kunne komme i dag og i de 

neste årene framover.  

 

Selv om den nye vergemålsloven ble vedtatt i 2010, trådte den ikke i kraft før i 2013. Dette 

har medført at den nye loven til nå, ikke er anvendt noe særlig i rettspraksis.  

 

1.2.2 Forholdet til andre lover og internasjonal privatrett 

1.2.2.1 Forholdet til andre lover 

Barneloven omhandler foreldreansvaret. Siden foreldreansvaret og vergemålet skiller seg 

fra hverandre, vil ikke de rettighetene som den mindreårige har fått i barneloven bli videre 

drøftet i denne oppgaven, men bli benyttet for å belyse de problemstillinger som problems-

tillingen reiser.  

 

I menneskerettsloven13 er barnekonvensjonen14 inkorporert til å være gjeldende i norsk rett, 

jf. mrl. § 2 nr. 4. Den regulerer den mindreåriges rettigheter, men den regulerer dessverre 

ikke den mindreåriges rettslige handleevne. Barnekonvensjonen og barneloven regulerer 

den mindreåriges personlige rettigheter, på denne måten vil disse reglene få betydning un-

                                                
12 Heretter forkortet vgml. 1927 
13 Heretter forkortet mrl. 
14 Convention on the Rights of the Child, Vedlegg 7 i menneskrettsloven, Barnekonvensjonen forkortes BK. 
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der tolkningen av vergemålslovens bestemmelser som vil være den sentrale loven for opp-

gaven. 

 

Avtaleloven15 regulerer på hvilken måte en avtale mellom to parter kan inngå og hvilke 

rettigheter som hver enkelt part da vil ha. Avtaleloven har ingen bestemmelser for alder-

grenser. Den er generell og gjelder derfor mindreårige i tillegg. Problemet er at mindreårige 

ikke har myndighet til å binde seg selv, siden de mangler rettslig handleevne, jf. vgml. § 9. 

 

Personopplysningsloven16 regulerer personvernet og beskyttelsen av denne. Den regulerer 

blant annet om den mindreårige vil ha mulighet til å kunne samtykke til at sine egne per-

sonlysninger skal kunne bli registrert hos forskjellige selskaper. 

 

1.2.2.2 Forholdet til internasjonal privatrett 

Mange av de ulike avtalene som den mindreårige inngår på Internett vil være av internasjo-

nal karakter. Dette er fordi det ikke er Norge som lager de ulike produkter og tjenester som 

den mindreårige ønsker å benytte seg av. 

 

Internasjonal privatrett inneholder rettsregler som bestemmer hvilken nasjons lover det er 

som kommer til anvendelse ved en eventuell tvist, når det gjelder privatrettslige forhold. Å 

binde seg selv økonomisk til noe, vil havne under privatrettslige forhold17. Dersom man tar 

Facebook som et eksempel, vil det være en domstol i staten California som dømmer ved 

tvistesaker mellom den mindreårige og selskapet Facebook18.  

 

                                                
15 Heretter forkortet avtl. 
16 Heretter forkortet popplyl. 
17 www.snl.no, Internasjonal privatrett, sist lest 19.04.14 
18 Dette fremkommer av Facebook sine egne brukervilkår og retningslinjer, www.facebook.com/legal/terms, 

”Erklæring om plikter og rettigheter” punkt ”16. Tvister”, sist lest 21.04.14 
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I den internasjonale privatretten vil det være muligheter for at partene selv kan avtale seg i 

mellom om hvilken nasjons lover skal gjelde til enhver tid. Den mindreårige vil ikke ha den 

samme kompetansen til å kunne gjøre dette dersom den inngår ulike avtaler med andre sel-

skaper fra andre land. 

 

I denne oppgaven er det de norske lovene og reglene som kommer til anvendelse. Det 

kommer ikke til å bli drøftet hvilket regelsett som skal gå foran dersom det er motstrid med 

de nasjonale og internasjonale lovene. Det vil heller ikke drøftes hva det står i de ulike bru-

kervilkårene og retningslinjene til de ulike selskapene som den mindreårige forplikter seg 

til. 

 

 

1.3 Definisjoner 

1.3.1 Mindreårige 

Ifølge vgml. § 8 er alle personer under 18 år mindreårige. Dette støttes også av BK art. 1 

med at alle personer under 18 år er barn. Dette medfører at alle barn er mindreårige. 

Videre i oppgaven vil begrepet mindreårige anvendes. Dette skaper mer ryddighet i oppga-

ven siden det er vergemålsloven som regulerer den rettslige handleevnen.  

For å unngå forvirring vil begrepet ”barn” bli anvendt i de tilfellene og eksemplene hvor 

den mindreårige selv har egne barn.  

 

1.3.2 Verger 

Ifølge vgml. § 16 er det foreldrene som er verger for den mindreårige. Dersom foreldrene 

ikke fungerer som verger kan fylkesmannen oppnevne noen andre myndige personer som 

midlertidige verger, se vgml. § 16 annet punktum.  

 

Veldig mange assosierer verger med de personene som har ansvaret for den mindreårige 

dersom dens egne foreldre ikke lenger vil være i stand til å ivareta dens interesser. Dette 
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kan være fordi foreldrene er uskikket som foreldre, eller at den ene eller begge er rammet 

av sykdom slik at det fører til at den mindreåriges rettigheter og interesser ikke lenger er 

ivaretatt19. Disse vergene er ofte fosterforeldre som barnevernet har adgang til å benytte seg 

av for å sikre den daglige omsorgen til den mindreårige20. 

 

Barneloven § 30 regulerer hva som ligger i foreldreansvaret. Foreldreansvaret innebærer at 

alle foreldra skal hensynta og ivareta interessene til den mindreårige, slik at den mindreåri-

ge får en god oppvekst. I dette ligger det også at det er de som har foreldreansvaret sin 

oppgave å påse at den mindreårige får en slik oppvekst som gjør den forberedt på de ut-

fordringer som kommer når den bli myndig. Dette betyr at den mindreårige trenger å lære 

seg økonomisk forståelse og hvilke konsekvenser ulike avtaler kan medføre dersom de blir 

inngått uten at man har den hele og fulle forståelse for hvordan dette fungerer.  

 

Begrepet ”verge” vil følge vergemålslovens definisjon og gjelde både foreldre og midlerti-

dige verger. Begrepet ”verge” er et mer vagt og flertydig begrep enn hva begrepet ”foreld-

re” er. For eksempel hvis en mindreårig er satt i barnevernets omsorg og plassert i foster-

hjem vil vergemålsloven fortsatt gjelde for den mindreårige, men det er ikke foreldrene 

som lenger trenger å være dens verger, slik som det står i vgml. § 16. Hvorfor den mindre-

årige er satt i fosterhjem, eller hvorfor foreldrene til den mindreårige ikke lenger kan ta seg 

av den mindreårige og ivareta dens interesser, vil ikke drøftes i denne oppgaven, siden den 

mindreåriges rettslige handleevne er like begrenset uansett hvem det er som har det daglige 

ansvaret21. 

 

                                                
19 Se Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) side 20-21. 
20 Jf. Barnevernloven § 4-18 
21 Jf. vgml. § 9 
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1.3.3 Rettslig handleevne  

Rettslig handleevne omhandler hvilke krav som ligger til grunn for at en person kan binde 

seg til ulike disposisjoner. Dette gjelder alle disposisjoner, både ensidige og gjensidige, 

som den mindreårige måtte ha et ønske om å inngå.  

 

Fokuset i denne oppgaven vil ligge på de avtaler eller kontrakter som den mindreårige 

inngår ved bruk av Internett. 

 

Selv om rettslig handleevne innebærer hvilke muligheter de mindreårige har til å inngå 

bindende disposisjoner, inneholder den rettslige handleevnen i tillegg muligheten den 

mindreårige har til å pådra seg et ansvar. Et eksempel på at den mindreårige kan pådra seg 

et ansvar er innenfor strafferetten eller erstatningsretten. Selv om den mindreårige ikke kan 

inngå en avtale med noen siden den ikke har rettslig handleevne, vil den mindreårige kunne 

pådra seg et erstatningsansvar og svare for det dersom avtalen er inngått i ond tro fra den 

mindreåriges side. 

 

For å kunne inneha rettslig handleevne trenger man å kunne forstå hva det er man forplikter 

seg til. Hvilken rekkevidde vil handlingen ha, dette gjelder både positive og negative hand-

linger. For eksempel vil ikke en mindreårig forstå helt og fullt ut at en avtale som den inng-

år kan kreves å bli overholdt. Dette gjelder både bindende disposisjoner og gaveløfter. På 

grunn av at den mindreårige ikke forstår at man må oppfylle sin del av avtalen når man har 

gitt et tilbud eller akseptert et tilbud, vil dette være noe som taler imot at den mindreårige 

forstår hva det er den forplikter seg til. Ergo vil ikke den mindreårige kunne ha rettslig 

handleevne22. 

 

                                                
22 Giertsen (2012) Avtaler, 2. Utgave side 139 
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1.3.4 Mobiltelefon eller smarttelefon 

Det er forskjell på en mobiltelefon og en smarttelefon. Kulturdepartementet har opprettet 

medienorge som er en informasjonssentral for fakta om norske medier23. Medienorge har 

utviklet en statistikk om ”Andel som har smarttelefon”. I denne statistikken har de brukt 

samme definisjon som TNS Gallup har utviklet for sine egne undersøkelser. Siden 2012 har 

de brukt definisjonen for smarttelefoner at man kan koble mobiltelefonen til Internett24. 

 

Stiftelsen Elektronikkbransjen har en annen definisjon for smarttelefoner. ”Definisjon på 

smarttelefon: Smarttelefon eller smartphone er mobiltelefon om drives av et operativsystem 

som lar brukeren installere og kjøre avansert programvare. I tillegg til å kunne ringe og 

motta samtaler og sende og motta meldinger, har slike telefoner en kombinasjon av en eller 

flere funksjoner som avspilling av musikk, foto, video, internettleser, kart og GPS.”25 

I motsetning til TNS Gallup har Stiftelsen Elektronikkbransjen en mer utfyllende beskrivel-

se av hva som definerer en smarttelefon. For den alminnelige personen i gata vil definisjo-

nen som Stiftelsen Elektronikkbransjen har utviklet være mer dekkende for hvordan man 

kan tenke seg at en smarttelefon er. Mange vil nok mene at en smarttelefon er noe mer enn 

bare å kunne bli koblet til Internett. 

 

I denne oppgaven vil det være begrepet ”mobiltelefon” som blir anvendt. Det vil gjelde 

både mobiltelefoner og smarttelefoner. Dette fordi man kan inngå en avtale med et annet 

selskap ved å bare benytte seg av den vanlige mobiltelefonen. På denne måten vil ikke 

oppgaven skille mellom når den mindreårige bruker en vanlig mobiltelefon eller en smart-

telefon. 

 

 

                                                
23 Hentet fra deres egne Internettsider, www.medienorge.uib.no, under fanen ”Om oss”, sist lest 14.04.14 
24 medienorge, ”Andel som har smarttelefon”, sist lest 01.04.14 
25 Stiftelsen Elektronikkbransjen, ”Produkter: Mobiltelefon/telekom”, sist lest 24.03.14 
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1.4 Avgrensning 

Oppgaven avgrenses til kun å gjelde de avtaler som den mindreårige måtte inngå på Inter-

nett. Hvilke verktøy som den mindreårige måtte bruke for å kunne inngå disse avtalene 

kommer ikke til å bli drøftet. 

 

Fylkesmannens rolle og årsaker til vergeoppnevning eller fosterhjem faller utenfor oppga-

vens tema. Den rettslige handleevnen vil ikke under disse omstendighetene verken bli mer 

eller mindre begrenset. 

 

I tillegg vil oppgaven avgrenses til å gjelde mindreårige i aldersgruppen 9-17 år. Dette er 

aldersgruppen av mindreårige som er mest aktive på Internett26, og som binder seg og øns-

ker å binde seg til ulike disposisjoner her27. 

 

 

1.5 Oppgavens videre fremstilling 

Oppgaven er videre delt inn i 4 kapitler. Først vil det bli redegjort for den mindreåriges 

rettslige handleevne ved bruk av Internett. Deretter følger en redegjørelse av hvilke mulig-

heter den mindreårige har til å forplikte seg rettslig på Internett. Avslutningsvis følger 

rettspolitiske vurderinger og avsluttende bemerkninger. 

 

 

 

                                                
26 SSB (2014) ”Norsk mediebarometer 2013”, sist lest 29.03.14 
27 Medietilsynet (2012) ”Barn og medier 2012 –Fakta om barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av 

medier”, sist lest 30.03.14 
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2 Den mindreåriges rettslige handleevne og bruk av Internett 

2.1 Rettslig handleevne 

2.1.1 Hovedregelen 

Grensene for den mindreåriges rettslige handleevne reguleres av vgml. § 9. En mindreårig 

kan ikke ”foreta rettslige handlinger eller råde over sine midler”28. Dette betyr at den mind-

reårige ikke har rettslig handleevne til inngå ulike bindende disposisjoner på egen hånd. 

Den mindreårige vil ikke ha mulighet til å inngå ensidige eller gjensidige disposisjoner 

siden dette krever at den mindreårige skal yte noe. Et eksempel på en ensidig disposisjon 

som den mindreårige inngår er dersom han lover å gi en gave til en annen part, et gaveløfte. 

Et eksempel på en gjensidig disposisjon er dersom den mindreårige kjøper et produkt hos et 

selskap. Da vil ytelsen den mindreårige må yte være penger og ytelsen som selskapet må 

yte er produktet som blir kjøpt29.  

 

Den mindreårige tilhører en utsatt gruppe for utnyttelse av sterkere parter. Disse sterkere 

partene kan være både fysiske og juridiske personer. Med hensyn til den mindreårige som 

den svake part er det viktig at det finnes et vern som skal beskytte dem mot å bli utnyttet. 

En viktig del av denne beskyttelsen er utformet ved at den mindreårige ikke har rettslig 

handleevne og kan ikke som ordlyden i vgml. § 9 beskriver det, foreta rettslige handlinger. 

Dette betyr at de fleste avtaler som den mindreårige inngå på egen hånd vil være ugyldi-

ge30. 

 

Det finnes unntak til vgml. § 9. Den mindreårige vil ha mulighet til å inngå noen bindende 

disposisjoner på egen hånd. Dette fremkommer av vgml. §§ 10, 11 og 13. Selv om de fleste 

avtaler som den mindreårige inngår er ugyldige, vil den mindreårige ha rettslig handleevne 

til å inngå noen avtaler, også ved Internett. 
                                                
28 Jf. vgml. § 9 første komma 
29 Hagstrøm (2005) Obligasjonsrett, side 115-116 
30 Giertsen (2012) Avtaler, 2. Utgave side 139-142 
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2.1.2 Sammenhengen mellom den mindreåriges rettslige handleevne og dens 

mening i avgjørelser som omhandler den selv 

Siden den mindreårige ikke har rettslig handleevne til selv å inngå bindende avtaler, jf. 

vgml. § 9, er det vergen som må gjøre dette på vegne av den mindreårige, se bl. § 30. Selv 

om den mindreårige ikke selv kan inngå bindende avtaler, vil de som regel ha en viss form-

ening om hvilke avtaler den kunne tenke seg å inngå. Når vergen da skal avgjøre om dette 

er en avtale som burde inngås er det i tillegg viktig at den mindreårige får ytre seg om sin 

mening og at denne meningen i tillegg blir vektlagt. Bl. § 31 første ledd beskriver det slik 

at etter hvert som den mindreårige blir eldre, mer moden, forstår hvilken betydning og hva 

det er som er i ferd med å skje, skal de få si sin mening og dette skal da vektlegges når ver-

gen avgjør hva som skal bli gjort. Vergen kan ikke vike ifra når den mindreårige har rett til 

å si sin mening. Lovgiver har anført at allerede etter fylte 7 år skal den mindreårige få si sin 

mening, og etter fylte 12 år skal meningen kraftig vektlegges, jf. bl. § 31 annet ledd. En 

lignende regel har vergemålsloven også. Ifølge vgml. § 17 fjerde ledd skal den mindreårige 

som har fylt 12 år få lov til å si sin mening før vergen treffer en avgjørelse. Dette betyr at 

vergen ikke kan unngå å høre meningen til den mindreårige når det gjelder dens økonomis-

ke forhold og hvilke disposisjoner som den mindreårige ønsker å inngå. 

 

Dette betyr at dersom den mindreårige ønsker å inngå en avtale om å få kjøpe seg en mo-

ped eller scooter for de pengene han fikk i gave i sin konfirmasjon, kan det oppstå tvil om 

den mindreårige har rett til å bruke disse pengene til dette aktuelle kjøpet. Ifølge vgml. § 12 

kan den mindreårige selv råde over de midler som vergen eller andre har gitt til den mind-

reårige. Når det gjelder konfirmasjonspengene er det vanskelig å vite om gavegiverne har 

hatt en plan til hva det er pengene skulle ha gått til. Dersom dette ikke spesifiserer når den 

mindreårige får pengegaven må det ansees som at den mindreårige kan bruke disse til hva 

den selv ønsker. Dersom den mindreårige har fylt 15 år vil det være veldig vanskelig for 

vergen å kunne stoppe et eventuelt kjøp av moped eller scooter. Dette er fordi vergen 
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trenger samtykke fra fylkesmannen til å frata den mindreårige rådigheten av midler som er 

gitt den etter fylte 15 år31. Det er i tillegg sosialt akseptert at man kan bruke konfirmasjons-

pengene sine til å kjøpe seg en moped eller scooter, dette er også noe av det de fleste bruker 

konfirmasjonspengene sine på.  

 

For de mindreårige som ikke rekker å fylle 15 år når konfirmasjonsdagen er her vil det 

være en mulighet for vergen å kunne nekte den mindreårige til å bruke pengene sine som 

den selv ønsker. Dermed er det viktigere at den mindreårige og vergen har en slik dialog 

som fører til at vergen ikke skal kunne nekte den mindreårige å inngå ulike disposisjoner på 

bakgrunn av at vergen er uenig. 

 

 

2.2 Den mindreårige bruker av Internett 

2.2.1 Den mindreårige inngår ulike avtaler om kjøp i Internettbutikker 

Flere og flere fysiske butikker oppretter nå Internettbutikker. I tillegg finnes det noen Inter-

nettbutikker som ikke har en fysisk butikk i tillegg. Dette gjør det mye enklere å handle for 

de fleste av oss. Man kan ligge i senga å bestille klær, kosmetikk, spill, tegneserier, elek-

tronikk og lignende for så å få det levert i posten eller på døra. Til og med mat er mulig å 

kunne bestille på Internett. Det finnes nesten ikke begrensninger for hva man kan få tak i 

via Internett, med tanke på at den mindreårige ønsker det nyeste hele tiden. Vil dette for-

enkle noe for den mindreårige, som ikke lenger vil ha behov for å gå i fysiske butikker for å 

få tak i det de ønsker32.  

 

Dersom den mindreårige drar i en fysisk butikk er det sjelden at den blir nektet å handle så 

lenge den mindreårige ikke kjøper noe som krever en viss aldersgrense, og den mindreårige 

selv har ikke oppfylt kravet til aldersgrensen. 
                                                
31 Se vgml. § 12 siste ledd, siste punktum 
32 NRK Norgesglasset (2004) ”Sikker handel på Internett?”, sist lest 21.04.14 
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Siden det ikke vil være problematisk å la den mindreårige inngå ulike avtaler om kjøp i den 

fysiske butikken, burde det heller ikke være problematisk at den mindreårige inngår de 

samme avtalene om kjøp i Internettbutikker. 

 

De ulike Internettbutikkene operer med ulike metoder for betaling. Man kan betale med et 

betalingskort, enten et betalingskort man kan fylle på med penger selv eller et bankkort, 

fellesnevneren for slike betalingskort er at man ikke vil ha mulighet til å overtrekke kortet 

dersom det ikke er penger på det. Man kan også betale med faktura, altså at man betaler 

ikke for varen før den mindreårige har mottatt varene, denne betalingsmåten vil det som 

regel påløpe et betalingsgebyr.  

 

Så lenge den mindreårige ikke betaler varene sine med en gang som den bestiller dem så vil 

den kunne få kreditt av selskapet. Faktura, nedbetaling og lignende vil være muligheter for 

den mindreårige å kunne pådra seg gjeld. Dette er ikke den mindreårige i stand til å gjøre. 

Dette fremkommer av vgml. § 40 første ledd, første punktum. Når vergen ikke har anled-

ning til å stifte gjeld på vegne av den mindreårige, vil en antitetisk tolkning av denne lov-

bestemmelsen avgjøre at den mindreårige ikke har tilgang til å stifte gjeld selv33. 

 

Siden den mindreårige har mulighet til å inngå gyldige avtaler i fysiske butikker angående 

ulike kjøp, burde det ikke være så strengt at den mindreårige ikke kan handle de samme 

tingene den ønsker på en Internettbutikk. Dersom den mindreårige har egne penger og beta-

ler for varene med engang, burde dette fungere som å handle i fysiske butikker. Da skal det 

ikke foreligge noen problemer med at den mindreårige handler på Internett heller. Dersom 

det gjaldt at den mindreårige kun bestiller produktet eller tjenesten, for så å betale via fak-

tura, nedbetaling eller andre betalingsordninger, da yter det aktuelle selskapet kreditt til den 

                                                
33 Jf. Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) side 21-22 
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mindreårige, og på denne måten er det en mulighet for den mindreårige å stifte gjeld, noe 

den mindreårige ikke har rettslig handleevne til34.  

 

Den mindreårige vil ha mulighet til å kunne forplikte seg til ulike avtaler ved Internettbu-

tikker, så lenge dette er en avtale den kunne ha inngått i en fysisk butikk. Det er ikke auto-

matisk slik at når det gjelder Internett så kan ikke den mindreårige har rettslig handleevne. 

Man må kunne tolke vgml. § 12 slik at når man handler med sine egne penger som er satt 

til den mindreåriges disposisjon så gjelder dette ved Internett også. Det man må tenke på er 

at den mindreårige ikke kan handle utover sin egen rett ved å kjøpe noe som den ikke har 

anledning til ellers. 

 

Det er ikke gitt at alle avtaler som den mindreårige inngår er ugyldige. Den mindreårige har 

mulighet og rettslige handleevne til å inngå gyldige avtaler, jf. vgml. § 9 følgende. 

 

2.2.2 Den mindreårige oppretter seg egne profiler og brukeridentiteter 

2.2.2.1 Opprette egne profiler 

Profiler er noe man som regel oppretter seg på Internett for å være en del av et nettsam-

funn. Slike nettsamfunn finner man ved sosiale medier, ulike spillsider og lignende. Kjen-

netegnet på et nettsamfunn er at man har en mulighet til å dele bilder, filmer, videoer, me-

ninger og annen personlig informasjon35. 

 

En profil er noe som er personlig for hver enkel bruker. Den lagrer all personlig informa-

sjon som den mindreårige selv har oppgitt. Om den mindreårige har mulighet til å holde 

denne personlige informasjonen om seg selv delvis hemmelig for omverdenen vil være opp 

til hvert enkelt selskap å avgjøre. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å begrense innsynet i 

hele profilen, de fleste selskaper er interessert i at andre som har profiler hos dem kan søke 
                                                
34 Se vgml. § 40 jf. Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) side 21-22 
35 NorSIS (2014) ”Hva er et nettsamfunn”, sist lest 02.04.14 
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opp og eventuelt bli kjent med andre som har profiler hos dem, på denne måten er dette en 

mulighet for å kunne utvide sin egen vennekrets. Derfor er det viktig at den mindreårige 

tenker over hvilken type informasjon den legger ut om seg selv og hvilket innhold det har, 

siden det offentlige publikum vil ha mulighet til å se det og i verste fall bruke det selv. 

 

For å kunne opprette seg en egen profil hos et utenlandsk selskap er det som regel satt en 

aldersgrense på 13 år. Facebook, som er den mest populære sosiale mediet som også blir 

brukt av mindreårige har en aldersgrense på 13 år. Det er ikke alle mindreårige som oppret-

ter seg egne profiler som oppfyller kravet til aldersgrense. Så lenge at vennegjengen til den 

mindreårige har opprettet seg en egen profil hos ulike selskaper så er det mange mindreåri-

ge som lar seg styre av sine ønsker og følelser, på denne måten er det også mange mindre-

årige som oppretter seg profiler uten engang å ha tilgang til det siden de ikke oppfyller kra-

vet til aldersgrense. Det som skjer er at den mindreårige da vil jukse på sin egen alder å 

sette en aldersgrense som kan være mye høyere enn hva den egentlig er. Det den mindre-

årige da må være forberedt på er at den mest sannsynlig vil bli behandlet som en eldre per-

son og dette kan være vanskelig for den mindreårige å håndtere36. 

 

Når den mindreårige oppretter seg en egen profil så må han akseptere selskapets brukervil-

kår og personvernerklæringer på forhånd for å få tilgang til de ulike produktene og tjenes-

tene. Når den mindreårige aksepterer disse brukervilkårene og personvernerklæringene så 

vil det foreligge en avtale mellom det aktuelle selskapet, som tilbyr disse produktene og 

tjenestene, og den mindreårige, som ønsker å få tilgang til disse produktene og tjenestene, 

en slik avtale vil være ugyldig i henhold til vgml. § 9. Dersom den mindreårige er over 13 

år og oppfyller aldersgrensen som selskapet har satt for at den mindreårige vil det likevel 

foreligge en avtale mellom selskapet og den mindreårige. Vgml. § 9 vil fortsatt være et 

hinder for at det skal foreligge en gyldig avtale mellom partene. Det er sosialt akseptert at 

dersom den mindreårige har oppfylt aldersgrensen som er satt for å kunne benytte seg av de 

ulike produktene og tjenestene, så vil man også kunne tillate slike avtaler. Det som vil være 
                                                
36 Medietilsynet (2014) ”Har du barn på sosiale medier? – dette trenger du å vite” s. 4 
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problemet rundt en slik sosial aksept er at den mindreårige vet ikke helt hva det er han be-

gir seg ut på og hvilke konsekvenser det kan få dersom han deler for mye informasjon om 

seg selv uten å være kritisk. Det er mange mindreårige som opplever at de mister kontrol-

len og eierskapet over det de selv legger ut på Internett, selv om det er på sin egen profil. 

Internettjenesten slettmeg.no ble opprettet for at den mindreårige skulle få hjelp ved bruk 

av  ulike Internettjenester og hvordan man skulle få slettet informasjon om seg selv37. 

 

Mange ulike aktører som arbeider for den mindreåriges beste og den mindreåriges be-

skyttelse, slik som for eksempel Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Datatilsynet, Redd 

Barna, Barnevakten og NorSIS, ønsker at det skal strammes inn på ulike retningslinjer og 

aldersgrenser slik at den mindreårige ikke har mulighet til å opprette seg profiler som det 

ikke er meningen at den skulle ha opprettet. Ved å ha aldersgrense for når den mindreårige 

kan opprette seg egne profiler hos ulike selskaper krever man at den mindreårige må ha 

mer forståelse for hva det er han holder på med. Dette medfører at de valgene som den 

mindreårige tar vil få konsekvenser, både positive og negative. Den mindreårige trenger å 

lære seg og forstå hvilke konsekvenser det kan få. Derfor er det viktig med at det er alders-

grenser på ulike sosiale medier, nettsamfunn og nettspill. I tillegg er det viktig med alders-

grense fordi det finnes et voksent publikum som kun er ute etter å komme i kontakt med 

den mindreårige på ulike måter. Ingen trenger å være seg selv på Internett og dette er en 

konsekvens som den mindreårige trenger å være oppmerksom på når det gjelder å jukse på 

sin egen alder. 

 

Med tanke på at de fleste mindreårige oppretter seg forskjellige profiler hos ulike nettsteder 

har det blitt akseptert at så lenge den mindreårige er innenfor den aldersgrensen som er blitt 

bestemt av det aktuelle selskapet, vil det være mulig å kunne opprette seg en egen profil. 

Dersom den mindreårige ikke oppfyller kravet til aldersgrense, men velger å opprette seg 

en slik profil likevel, da vil kravene til selskapet overfor den mindreårige være ugyldige. 

 
                                                
37 NOU 2011: 12 kapittel 5 s. 42 underkapittel 5.4.1 
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Når den mindreårige oppretter seg en egen profil vil det ikke foreligge noen gjensidig ytel-

se i den tradisjonelle forstand. Den mindreårige betaler som regel for å kunne inngå denne 

avtalen med nettstedet med å registrere sine personopplysninger hos dem. Det at den mind-

reårige registrerer sine personopplysninger hos selskapet, for å kunne få opprette en profil 

hos dem, vil som regel koste mer for den mindreårige dersom dens personopplysninger vil 

komme på avveie. 

 

Dersom selskaper finner ut at den mindreårige har oppført seg i ond tro overfor dem når de 

opprettet seg en egen profil så kan de kreve erstatning for sine tap ved at den mindreårige 

har opptrådt på denne måten. Ifølge vgml. § 15 må begge parter gi tilbake det hver av dem 

har mottatt ved ugyldige avtaler. Den mindreårige skal jo da i de fleste tilfeller få igjen sine 

egne personopplysninger som de har betalt med for å få tilgang til ulike produkter og tje-

nester. 

 

2.2.2.2 Opprette egen brukeridentitet 

En brukeridentitet er en type identitet som er personlig, men også elektronisk. En brukeri-

dentitet består av et brukernavn og passord som brukeren oppretter selv. Dette gir tilgang til 

ulike tjenester og man kan bruke det som en elektronisk signatur når man ønsker å kjøpe 

noe eller gjennomføre ulike handlinger. En brukeridentitet er ikke det samme som den tra-

disjonelle profilen man kan opprette seg for å få tilgang til ulike produkter og tjenester. 

Med en brukeridentitet har ikke andre personer muligheter til å se hvor du er registrert. 

Brukeridentiteten skal bare bekrefte hvem personen er og ikke noe annet. For eksempel så 

kan man opprette seg en egen brukeridentitet når man ønsker å kjøpe seg forskjellige ting, 

slik som flybilletter, kosmetikk, klær og lignende. 

Når man logger inn i sin egen nettbank er det vanlig at man bruker det som heter BankID, 

dette er ”en personlig og enkel elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signe-

ring på nett.”38 

                                                
38 BankID, www.bankid.no, ”Dette er BankID”, sist lest 03.04.14 
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BankID er også en form for brukeridentitet, den bekrefter hvilken person det er som er log-

get inn, og den vil fungere som elektronisk signering når man overfører penger eller betaler 

for andre transaksjoner. Dette er klassifisert som en sikker form for betaling og legitimere 

seg på Internett39. 

 

 

2.3 Blogg og andre Internettsider som den mindreårige administrerer 

2.3.1 Generelt 

En blogg er som en offentlig dagbok som man deler med alle andre som bruker Internett40. 

Her deler man det man vil angående sitt eget liv. Det er mange ulike ting man kan blogge 

om. Det er kun fantasien som setter grenser for hva man ønsker å dele med andre.  

 

Det er ikke lovfestet noen aldersgrense41 for hvilken alder man må inneha for å kunne opp-

rette seg en egen blogg. Noen selskaper som tilbyr at man kan opprette seg en egen blogg 

hos dem har satt en aldersgrense for 13 år42. Det er noen eksperter som mener at det burde 

settes en nedre aldersgrense for å kunne blogge siden konsekvensene for mange kan være 

ekstreme og vanskelige å håndtere. Jo yngre den mindreårige er, jo vanskeligere er det for 

den mindreårige å håndtere vanskelige og ekle kommentarer43. 

 

Selv om det er mange mindreårige som kun bruker sin egen blogg til å oppdatere familie og 

venner ved å skrive om sine dagligdagse gjøremål, kan det finnes mange muligheter innen-

for det å blogge. For de fleste er det å blogge en hobby, men for noen mindreårige er det en 

                                                
39 BankID, www.bankid.no, ”Dette er BankID”, sist lest 03.04.14 
40 Din Side (2005) ”Guide: Dette er blogging”, sist lest 20.03.14 
41 NRKsuper (2012) ”Aldersgrense på blogging?”, sist lest 20.03.14 
42 Barneombudet, ”5 tips til foreldre”, sist lest 20.03.14 
43 Aftensposten (2011) ”Barnebloggere er fritt vilt” 
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inntektskilde hvor de blogger om ulike produkter og får penger av det. Dersom den mind-

reårige tjener penger på å blogge om ulike temaer eller produkter, kan dette skje på to ulike 

måter. Enten kan man bli ansatt hos det firmaet som ønsker at man blogger om produktene 

deres, eller man kan opprette sin egen blogg som egen næringsvirksomhet. 

 

En mindreårig har også mulighet til å opprette hjemmesider hvor han kan ”selge” reklame-

plass til ulike selskaper som ønsker å få reklamert for ulike produkter og tjenester. 

 

Det er også mulig at den mindreårige kan ansettes hos ulike selskaper for å fikse hjemme-

sider eller den mindreårige kan opprette sin egen virksomhet og selge tjenester, slik som 

konsulenttjenester, til de aktuelle selskapene som ønsker det. Etter at det å blogge ble popu-

lært, er det mindre mindreårige som bruker å opprette egne hjemmesider. 

 

2.3.1.1 Den mindreårige inngår avtale om arbeid 

Dersom den mindreårige ønsker å bli ansatt hos et firma for å kunne blogge om deres pro-

dukter kan dette skje ved at den mindreårige selv inngår en arbeidsavtale med dem. Etter 

vgml. § 10 kan en mindreårige som har fylt 15 år inngå en arbeidsavtale på vegne av seg 

selv. Dersom et firma utlyser en stilling om at de ønsker noen som kan blogge for dem, vil 

det også være mulig for den mindreårige å søke på denne stillingen uten at vgml. § 10 vil 

være et hinder for dette. Vgml. § 10 åpner derfor for at den mindreårige selv bestemmer 

hvilken type arbeid han ønsker og hvilken type stilling han ønsker. Verken loven44 eller 

forarbeidende45 regulerer om den stillingen som den mindreårige innehar er heltid eller 

deltid. Ifølge vgml. § 10 annet ledd er det en mulighet at vergen sier opp arbeidsavtalen til 

den mindreårige dersom hensynet dens krever det. Et slikt hensyn kan være dersom den 

mindreårige opplever ekle og vanskelige kommentarer eller nettmobbing, noe som dessver-

                                                
44 Jf. vgml. § 10  
45 Jf. Ot. prp.nr. 110 (2008-2009)  
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re er blitt vanlig i dag46. Et annet hensyn kan være dersom arbeidet går utover skolegangen 

eller den øvrige helse og velferd, dette fremkommer også av forarbeidende47.  

 

Dersom den mindreårige blir ansatt hos et firma, så vil de avtalene som den mindreårige da 

inngår være på vegne av firmaet og ikke seg selv. Det er derfor viktig at firmaet og den 

mindreårige har en god avtale på hvordan bloggingen skal foregå og om den mindreårige 

skal ha mulighet til å inngå avtaler som binder firmaet eller om de avtalene som den mind-

reårige inngår egentlig bare skal binde den selv48. Dermed vil både vgml. §§ 9 og 10 regu-

lere hvor langt den rettslige handleevnen til den mindreårige strekker seg. 

 

Med tanke på at den mindreårige må være 15 år for å kunne inngå en arbeidsavtale selv, og 

det er mange som starter å blogge før de er 13 år vil det være opp til vergen å avgjøre om 

den mindreårige skal kunne inngå avtale om arbeid. Dersom vergen aksepterer dette så er 

det vergen som må inngå arbeidsavtalen på vegne av den mindreårige.  

 

En mindreårig som inngår en arbeidsavtale om å blogge for et selskap før den har fylt 15 år 

vil føre til at den mindreårige har gått utover sin egen rettslige handleevne. Denne arbeids-

avtalen vil derfor være ugyldig, og det selskapet som har inngått denne arbeidsavtalen kan 

ikke kreve at den mindreårige skal oppfylle arbeidsavtalen.  

 

Hvis den mindreårige inngår en avtale med et selskap som skal lage hjemmesider eller 

andre Internettsider for det aktuelle selskapet er det fullt mulig for den mindreårige å gjøre 

det, etter fylte 15 år49. Loven50 og forarbeidende51 regulerer ikke hvilken type stilling som 

                                                
46 NRK (2013), ”Norske barn blir mest mobbet i Europa”, sist lest 23.03.14 
47 Jf. Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) Kapittel 13 s. 172 under ”Til § 10” 
48 Sml. Avtl. § 10 annet ledd 
49 Jf. vgml. § 10 
50 Se vergemålsloven  
51 Se Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) 
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den mindreårige kan inngå. Det er også selskapet som ønsker å ansette den mindreårige 

som har ansvaret for at den mindreårige er innenfor rett alder og er kvalifisert for stillingen. 

 

2.3.1.2 Den mindreårige starter sin egen næringsvirksomhet 

Den mindreårige som starter sin egen blogg, hjemmeside eller andre Internettsider kan i 

noen tilfeller tjene penger52 på dette. Dette kan skje hvis den som blogger, har egen hjem-

meside eller andre Internettsider skriver eller lager noe som er interessant, i tillegg fenger 

og når ut til en eventuell kundegruppe, som vil ha en markedsverdi for det aktuelle selska-

pet. Det enkleste for den mindreårige, vil i noen tilfeller være, å starte sin egen virksomhet 

enn at den skal ansettes til det aktuelle selskapet. Det er bedre å selge sine egne tjenester 

som en konsulent, enn å bli ansatt. 

 

Dersom den mindreårige ønsker å starte sin egen næringsvirksomhet, må den mindreårige 

ha samtykke fra fylkesmannen og vergen til dette, jf. vgml. § 11 første ledd. Vergen trenger 

å gi sitt samtykke til at den mindreårige skal få drive sin egen virksomhet, dette er fordi det 

er vergen som må være med på å drifte denne næringsvirksomheten. I tillegg vil vergen ha 

det daglige ansvaret for hvordan den mindreårige håndterer dette, og at den mindreårige 

holder seg innenfor rammene av tillatelsen den har fått fra fylkesmannen. Dersom det er 

nødvendig er det viktig at vergen er med og hjelper den mindreårige med dens nærings-

virksomhet.  

 

Tillatelsen fra fylkesmannen vil kun gjelde en bestemt næringsvirksomhet, og ikke en ge-

nerell tillatelse til å kunne drive sin egen næringsvirksomhet. Dette betyr at dersom næ-

ringsvirksomheten til den mindreårige ikke er levedyktig, og dermed ender med en avvik-

ling av bedriften eller konkurs, så må den mindreårige søke om en ny tillatelse til fylkes-

mannen. Det vil ikke være mulig for den mindreårige å starte opp en ny virksomhet etter 

avviklingen eller konkursen. 

                                                
52 NRK (2012) ”-Slik tjener du penger på blogging”, sist lest 01.04.14 
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Når den mindreårige får tillatelse fra fylkesmannen til å drive en egen bedrift, og vergen 

har samtykket til dette, vil selskapsformen til den aktuelle næringsvirksomheten være et 

enkeltpersonforetak53, dette er i tillegg bestemt igjennom forarbeidende54 og departemen-

tet55. 

 

Når det gjelder å kunne binde sin egen bedrift til ulike bindende disposisjoner som vil være 

nødvendige for å utvikle bedriften, så vil ikke vgml. § 9 gjelde i slike tilfeller. Den mindre-

årige har i slike tilfeller tilgang til å binde sin egen bedrift til ulike bindende disposisjoner 

og disse vil være gyldige inngåtte disposisjoner. På denne måten vil den mindreårige ha 

større rom for frihet når det gjelder hvilke ulike bindende disposisjoner som kan være bra 

for dens egen næringsvirksomhet. Det vil også muliggjøre en viss mulighet for den mindre-

årige til selv å avgjøre hvilken type bindende disposisjoner den ønsker å inngå. Dersom den 

mindreårige er usikker på ulike disposisjoner og om de kommer til å være fruktbare for den 

mindreåriges næringsvirksomhet vil derfor være opp til den selv å avgjøre. Selv om vergen 

har ansvaret for å påse at den daglige driften går som det skal og at vergen skal være be-

hjelpelig dersom den mindreårige trenger veiledning eller annen hjelp, så vil det ikke være 

mulig for vergen å bestemme på vegne av den mindreårige hvilke bindende disposisjoner 

den burde inngå og hvilke den ikke burde inngå. Da må vergen heller prøve å veilede og 

legge fram sitt standpunkt slik at den mindreårige ser flere sider av samme sak og deretter 

kan treffe en mer riktig beslutning for dens egen næringsvirksomhet. 

 

2.3.2 Nettmobbing 

Det er mange mindreårige som har opplevd at det de selv har lagt ut på Internett, enten det 

er tekst i form av blogginnlegg eller det er bilder, videoer og filmer, har blitt kommentert 

                                                
53 Altinn (2013) ”Enkeltpersonforetak”, sist lest 01.04.14 
54 Jf. Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) kapittel 3, underkapittel 3.3.4.4 
55 Det kongelige Justis- og politidepartement, slik det het under Regjeringen Stoltenberg II 
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av andre på en ekkel og vanskelig måte. Det er også noen som har opplevd at det de har 

lagt ut er blitt gjort om på en slik måte at dens originale betydning ikke lenger eksisterer56. 

Dette kalles nettmobbing, og det skjer som regel daglig. 

 

Nettmobbing har eskalert de siste årene ved at flere mindreårige har opplevd dette57.  

Når man mobber dem som har publisert noe på bloggen sin, er det veldig enkelt å gjøre 

dette anonymt. Selv om den mindreårige egentlig ikke forplikter seg til å drive på med 

mobbing vil det fortsatt kunne være en straffbar handling for den mindreårige som holder 

på med dette. I tillegg vil det også utløse et erstatningsansvar for den mindreårige som 

mobber i tillegg. 

 

2.4 Aksept, samtykke og enighet til selskapets vilkår 

2.4.1 Generelt  

Alle selskaper som har opprettet egne nettsteder og Internettsider som andre personer har 

en mulighet til å registrere seg hos, oppretter også sine egne regler, brukervilkår og person-

vernerklæringer. Hvis man ikke liker disse vilkårene og man vil ikke følge dem, da ender 

man opp med at man ikke får tilgang til de aktuelle produktene og tjenestene som man øns-

ker å få tilgang til. 

 

Brukervilkårene er det som stadfester reglene til selskapet og gjerne hvordan selskapet 

ønsker at den mindreårige skal bruke produktene og tjenestene deres. De fleste personer 

som oppretter seg noe der man må lese igjennom slike brukervilkår og personvernerklæ-

ringer leser ikke igjennom dem før de gir uttrykk for at dette aksepterer de for å komme seg 

videre og kan ta i bruk det de ønsker å bruke. Man kan derfor ikke sette særlig stor lit til at 

den mindreårige kommer til å lese igjennom disse på forhånd heller. 

 
                                                
56 Aftenposten (2011) ”Barnebloggere er fritt vilt”, sist lest 06.03.14 
57 NRK (2013), ”Norske barn blir mest mobbet i Europa”, sist lest 02.04.14 
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I personvernerklæringen står det hvordan de aktuelle selskapene vil behandle personopp-

lysningen som den mindreårige registrerer hos dem og hva som skal til for å få dem tilbake 

dersom den mindreårige ikke lenger vil være registrert hos det selskapet lengre. I tillegg 

står det hva det er selskapet kommer til å anvende de registrerte personopplysningene. 

 For at den mindreårige skal kunne opprette denne profilen og ta den i bruk må han aksep-

tere, samtykke eller være enig i brukervilkårene og personvernerklæringen. Forskjellige 

selskaper bruker forskjellige begreper som aksept, samtykke og enighet, og man skulle tro 

at de fleste selskapene mener at disse tre begrepene betyr det samme. Noe det ikke gjør i 

det hele tatt. Det er stor forskjell på aksept, samtykke og enighet av vilkår.  

 

2.4.2 Aksept av brukervilkår og personvernregler 

Ifølge avtl.58 § 2 er det standard i avtaleretten at det foreligger en bindende avtale når den 

ene parten har akseptert et tilbud. I slike tilfeller vil brukervilkårene og personvernreglene 

som blir presentert være et tilbud og når man aksepterer dette for å få tilgang til den tjenes-

ten og produktet som den mindreårige ønsker å benytte seg av så vil det foreligge en avtale. 

På denne måten vil vgml. § 9 regulere og vil bestemme at denne avtalen ikke er bindende 

for den mindreårige fordi den mindreårige har ikke rettslig handleevne og dette er noe som 

han ikke har tillatelse til. 

 

Når den mindreårige inngår en slik avtale med det selskapet som tilbyr en tjeneste eller 

produkt som den ønsker å benytte seg av vil det kreve noe fra begge parter. For eksempel 

kan det hende at den mindreårige må legge inn et betalingskort der han betaler for ulike 

applikasjoner som han ønsker å kjøpe underveis. Det er ikke noe problem at den mindreåri-

ge kjøper seg ulike applikasjoner andre produkter som han ønsker seg. Disse kjøpene er 

ikke i seg selv i strid med vgml. § 9 så lenge han bruker penger som er gitt ham til hans 

egen rådighet, jf. Vgml. § 12. Betalingskort som er stilt til den mindreåriges rådighet vil 

også være omfattet av vgml. § 12. Forskjellen er at den mindreårige handler på Internett i 

                                                
58 Avtaleloven, forkortet avtl. 
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stedet for i en fysisk butikk som den mindreårige uansett kunne handlet i. Ved å akseptere 

brukervilkår og personvernerklæringer inngår den mindreårige en avtale med et selskap 

som krever forpliktelser. Slike forpliktelser trenger den mindreårige beskyttelse mot. Han 

skal ikke risikere å bli utnyttet av sterke selskaper. 

 

En voksen person burde ha mer forståelse for hva man forplikter seg til når man inngår 

slike avtaler. 

 

Det finnes et unntak til at den mindreårige kan akseptere brukervilkår og personvernerklæ-

ringer selv. Den mindreårige kan akseptere dette dersom han deltar i konkurranser på Inter-

nett og grunnen til at han må akseptere brukervilkår og personvernerklæringer er fordi kon-

kurransen skal være rettferdig for alle, reglene må følges og på denne måten vet selskapet 

hvem det er som er med på konkurransen. Det er en forutsetning at denne informasjonen 

om den mindreårige slettes etter at konkurransen er ferdig og vinnerne er annonsert. Dette 

har Datatilsynet og Forbrukerombudet også uttalt seg enige i.  

 

2.4.2.1 Bruk av cookies 

Flere og flere Internettsteder bruker i dag cookies. En cookie er en form for informasjons-

kapsel som blir lagret på brukerens harddisk. Denne cookien skal effektivisere bruken av 

enkelte Internettsider. Den lagrer ikke informasjon om personen, men kun om datamaski-

nen som brukes. Det vil derfor ikke være mulig å finne ut hvilke personer som bruker da-

tamaskinen eller hva slags personer som bruker den. På denne måten vil det være opplys-

ningene til datamaskinen som kan utnyttes og ikke personopplysningene. Det finnes for-

skjellige typer cookies, noen ligger bare på harddisken så lenge man er inne på det aktuelle 

nettstedet som bruker cookies, mens andre ligger der innenfor en viss tidsfrist og har en 

utløpsdato. Det finnes også en del skadelige cookies som ønsker å ødelegge for brukeren av 

datamaskinen. Det er denne typen cookie man burde være litt obs på. Det er slike cookies 
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som er med på å skreddersy reklame som popper opp etter hvert som man besøker ulike 

nettsteder og lignende59. 

 

Det er mange mindreårige som aksepterer bruken av cookies. Dette betyr at man aksepterer 

at et Internettsted vet hva det er den mindreårige ønsker og hvilke vaner man egentlig har. 

På denne måten vil selskapet som har plassert en slik informasjonskapsel som en cookie på 

harddisken til brukeren kunne tilrettelegge ulike reklamer og Internettsider for brukeren. 

Slik at man får det man ønsker og liker og ikke alt annet. Informasjonskapselen skal tilret-

telegge bruken av ulike Internettsider og ”huske på” hvilke sider man besøker og hvilke 

produkter har man sett på og lignende. Man kan for eksempel bruke en cookie for å lagre 

hvilke ønsker man har på ulike nettbutikker. Slik at neste gang man handler på denne nett-

butikken så vet cookien allerede hvilke produkter man har sett på og på denne måten prøve 

å selge deg det videre. 

 

En informasjonskapsel slik som cookie er laget for å finne ut til hva man bruker datamaski-

nen til og hvilke Internettsider man besøker. På denne måten vil informasjonskapselen 

kunne hjelpe det aktuelle selskapet på en slik måte som fører til at man vil få reklame, ny-

hetsbrev, konkurranser og andre informasjonstilknyttede variasjoner som skal trigge bruke-

ren av datamaskinen til å klikke seg videre og finne ut av hva det er selskapet ønsker å tilby 

deg. De fleste selskaper har rene og gode intensjoner for brukeren, men det finnes dessver-

re noen som ønsker å utnytte andre brukere og lure dem til å gjøre som de sier og oppgi 

mange flere opplysninger enn hva som er bra for dem. Slike selskaper som ønsker å utnytte 

den mindreårige lager ofte reklame som på ulike områder frister mottakeren, som ofte er 

mindreårige. Dette kan skje via konkurranser, reklame og lignende.  

 

Mange mindreårige opplever å få e-post fra ulike avsendere som vil tilby dem et gratis pro-

dukt, for eksempel kan dette være at dersom man trykker på denne linken så er man med i 

en konkurranse hvor man kan vinne en gratis iPad eller et annet nettbrett som den mindre-
                                                
59 Tryg, ”Hva er en cookie og hva gjør den?”, sist lest 10.03.14 
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årige garantert har hørt om, for å kunne vinne eller få dette produktet må de oppgi en del 

opplysninger om seg selv til selskapet eller personen som står bak dette. Slike opplysninger 

kan være personopplysninger i ulike former og varianter. I bunn og grunn er det ingen som 

vinner en slik konkurranse, de som står bak disse svindlene er ute etter å utnytte og vinne 

til seg opplysninger. Det er dessverre mange mindreårige som blir lurt av disse, og det fin-

nes en del mørketall angående hvor mange mindreårige som er blitt lurt og hvordan man 

har kommet seg ute av dette.  

 

I bunnen av slike konkurranser og svindelforsøk vil det på en måte foreligge en avtale mel-

lom de aktørene som står bak og den som mottar denne e-posten. Aktørene vil sende en e-

post angående at dersom de trykker på denne linken eller svarer tilbake så er de med i en 

konkurranse eller de vil være garantert å få noe gratis. Denne forespørselen vil være et til-

bud. Dersom den mindreårige ønsker å være med på dette fordi han ikke skjønner hva som 

foregår eller skjønner ikke at hele pakken er svindel så kan han akseptere dette tilbudet. 

Dermed foreligger det en avtale mellom den som ønsker å svindle noen og den mindreåri-

ge. Siden den mindreårige ikke har noen rettslig handleevne så vil det fortsatt foreligge en 

avtale, men svindleren kan ikke kreve at den mindreårige skal oppfylle avtalen. Dersom 

den mindreårige har oppfylt sin del av avtalen, altså at han har gitt ifra seg sine personopp-

lysninger som det er spurt etter vil det bli et dilemma hvordan man skal kunne få tilbake de 

personopplysningene.  

 

Selv om det skulle vært en legitim konkurranse hvor det ikke er noen aktører eller selskaper 

som ønsker å utnytte den mindreårige. Vil det være et spørsmål angående hvilke konkur-

ranser som den mindreårige kan delta i. Datatilsynet og Forbrukerombudet har godkjent at 

de konkurranser som er beregnet for mindreårige, og som har gode rutiner for å slette de 

personopplysninger som den mindreårige gir ifra seg når konkurransen er over, er tillatt for 

den mindreårige til å delta på. Det er mange konkurranser som den mindreårige kan delta i 

på Internett. Et eksempel er nettstedet www.donald.no60, her tilbyr de konkurranser som 
                                                
60 Edmont Kids Media Nordic AS (2012) www.donald.no ”Dine rettigheter og plikter”, sist lest 09.03.14 
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den mindreårige kan være med og delta på. Dersom han ønsker det må han opprette seg en 

profil på deres Internettside. Det er ikke noen aldersgrense for å opprette seg en profil her, 

og de krever ikke at vergen skal samtykke til det. Dette vil si at den mindreårige har full 

mulighet til å opprette seg en profil og være med på de konkurransene inne på denne siden 

dersom han ønsker det.  

 

Forbrukerombudet ønsker at det skal utvikles regler som fører til at den mindreårige skal 

beskyttes mer. De har allerede inngått et samarbeid med de nordiske forbrukerombudene 

som stadfester at man skal ha samtykke fra vergen før den mindreårige kan opprette seg 

profiler og være med på ulike konkurranser og lignende. 

 

2.4.3 Samtykke til brukervilkår og personvernregler 

Å gi sitt samtykke kan likestilles med at man gir tillatelse til noe. Når man gir sitt samtykke 

på Internett er det som regel for å tillate at noen samler inn sine personopplysninger, lagrer 

dem og muligens bruker dem til det de måtte ønske. På denne måten er det opp til den 

mindreårige om han ønsker å gi fra seg sine personopplysninger for å kunne benytte seg av 

den aktuelle tjenesten eller produktet som det ønsker å få bruke. Dersom den mindreårige 

ikke ønsker å samtykke til å gi fra seg sine egne personopplysninger så vil han ikke få mu-

ligheten til å bruke den tjenesten eller produktet som han ønsker. Det er ikke mange mind-

reårige som vet hva det innebærer å måtte gi fra seg sine personopplysninger og hvilke føl-

ger det kan få dersom man gir dem fra seg for så å finne ut senere at disse personopplys-

ningene har blitt misbrukt på en eller annen måte. 

 

2.4.3.1 Den mindreårige trenger vergens samtykke 

Noen Internettsider krever at man trenger samtykke fra vergen for at den mindreårige skal 

kunne opprette seg en profil. Dette samtykket som den mindreårige trenger fra vergen, 

gjelder ikke bare for at den mindreårige skal kunne registrere sine personopplysninger til de 

ulike selskapene som ønsker at den mindreårige må registrere dem for at den skal få tilgang 

til produktene og tjenestene til selskapet. Samtykket som vergen må gi gjelder også for at 
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den mindreårige skal ha mulighet til å kunne opprette seg ulike profiler og brukeridentiteter 

også. 

 

Måten dette blir presentert på i deres brukervilkår tyder en del på at dette er ansvarsfraskri-

velse fra selskapet eller aktørens side. Selv om det er et godt tegn at man trenger samtykke 

fra vergen før den mindreårige får tilgang til å opprette seg en egen profil så finnes det lite 

rutiner for selskapet for å finne ut at det faktisk foreligger et samtykke fra vergen. Dersom 

vergen finner ut at den mindreårige har opprettet seg en profil uten hans samtykke så må 

selskapet slette den mindreåriges profil og hans personopplysninger siden dette er noe som 

den mindreårige ikke har tilgang til å gjøre. Hans rettslige handleevne bestemmer at han 

kan ikke drive å opprette seg forskjellige profiler på Internett der han må akseptere og god-

ta forskjellige brukervilkår. Dersom det står i brukervilkårene at vergen må samtykke før 

den mindreårige kan opprette seg en profil, vil opprettelsen av en slik profil gå utenfor den 

rettslige handleevnen til den mindreårige. Velger han likevel å gjøre dette så foreligger det 

en ugyldig avtale som selskapet ikke kan gjøre gjeldende siden de må sjekke ut at deres 

brukervilkår oppfylles og ha rutiner for å avdekke brudd av disse vilkårene. I tillegg er det 

selskapet som er den profesjonelle parten som burde kjenne til at den mindreårige kommer 

til å lyve for å få opprettet seg en profil dersom han ønsker det, særlig hvis vennegjengen 

hans også oppretter seg profiler hos dette selskapet, uansett om vennegjengen oppfyller 

brukervilkårene og får samtykke fra deres verger. 

 

2.4.4 Enighet av vilkår 

De selskapene som mener at man må være enig i deres brukervilkår stiller seg selv i et 

vanskelig dilemma. Dersom man krever enighet til vilkår kan dette åpne for misforståelser 

ved at den mindreårige på denne måten får muligheten til å være enig og dermed få tilgang 

og mulighet til å bruke de tjenestene og produktene som det ønsker. Det vil derfor være en 

uheldig ordning av selskapet å bruke disse termene med at man må være enig. Det er sam-

tykke og aksept som handler om den rettslige handleevnen som den mindreårige ikke uten 

videre bare kan bestemme selv hvordan han vil følge.  
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Apple er et godt eksempel på at man må være enig i deres brukervilkår før man får tilgang 

til deres tjenester og produkter. Om dette egentlig er en feil i oversettelsen, slik at man skal 

tolke denne ”enigheten” på samme måte som at man aksepterer brukervilkårene er litt 

uklart. Det er ikke mange mindreårige som vet hvilken betydning det vil føre til at man 

aksepterer deres brukervilkår, det er fåtallet av mindreårige og verger som leser igjennom 

disse brukervilkårene før man trykker på at man er enig med dem. Ved å benytte seg av 

begrepet ”enig” vil mange mindreårige uansett trykke enig og derfor få tilgang til de tjenes-

tene og produktene som de vil ha tilgang til. Mange mindreårige lærer i en tidlig alder at 

dersom man ønsker å få tilgang på ulike spill så må man akseptere spillselskapets bruker-

vilkår før man kommer seg videre. På denne måten lærer den mindreårige relativt raskt at 

man må trykke seg igjennom alle mulige brukervilkår før man får tilgang til det man egent-

lig vil holde på med.  

 

2.4.5 Oppsummering av aksept, samtykke og enighet av brukervilkår og 

personvernerklæringer 

Mange personer, både mindreårige og voksne, leser ikke igjennom disse brukervilkårene 

eller personvernerklæringene. De tenker heller ikke på hva det er som kan stå der eller hva 

det er selskapet kan gjøre med de opplysningene som de får61. Selv om de fleste ikke leser 

igjennom disse brukervilkårene eller personvernerklæringene vet de godt at dersom de ikke 

aksepterer, samtykker eller er enig i disse så vil de ikke få tilgang til de aktuelle tjenestene 

eller produktene som de ønsker å få tilgang til. På denne måten har terskelen for hva den 

enkelte mindreårig synes er greit og hva den aksepterer blitt mye lavere enn hva den burde 

være. Når den mindreårige aksepterer slike brukervilkår og personvernerklæringer uten helt 

å vite hva det er som står i dem, trenger det ikke å oppstå katastrofale konsekvenser, men 

på samme måte vil det være betenkelig at de ikke ønsker å beskytte sine egne personopp-

lysninger bedre.  

 

                                                
61 Side3 (2012) ”1 av 5 nettsider kan selge informasjonen om deg”, sist lest 08.03.14 
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Selv om de fleste brukervilkår eller personvernerklæringer ikke har ordninger hvor det står 

at dersom man inngår en slik avtale med selskapet så vil man være deres slave eller at man 

må gi fra seg hus og bil, så vil det fortsatt være alvorlig dersom man synes det er greit at 

sine egne personopplysninger blir solgt videre slik at noen useriøse selskaper eller personer 

kan begynne å utnytte seg av dette og bruke disse opplysningene til sine egne fordeler og 

for den mindreåriges ulemper62.  

 

 

 

3 Mindreåriges muligheter til å forplikte seg rettslig på Internett 

3.1 Betalingstjenester og betalingsmuligheter 

3.1.1 Kontanter og bankkort 

Flere og flere mindreårige får bankkort etter at de har fylt 13 år. Disse bankkortene er med 

på å erstatte kontantene og man bruker bankkortet som et lommepengekort63. 

Vgml. § 12 stadfester at den mindreårige rår selv over de midlene som er satt til dens rå-

dighet, eller som den har tjent selv. 

Det finnes visse innskrenkninger for slike bankkort, det vil ikke være mulig å få brukt kor-

tet når det ikke er penger på det, og det vil være visse innskrenkninger på å bruke kortet til 

å betale det de ønsker å handle på Internett64.  

 

3.1.1.1 Den mindreårige registrerer sitt eget betalingskort eller bankkort 

Selv om den fleste mindreårige i en alder av 13 år har fått sitt eget bankkort, vil det også 

være mulig at den mindreårige benytter seg av betalingskort65 som betaling for ulike kjøp 
                                                
62 Side3 (2012) ”1 av 5 nettsider kan selge informasjonen om deg”, sist lest 08.03.14 
63 Dine Penger (2013) ”Poden kan få bankkort ned i 7-års alder: Gir bankkort til barn”, sist lest 02.04.14 
64 DNB ”Intro – gebyrfri konto med kort og nettbank for deg mellom 10 og 18 år”, sist lest 02.04.14 
65 Spendon gavekort ”Spendon = kundevennlige betalingsprodukter”, sist lest 02.04.14 
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den vedtar seg. Et slikt betalingskort er som et gavekort, som gjerne har en verdi som alle-

rede er fylt på og når det er brukt opp så kan det ikke bli brukt noe mer. I tillegg vil det ikke 

være registrert på den mindreårige, det vil være et anonymt betalingskort som vil være sik-

rere for den mindreårige å bruke selv. Det finnes også gavekort som man kan bruke på In-

ternett som kun kan brukes til bestemte Internettsider. Dette kan være gavekort som lar den 

mindreårige kjøpe seg musikk, verdikoder til ulike spill og lignende.  

 

Selv om det ikke er noen problemer med at den mindreårige går i en butikk for å kjøpe seg 

ulike produkter eller tjenester for sine egne midler, jf. Vgml. § 12, er spørsmålet om det 

kan oppstå problemer med at den mindreårige registrerer sitt eget betalingskort for ulike 

Internettselskap og leverandører av ulike tjenester og produkter på Internett. 

 

For eksempel kan man registrere et betalingskort når man oppretter seg en brukeridentitet 

hos Apple, med denne brukeridentiteten legitimerer man seg og betaler for ulike produk-

ter66. Selv om brukervilkårene til Apple har sagt at den mindreårige må være 13 år før han 

har lov til å bruke deres produkter og tjenester, vil den mindreårige som da har sitt eget 

bankkort etter at han har fylt 13 år derfor kunne registrere dette når han oppretter sin egen 

brukeridentitet for å kjøpe seg ulike applikasjoner og lignende. Problemet med dette vil 

være at når man først har opprettet seg en brukeridentitet hos Apple og registrert sitt eget 

betalingskort der så vil det ikke være noen hinder for hva han kan kjøpe etterpå. Med tanke 

på at mange ulike applikasjoner tilbyr nye kjøp av ulike produkter allerede når man har 

betalt for applikasjonen i første omgang så er det ikke mange mindreårige som forstår at 

dette er nye beløp og flere penger man må betale med. 

 

Når den mindreårige registrerer sitt eget bankkort hos ulike selskaper så er det veldig enkelt 

å miste oversikten over hvor mye penger det er man faktisk bruker. 

 

                                                
66 store.apple.com ”Din konto og Apple-ID”, sist lest 25.03.14 
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Det vil i tillegg være vanskeligere for den mindreårige å følge med på sitt eget forbruk når 

den registrerer sitt eget betalingskort og fortsetter å kjøpe ulike tjenester og produkter i de 

applikasjonene som kan være gratis i seg selv.  

 

Dersom den mindreårige registrerer sitt eget betalingskort hos de ulike selskapene som 

tilbyr ulike produkter og tjenester så kan det oppstå et spørsmål om den mindreårige hand-

ler disse produktene eller tjenestene på den samme måten som den tradisjonelle måten, 

altså at han kunne likeså godt ha dratt til en fysisk butikk og kjøpt produktene og tjenestene 

der for midler som er satt til hans rådighet, jf. vgml. § 12. Hvis disse kjøpene kan likestilles 

så vil det ikke oppstå noen problemer med at den mindreårige skal kunne registrere sitt eget 

betalingskort, men siden selskapene som regel er dårlige til å opplyse om at det man faktisk 

kjøper av tilleggsprodukter og tilleggstjenester det betaler man med sine virkelige penger 

og ikke virtuelle penger som man kanskje tjener underveis. 

 

Dersom den mindreårige har registrert sitt eget betalingskort hos ulike selskaper, og dette 

viser seg å være ugyldig fordi den mindreårige har handlet ut over sin egen rett, da vil alle 

de disposisjonene som den mindreårige har inngått også være ugyldige, jf. vgml. § 9 jf. § 

12. 

 

Det også viktig å tenke på at ikke alle avtaler som den mindreårige inngår på Internett med 

sitt eget bankkort eller betalingskort vil være ugyldig. I enkelte tilfeller er det greit at den 

mindreårige kjøper de produktene og tjenestene som den ønsker. Det er et forbehold om at 

den mindreårige må oppfylle eventuelle krav til aldersgrenser for å handle, men rent øko-

nomisk er dette i tråd med vgml. § 12, er det stilt penger til den mindreårige rådighet, så 

bestemmer den over disse selv, og bruker dem til hva den ønsker. Her burde det ikke skilles 

mellom fysiske butikker og Internettbutikker. 
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3.1.1.2 Misbruk av finansielle instrument 

Flere og flere mindreårige får i dag bankkort før de har fylt 15 år67. De fleste banker tilbyr i 

dag at den mindreårige kan få et bankkort som skal fungere som lommepenger og det er en 

del vilkår som gjør at det vil være trygt for den mindreårige å bruke dette68. Blant annet så 

skal det ikke gå an å overtrekke bankkortet når det er tomt for penger. På denne måten vil 

det ikke være mulig for den mindreårige å sette seg selv i gjeld uten at det selv er klar over 

det. Den mindreårige kan uansett ikke sette seg i gjeld, ifølge vgml. §§ 9 og 40 jf. forarbei-

dende69, dette forekommer av at den mindreårige ikke har rettslig handleevne, noe man 

trenger for å inngå en avtale om å stifte gjeld. 

 

De mindreårige med egne bankkort lærer raskt hvordan man kan bruke dem og til hva man 

kan bruke dem. Det vil også komme muligheter for den mindreårige å registrere sitt eget 

bankkort når de oppretter seg profiler for å kunne kjøpe seg tilleggsprodukter og andre ap-

plikasjoner når de spiller et spill, eller benytter seg av andre produkter eller tjenester. Der-

som vergen mener at den mindreårige ikke skal bruke bankkortet sitt eller andre betalings-

kort det får, slik som for eksempel gavekort som man kan bruke for å betale for ulike tje-

nester og produkter hos ulike aktører og selskaper, burde vergen ha avklart dette med den 

mindreårige før det får bankkortet, eller betalingskortet. Dersom den mindreårige likevel 

velger å bruke dette for å kjøpe seg ulike tjenester eller produkter så vil det bli et spørsmål 

om disse handlingene vil være en del av den mindreåriges rådighet til å bestemme hva han 

ønsker å bruke sine egne midler til, jf. Vgml. § 12. Med tanke på at disse bankkortene 

fungerer på en slik måte at man må sette inn penger og når disse pengene er borte så kan 

man ikke betale for noe mer, så vil det tyde veldig godt på at disse pengene er satt til den 

mindreåriges rådighet i tråd med vgml. § 12. Dersom den mindreårige inngår avtaler med 

sine egne midler som han ikke var berettiget til vil ikke disse avtalene være gyldige etter 

vgml. § 14 og han må levere tilbake det han har fått.  

                                                
67 Bjørklund, Robinson, Havnen (2013) ”Hver måned får 1000 barn bankkort”, sist lest 09.03.14 
68 Forbrukerombudet (2012) ”Bankkort for barn må ha trygge vilkår”, sist lest 09.03.14 
69 Jf. Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) under punkt 3.3.1 
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Dersom den mindreårige gir ifra seg opplysninger angående betalingskortet sitt, for eksem-

pel så låner den det bort til sine venner og oppgir dermed PIN-koden til det samtidig. Hvis 

det da senere blir stjålet og misbrukt vil det oppstå et spørsmål om den mindreårige da vil 

stå til ansvar for hele beløpet eller bare en egenandel på 1200 kr, jf. Finansavtl. § 35. Dette 

vil være et tolkningsspørsmål ved hver enkelt sak. Angående hvor mye den mindreårige 

kan klandres for slike tilfeller vil avhenge på dens alder og forståelse angående hvordan 

ting henger sammen. I tillegg vil det være viktig at vergen og kortselskapet har en felles 

forståelse og tilrettelegger for at det er mindreårige som benytter seg av bruk med bankkort 

og andre betalingskort. 

 

Å misbruke slike betalingsinstrument skal være vanskelig for den mindreårige. Det er vik-

tig at finansinstitusjoner utvikler retningslinjer som gjør det vanskelig for den mindreårige 

å misbruke det, men samtidig gi den mindreårige rom til å kunne bruke det. Ved å sette på 

visse innskrenkninger på slike finansielle instrument så kan man beskytte den mindreårige, 

samtidig som den mindreårige lærer hvordan slike ting fungerer. Forbrukerombudet har fått 

igjennom noen vilkår når det gjelder bankkort for mindreårige under 13 år, disse er med på 

å beskytte at bankkortet ikke skal kunne misbrukes, blant annet ved at bankkortet ikke skal 

kunne brukes ved Internetthandel70. I alderen mellom 13-17 år er det mer åpnet for at man 

skal kunne bruke bankkortet og betalingskortet sitt aktivt, også når det gjelder Internett. Det 

man må tenke på da er at man har mer ansvar angående sikkerheten, både sin egen sikker-

het ved bruk av bankkort og sikkerheten til bankkortet. For eksempel er det mye tryggere at 

man ikke har mye kontanter på seg, men man må også tenke på at PIN-koden tilhørende 

bankkortet er sikkert bevart, og at man skjuler den når man taster den. Ved misbruk av sli-

ke bankkort, vil man også ha et større ansvar etter hvert som man blir eldre71. 

 

 

                                                
70 Forbrukerombudet (2014) ”Nye og trygge vilkår for bankkort til barn”, sist lest 21.04.14 
71 Forbrukerombudet (2013) ”Krever god informasjon til unge bankkunder”, sist lest 21.04.14 
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3.1.2 Betale med sine egne personopplysninger 

Hos mange ulike selskaper som driver nettsteder hvor man kan opprette seg ulike profiler 

eller brukeridentiteter trenger man å oppgi sine personopplysninger. Kjennetegnet til per-

sonopplysninger er ifølge popplyl. § 2 første ledd: ”opplysninger og vurderinger som kan 

knyttes til en enkeltperson”. Dette betyr da at enhver opplysning som vil beskrive en en-

keltperson, slik at ukjente personer kan muliggjøre identifisering av denne enkeltpersonen, 

er personopplysning. Bakgrunnen for at ulike nettsteder krever at man skal registrere sine 

personopplysninger hos selskapet, er fordi man skal kunne identifisere seg som bruker hos 

selskapet. De personopplysningene som blir oppgitt er som regel navn, e-postadresse, fød-

selsdato og mobiltelefonnummer. Dette er ikke mange opplysningene i seg selv, men det er 

stadig oftere at man trenger å oppgi dem, disse opplysningene er også nok til at en ukjent 

person kan identifisere denne enkeltpersonen det gjelder, dersom han får tak i de registrerte 

personopplysningene. Det burde ikke være nødvendig for selskapet som driver nettstedet å 

ha tilgang til så mange personopplysninger for at den mindreårige skal kunne opprette seg 

egne profiler. De nettstedene som krever at man er over en viss aldersgrense for å kunne 

opprette seg egne profiler vil være et offer for at den mindreårige kan jukse på sin egen 

alder uten å tenke seg om to ganger. Hvis det er meningen at selskapet skal dobbeltsjekke 

at den mindreårige er ærlig og oppgir riktig aldersgrense, da burde det holde med at alle 

som oppretter seg profiler hos dem kun oppgir hvilken alder de er og ikke hele fødselsda-

toen. Man kan spørre seg hva det er selskapet bruker denne informasjonen som de får fra 

personopplysningene til.  

 

Enkelte nettsteder og Internettsider kan lure den mindreårige til å oppgi sine egne person-

opplysninger. Dette gjøres ved at den mindreårige blir lokket til å registrere seg hos disse 

nettstedene eller Internettsidene, i gjengjeld vil den mindreårige få tilgang til ulike spilltje-

nester og spillesider, få gratis mobiltjenester i form av logo/ringetoner og deltakelse i kon-

kurranser og klubber72. Når den mindreårige da gir ifra seg sine egne personopplysninger 

                                                
72 Forbrukerombudet (2003) ”Nordisk undersøkelse av internettsider for barn og unge 2003” på side 7, sist 

lest 23.03.14 
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til disse selskapene og får den tilgangen til de ulike produktene og tjenestene som han er 

lovt, da har den mindreårige kjøpt disse produktene og tjenestene og betalt med sine egen 

personopplysninger, i stedet for med penger. 

 

Forbrukerombudet og Datatilsynet har gått sammen for å lage retningslinjer som krever at 

vergen må samtykke til at de enkelte selskapene kan registrere den mindreåriges person-

opplysninger73. Dette er til fordi den mindreåriges personvern trenger ekstra beskyttelse på 

Internett. Det er veldig enkelt å legge ut informasjon om andre, men man har ikke nødven-

digvis samtykke eller tillatelse av den det gjelder til å gjøre det. Derfor er det viktig at sel-

skapene som skal lagre personopplysningene til den mindreårige forstår at de inngår avtaler 

med mindreårige, eller at man inngår avtaler med parter som egentlig er mindreårige74. 

 

Personvernet blir bare viktigere og viktigere etter hvert som moderniseringen av samfunnet 

pågår, og den digitale verden tar mer over for de tradisjonelle handlingene. Personvernet til 

den mindreårige har et særskilt vern i BK art. 16. Her fremgår det at den mindreåriges om-

dømme ikke må utsettes for noe, slik at det kan bli skadet eller svekket. Personopplysnings-

loven inneholder også regler angående hvordan den mindreårige kan registrere sine person-

opplysninger hos ulike selskaper for å kunne få tilgang til selskapets ulike produkter eller 

tjenester. Ifølge popplyl. § 2 sjuende ledd må den mindreårige forstå, at dersom han skal 

samtykke til at et selskap skal kunne registrere dens egne personopplysninger, så må dette 

samtykket være ”en frivillig, uttrykkelig og informert erklæring” fra den mindreårige selv 

om at den selv ønsker at dens personopplysninger blir registrert hos det aktuelle selskapet. 

Dette betyr at den mindreårige må forstå fullt ut hva det innebærer å oppgi sine egne per-

sonopplysninger til andre selskaper. Dersom den mindreårige leser igjennom personverner-

klæringen som selskapet har skrevet før den samtykker til det så burde den mindreårige 

                                                
73 Forbrukerombudet (2003) ”Nordisk undersøkelse av internettsider for barn og unge 2003” på side 19, sist 

lest 23.03.14 
74 Du bestemmer, ”Det er DU som bestemmer… Tanker og fakta om personvern for deg fra 13-17 år”, sist 

lest 21.04.14 
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forstå hvordan selskapet tenker seg å lagre disse opplysningene. I tillegg burde den mindre-

årige forstå hva det er som må til for at man skal kunne få tilbake sine egne personopplys-

ninger når de ikke lenger vil være en del av selskapet. 

 

I forarbeidene75 er det blitt sett på de ulike utfordringene som den mindreårige møter som 

aktiv bruker av Internett når de holder på å registrerer seg og oppretter seg profiler overalt. 

Det er ikke mange mindreårige som tenker over hvor de registrerer sine personopplysning-

er eller hvor de gir dem fra seg og til hvem han gir dem til, slik at på denne måten er det 

veldig mange mindreårige som gir fra seg mange av sine personopplysninger til selskaper 

de ikke kjenner. 

 

Når den mindreårige ikke lenger benytter seg av de profilene eller Internettsidene som han 

har registrert sine personopplysninger hos er det sjelden at man sender et ønske eller en 

erklæring om at man ønsker å få slettet sine opplysninger hos selskapet. De fleste selskap 

har oppgitt i sine personvernerklæringer at når man ønsker å få sine personopplysninger 

slettet, trenger man å sende en skriftlig erklæring på dette, slik at man på denne måten får 

tilbakelevert sine personopplysninger. Det er ikke mange mindreårige som vet om at man 

kan få tilbake sine personopplysninger, det er heller ikke mange mindreårige som vet at 

slike personopplysninger vil bli lagret hos det aktuelle selskapet så lenge selskapet føler for 

at de har bruk for det.  

 

3.2 Den mindreårige flytter hjemmefra og har egen husholdning 

3.2.1 Den mindreårige har egen husholdning på grunn av videregående 

opplæring 

Noen mindreårige må flytte fra sine verger for å kunne fortsette sin skolegang før fylte 18 

år. De trenger å flytte fordi de skal fortsette sin videregående opplæring. Det kan være for-

                                                
75 Jf. NOU 2009: 1 
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skjeller på hvor langt unna vergen den mindreårige kommer til å bo. I forarbeidene76 står 

det at det er ikke avgjørende hvor langt unna vergen den mindreårige bor, eller om den fol-

keregistrerte adressen er endret. For å kunne oppfylle vgml. § 13 og ha utvidet rettslig 

handleevne er kravet ifølge forarbeidene77 at den mindreårige ikke bor sammen med ver-

gen. 

 

Den mindreårige som ikke lenger bor under samme tak som vergen vil ha et behov for en 

utvidet rettslig handleevne. Vgml. § 13 gjelder at når den mindreårige har egen hushold-

ning så vil det være en mulighet for å kunne inngå de disposisjonene som vil være nødven-

dige for dens daglige behov. Hva som ligger innenfor det daglige behov vil være en 

skjønnssak og noe som lovgiver kan ha mulighet til å utdype nærmere. 

 

Den mindreårige vil ikke under noen omstendigheter ha mulighet til å inngå avtale om leie 

av husrom. Dette er det vergen som må gjøre på vegne av den mindreårige uansett78. 

 

Dersom det er nødvendig har lovgiver sett på muligheten om at den mindreårige kan pådra 

seg et mindre gjeldsansvar79. I de tilfeller hvor det gjelder at den mindreårige må flytte ut 

for å fullføre sin videregående opplæring vil vergen, dersom den har mulighet til det,  være 

mer behjelpelig når det gjelder de utgiftene som går til den mindreåriges daglige behov 

som den mindreårige egentlig ikke har rettslig handleevne til selv å inngå. 

 

3.2.2 Den mindreårige har egen husholdning på grunn av egne barn 

De mindreårige som får barn selv før de fyller 18 år vil i noen tilfeller ha behov for å bo for 

seg selv og ikke sammen med vergen. I slike tilfeller vil vgml. § 13 kunne få mer betydning 
                                                
76 Jf. Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) kapittel 13 s. 173 under ”Til § 13” 
77 Jf. Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) kapittel 13 s 173 under ”Til § 13” 
78 Jf. vgml. § 13 første ledd, tredje komma og Prop. 4 L (2009-2010) s. 3 under ”§ 13 Mindreårige med egen 

husholdning” 
79 Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) kapittel 13 s. 173 under ”Til § 13” 
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enn hva det vil ha når det gjelder at den mindreårige har egen husholdning for å kunne full-

føre sin egen videregående opplæring. 

 

Ifølge vgml. § 16 vil den mindreårige som får egne barn ha foreldreansvaret for sitt eget 

barn etter bl. § 30, men det må oppnevnes en myndig verge som kan avgjøre i de økono-

miske forholdene, dette gjelder både for den mindreårige og den mindreåriges barn. Det er 

ikke noen krav til hvem er fylkesmannen skal oppnevne som verge. Den mindreåriges ver-

ge kan også være verge for den mindreåriges barn dersom det er hensiktsmessig og fylkes-

mannen godtar dette. 

 

Vgml. § 17 handler om oppgavene til vergen. Det er vergens oppgave å avgjøre de forhold 

som har økonomisk betydning. For den mindreårige som har fått eget barn vil det bli et 

dilemma dersom den selv ikke har rettslig handleevne, men plutselig skal få avgjøre de 

forholdene som har økonomisk betydning for dens barn. Dersom begge foreldrene til barnet 

er mindreårige må det oppnevnes en midlertidig verge for barnet, frem til at foreldrene vil 

ha rettslig handleevne selv.  

 

Vgml. § 13 åpner derfor opp for at hvis den mindreårige bor sammen med sitt eget barn 

utenfor hjemmet til vergen så vil den få en utvidet rettslig handleevne, dette betyr at den 

mindreårige selv kan inngå bindende disposisjoner som er nødvendige etter det daglige 

behovet. For eksempel vil de mest vanlige disposisjonene som er naturlige for den mindre-

årige å inngå være avtale om levering av Internettsignaler, TV-signaler og strømabonne-

ment. Selv om vergemålsloven og lovens forarbeider80 har åpnet for at den mindreårige kan 

inngå slike bindende disposisjoner på grunn av det daglige behovet, så vil nok de fleste 

selskaper likevel kreve at den mindreårige må være myndig for å inngå avtale med dem. På 

denne måten vil det være vergen som må stå som ansvarlig for de ulike avtalene likevel. 

Dersom den mindreårige bestiller disse tjenestene og inngår avtalen på Internett, og even-

tuelt jukser på sin egen alder for å kunne oppnå det han vil så kan selskapet kreve at den 
                                                
80 Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) Kapittel 13 s. 173 under ”Til § 13” 
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mindreårige skal oppfylle sin del av avtalen dersom han ikke betaler sine regninger for dis-

se tjenestene etter hvert som de kommer. Det vil heller ikke være problematisk for selska-

pet å føre saken videre for et firma som driver rettslig inkasso dersom han ikke betaler. Den 

mindreårige kan også bli erstatningsansvarlig for å ha jukset på sin egen alder og dermed 

ha ført selskapet bak lyset i ond tro. 

 

Den mindreårige vil også ha en mulighet til å kunne pådra seg et mindre gjeldsansvar, for 

eksempel slik som de disposisjonene angående levering av strøm, TV-signaler og Internett-

signaler. Disse avtalene bærer preg av å være løpende ytelser, siden man kjøper ikke disse 

tjenestene kun en gang, disse tjenestene vil løpe så lenge en av partene ikke sier opp abon-

nementet. Dersom den mindreårige ikke betaler disse løpende ytelsene så kan selskapet 

sende denne saken videre til rettslig inkasso for å kunne inndrive sine egne krav. 

 

Dersom den mindreårige finner det for godt til å bestille seg ulike ting som den selv mener 

er viktig for dens daglige behov vil det bli et tolkningsspørsmål og et skjønnsspørsmål om 

dette faktisk ligger innenfor den mindreåriges utvidet rettslige handleevne. Dersom den 

inngåtte disposisjonen ikke ligger innenfor den mindreåriges rettslige handleevne, da vil 

det oppstå spørsmål om den mindreårige vil bli erstatningsansvarlig og om avtalen skal 

oppfylles eller ikke. 

 

Selv om den mindreårige har en utvidet mulighet til å kunne inngå ulike bindende disposi-

sjoner dersom den har egen husholdning så er det ikke gitt at de ulike selskapene vil inngå 

slike avtaler med dem. De fleste selskaper har i dag regler og retningslinjer om at man ikke 

inngår ulike avtaler med mindreårige, uansett om det er åpnet en mulighet for dette. Med 

tanke på de ulike avtalene og hvilket ansvar de medfører, vil det fortsatt være et stort an-

svar for den mindreårige å inngå disse. Dersom de ikke vil ha mulighet til å kunne betale 

for seg, kan det oppstå tilfeller hvor selskapet går til rettslige skritt, for eksempel rettslig 

inkasso. Den mindreårige trenger ikke å forstå fullt ut hvilke konsekvenser det kan medføre 

å inngå ulike bindende disposisjoner som vil være nødvendige for den daglige husholdning. 

Det vil derfor være viktig at vergen gir råd og forståelse til den mindreårige. Vergen må 



 43 

vise den mindreårige viktigheten og betydningen av ulike bindende disposisjoner, særlig 

hvis den mindreårige ønsker egen husholdning. 

 

 

4 Rettspolitiske vurderinger 

4.1 Ansvarsfraskrivelse 

Mange ganger er det for enkelt for ulike selskap som utvikler slike brukervilkår og person-

vernregler å sette på aldersgrenser for hvilken alder man må inneha for å benytte seg av 

deres tjenester eller produkter. Det er ikke noen rutiner på hvordan man skal fange opp de 

som er med på deres tjenester eller produkter uten at de har oppfylt aldersgrensen de har 

satt for å bruke dette.  

 

De fleste selskaper som tilbyr en eller annen tjeneste eller produkt burde vite om at dersom 

dette blir populært så vil det også tiltrekke seg mindreårige. Selv om disse selskapene setter 

aldersgrenser for hvem som skal bruke det i sine brukervilkår vet de fleste selskap at disse 

brukervilkårene ikke blir lest igjennom av de som ønsker å bruke nettstedet og Internettsi-

den. Å akseptere, samtykke, godta eller være enig i disse brukervilkårene er det som står 

mellom å kunne få bruke nettstedet eller Internettsiden og ikke få tilgang til å bruke det. 

Derfor vil de fleste bare trykke av i den boksen som omhandler at man aksepterer, samtyk-

ker, godtar eller er enig i disse brukervilkårene, selv om de kanskje ikke føler det, men lys-

ten for å få tilgang til disse nettstedene eller Internettsidene er større enn at de ønsker å stå 

utenfor. Det at vennegjengen også har tilgang til dette fører ofte til at den mindreårige også 

ønsker å være med og derfor blir terskelen raskt lavere for å akseptere, samtykke, godta og 

bli enig i noe som man egentlig ikke er positiv til. På denne måten burde det stilles et 

strengere krav til det selskapet som ønsker å tilby en tjeneste eller et produkt som tiltrekkes 

hos de mindreårige. Selskapet kan ikke høres med at de skriver fra seg alt ansvar og den 

som er ansvaret er den parten som aksepterer, samtykker, godtar eller er enig i brukervilkå-

rene eller personvernreglene. 
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Det vil derfor være viktig at selskapet innfører bedre rutiner på å avdekke slike forhold 

hvor den mindreårige ikke oppfyller kravet til aldersgrense. Det vil bli for enkelt at selska-

pet kan fraskrive seg ansvar for hva den mindreårige får tilgang til. I den moderne teknolo-

giverden blir det enklere for den mindreårige å få tak i ulike produkter og tjenester, uansett 

om han oppfyller kravet til aldersgrense eller ikke. Derfor er det viktig at selskapene viser 

et visst ansvar for å hindre at den mindreårige får tilgang til ulike produkter og tjenester. 

Selv om Forbrukerombudet har vært med på å utvikle felles retningslinjer i de nordiske 

landene for når den mindreårige kan samtykke til å gi ifra seg sine egne personopplysning-

er, er det viktig at den mindreårige lærer og forstår hvilke konsekvenser det kan få å være 

en aktiv bruker av Internett. Når den mindreårige benytter seg av ulike produkter og tjenes-

ter som har en aldersgrense er det en mulighet for at den mindreårige kan bli behandlet som 

en som er eldre. Dette kan føre til at den mindreårige vil oppleve ubehagelige tilnærmelser 

i form av ulike kommentarer og henvendelser. Dersom selskapet som har opprettet dette 

produktet eller tjenesten har gode rutiner for at de mindreårige ikke skal kunne få tilgang til 

disse produktene og tjenestene før de har oppfylt kravet til aldersgrense. 

 

4.2 Vergens oppgave 

Vergen kan føle at det er vanskelig å følge med på det den mindreårige holder på med på 

Internett siden det er ikke mange verger som vet om alle de mulighetene som den mindre-

årige vet om. Det er heller ikke mange verger som vet at selv om den mindreårige kan spil-

le et spill eller opprette seg en profil på Internett som han er gammel nok til å bruke så er 

det vergen som må samtykke eller opprette en profil for den mindreårige. 

 

Selv om det er vanskelig for vergen å følge med på hva det er den mindreårige holder på 

med, er det veldig viktig likevel at vergen følger med og har en god kommunikasjon med 

den mindreårige angående hva som skjer og at det finnes personer som den mindreårige 

kan komme til å snakke med eller kommunisere med dersom det er noe som skjer på Inter-

nett eller at det er noe som man trenger hjelp til. 
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I tillegg er det viktig at vergen følger med hva den mindreårige holder på med slik at han 

ikke holder på å inngår avtaler og oppretter seg ulike profiler som han egentlig ikke har lov 

til å inngå. 

 

Vergen vil i tillegg ha en viktig oppgave til å informere den mindreårig hvilke muligheter 

Internett kan tilby og hvilke farer som kan oppstå. Det er gitt at ikke alle som opptrer på 

Internett er hvem de påstår at de er. Det er mange som er ute etter å ødelegge slik at de selv 

kommer i bedre posisjoner. Det er derfor viktig at vergen beskytter den mindreårige slik at 

det ikke skjer med den. Det ligger tross alt i foreldreansvaret at vergen skal beskytte den 

mindreårige imot ulike skader som kan oppstå. Nettmobbing eller annen utnyttelse den 

mindreårige måtte oppleve ved bruk av Internett er enklere å forutse for vergen enn for den 

mindreårige. Derfor er det viktig at vergen er litt føre var og følger med.  

 

Selv om den mindreårige er en aktiv bruker av Internett kan han inngå mange andre avtaler 

i dagliglivet uten at dette er igjennom Internett. Dette skjer ved at han kan inngå arbeidsav-

tale eller andre avtaler han måtte trenge dersom han har egen husholdning. 

 

4.3 Lovgiver og samfunnets oppgave 

4.3.1 Hva burde gjøres 

Den mindreårige trenger mer informasjon angående hvordan Internett fungerer. Internett er 

et morsomt sted hvor man kan holde kontakt med vennegjengen og møte nye. Man kan 

også finne mange svar på Internett samtidig som man finner mange problemer. Selv om det 

finnes veldig mange kampanjer angående hvordan man skal opptre på Internett og hvem 

man skal stole på som man møter der, er det for lite informasjon angående hvilke konse-

kvenser man kan oppnå dersom man gjør noe mot noen annens vilje, slik som å legge ut 

bilder, videoer eller lignende av andre personer. 

 

Selv om det er lovgiver som skal gi lover og regler for hvilken frihet den mindreårige skal 

ha er det ikke mulig å gi nye lover etter hvert som nye utfordringer dukker opp i den mind-
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reåriges liv. Det er ikke mulig å gi så spesielle lover, derfor vil det være viktig å gi generel-

le lover, men heller gi flere retningslinjer til andre myndigheter som kan være med på å 

legge en trygg linje for den mindreårige. For eksempel er det viktig at skolen og andre fri-

tidsaktivitetsordninger vet at Internett kan gi utfordringer og at Internett utvikler seg raske-

re enn noen klarer å snu seg. På denne måten vil det være viktig at den mindreårige har en 

mulighet til å snakke med noen om det de finner på Internett. Slik at den mindreårige har 

enten vergen eller noen andre organisasjoner som han kan snakke med dersom han føler at 

det ikke går så veldig bra på Internett eller at det er noen som plager ham, stresser ham eller 

truer ham på en eller annen måte.  

 

Opplæring i bruk av Internett og hvilke konsekvenser som kan oppstå ved bruk av Internett 

burde innlemmes i skole og andre utdanningsinstitusjoner. Det er mange ulike måter man 

kan lære om hvordan Internett er. Mange skoler og utdanningsinstitusjoner bruker Internett 

som et verktøy eller i undervisningen. Her burde man passe på at den mindreårige får god 

opplæring og forståelse for de ulike konsekvensene.  

 

4.3.2 Ulike organisasjoner som bruker dette i praksis 

Forbrukerombudet og Datatilsynet er to organer som er med på å finne retningslinjer for 

den mindreårige og dens bruk av Internett. Disse organene vet mer om hva som skjer enn 

hva lovgiver gjør, på denne måten er det også disse organene som bistår når det kreves nye 

lovendringer eller at man trenger nye lover.  

 

Den mindreårige styres som regel av sine lyster og hva det er fristet av fra dag til dag. 

Mange mindreårige tenker derfor ikke igjennom hvilke konsekvenser det kan få dersom de 

er på ulike Internettsider og oppretter seg profiler. De tenker heller ikke på hvilke konse-

kvenser det kan få det at man gir fra seg sine egne personopplysninger til gale personer 

eller selskaper.  
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Det er også viktig at ulike aktører81 som ønsker at det skal finnes visse aldersgrenser og 

andre begrensninger for den mindreårige tar hensyn til hvorfor man skal sette slike be-

grensninger. De mindreårige som lever et veldig beskyttet liv frem til de er myndige vil 

være rådville angående hvordan verden fungerer og hvor enkelt det kan være å bli utnyttet. 

Derfor er det viktig at den mindreårige lærer og forstår hvilke feller som lurer, slik at man 

blir mer bevisst. For å kunne oppnå dette må den mindreårige lære seg det. Og dette gjøres 

ved at den mindreårige får mer tilgang til ulike ting opp igjennom oppveksten. Da er det 

viktig at slike aktører tenker igjennom hvorfor man skal beskytte ved begrensninger, og 

hvordan man skal beskytte de mindreårige når de nærmer seg myndighetsalder. For eksem-

pel vil den mindreårige lære seg å bruke nettbank når det får eget bankkort, på denne måten 

vil den mindreårige kunne følge med på sitt eget forbruk. Når den mindreårige blir myndig 

så vil ikke bankkort og nettbank være noe nytt. Dette kan gjøres ved andre ting også. Man 

kan for eksempel bruke BankID eller andre legitimasjonsløsninger som sikker legitimasjon 

for å vite alder til den mindreårige. De selskaper som bruker BankID er sikre selskaper, slik 

vil man kunne begrense muligheten useriøse selskaper har til å utnytte den mindreårige. 

Den mindreårige vil heller ikke i slike tilfeller kunne utnytte andre selskaper, siden alderen 

da vil være enkel å finne ut av. 

 

Slike ordninger kan være vanskelig å få gjennomført internasjonalt, men det burde gjøres. I 

hvert fall slik som den digitale verden og den digitale teknologi kommer til å utvikle seg i 

tiden framover. 

 

4.4 Opprettholdelsen av personopplysningene og cookies  

4.4.1 Personopplysninger  

Siden de fleste selskaper ikke sletter de personopplysningene de har lagret på de personene 

etter at de har slettet seg selv hos dem så burde det gjøres noe med dette. 

                                                
81 Se punkt 2.2.2.1, avsnitt 5 
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Det burde utarbeides et internasjonalt samarbeid hvor alle selskapene må slette alle de re-

gistrerte personopplysningene de har lagret på personer som ikke lenger er en del av deres 

selskap.  

 

Personvernet skal beskytte det enkelte individet mot at noen skal få for mange opplysninger 

om dem, og på denne måten vite hvilke personer man er og hvordan man holder på. BK art. 

16 har allerede stadfestet at den mindreåriges personvern ikke må bli utsatt for utnyttelse 

eller andre angrep som kan skade den mindreåriges ære, det er også stadfestet at den mind-

reåriges personvern trenger mer beskyttelse enn andre samfunnsgrupper. De nasjonale per-

sonvernreglene har stadfestet at den mindreårige trenger mer beskyttelse enn andre grup-

per, siden de mindreårige er mer utsatt og enkle å utnytte siden de ikke skjønner hva som er 

til deres eget beste. Derfor burde det også være strengere krav for å lagre den mindreåriges 

personopplysninger. Det burde også være lettere å fjerne opplysninger om den mindreårige, 

slik at slike opplysninger ikke kommer på avveie. 

 

Hvis det blir opprettet egne regler på at når noen har slettet sin egen profil så burde det gå 

automatisk at personopplysningene blir slettet. På denne måten vil man kunne beskytte den 

mindreårige mye bedre. Da vil ikke enkelte selskap ha tilgang til mange forskjellige per-

sonopplysninger selv om de personene det gjelder ikke lenger har tilgang til deres nettste-

der eller Internettsider.  

 

Å betale med sine egne personopplysninger er noe alle må gjøre dersom de ønsker å få til-

gang til en egen profil. Det ikke alle tenker på er at dersom de sletter profilen sin eller bru-

ker den ikke lengre så vil selskapet som du ga dine personopplysninger til fortsatt ha dem 

registrert i sine databaser. De fleste selskaper skriver i sine personvernerklæringer at der-

som man ønsker å få igjen sine egne personopplysninger så må man sende en skriftlig er-

klæring om dette til selskapet. Dette kan skje enten via brev eller per e-post. Den naturlige 

måten å få igjen sine egne personopplysninger på vil være at selskapet som samler på den 

kun sletter personopplysningene i fra sine egne databaser på en slik måte at de ikke kom-

mer fram igjen ved senere anledninger. 
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Den mindreårige kjenner ikke sine egne rettigheter når det gjelder sine egne personopplys-

ninger. Han tenker heller ikke over hvilke konsekvenser det kan få ved å gi ifra seg sine 

egne personopplysninger uten at man tenker over hva selskapet som lagrer deg vil bruke de 

til eller hva de kan bruke de til.  

Det er synd at det ikke er noen automatikk i at personopplysningene blir slettet når profilen 

blir slettet eller at det har vært lite eller ingen aktivitet på en lang stund. 

 

 

4.4.2 Cookies 

Cookies er, som skrevet ovenfor82, informasjonskapsler som blir lagret på harddisken til 

hver enkelt datamaskin. Selv om dette ikke handler om personer er det likevel greit at slike 

informasjonskapsler ligger på harddisker lenger enn hva de er nødvendige til. Dette vil si at 

dersom den mindreårige ikke ønsker at slike kapsler ligger på hans harddisk er det noe han 

selv må slette for at det ikke skal ligge der lengre. Dersom det hadde vært innført tidsbe-

grensninger for hvor lenge en slik cookies hadde hatt lov til å ligge der kunne dette ført til 

mindre strømmer av informasjoner. 

 

Dette er noe som det også burde vært innskrenket regler til. Dersom det hadde blitt innført 

regler om at alle cookies må være utstyrt med tidsbegrensninger for hvor lenge det har lov 

til å ligge på harddisken til hver enkel datamaskin, ville dette ført til mindre overvåking og 

utnyttelse. I dag må man aksepterer at ulike Internettsider bruker cookies før man får den 

fulle tilgangen til alle mulige tjenester og produkter. Når den tidsbegrensningene for hver 

enkelt cookie er utløpt og man fortsatt ønsker å bruke denne Internettsiden burde det ligge 

en funksjon i at da må man akseptere cookien på nytt.  

 

                                                
82 Se oppgavens punkt 2.4.1.1 
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Ved å ha slike tidsbegrensinger på cookies vil det føre til at de selskapene som lager disse 

kapslene kun har en viss tid til å lage reklamer og lignende som frister den enkelte bruker 

av datamaskinen. På denne måten vil ikke alle mindreårige bli utnyttet til å være med på 

forskjellige konkurranser eller trykke på ulike reklamer. 

 

For å kunne få den hele utnyttelsen av ulike nettsteder og Internettsider så må man aksepte-

re at de bruker cookies. For det meste er det for å effektivisere bruken av ulike nettsteder. 

Man kan bruke cookies for å lagre ulike passord hos ulike nettsteder slik at man slipper å 

trykke dem inn hver gang man ønsker å logge seg inn. 

Ved å effektivisere enkelte nettsteder på denne måten ved å bruke cookies vil det være en-

kelt for selskapet som står bak denne kapselen å få informasjon om hvilke Internettsider 

som de enkelte datamaskiner besøker. På denne måte vil kapselen tilrettelegge for hvilken 

reklame man får når man besøker de aktuelle Internettsidene.  

Selv om de fleste informasjonskapsler kun lagrer informasjon om datamaskinen og ikke 

brukeren, så vil denne informasjonen uansett fortelle veldig mye om brukeren. Dersom 

brukeren av datamaskinen ofte er inne på barnesider og nettspillsider i stedet for mange 

forskjellige nettbutikker og lignende kan det være store sannsynligheter for at brukeren er 

en mindreårig, og motsatt når det gjelder Internettsider som nettbutikker og lignende. Siden 

det er flere voksne som bruker slike sider enn det er mindreårige. Ved å vite at det er mind-

reårige som bruker datamaskinen er det enkelt å legge på reklame på ulike Internettsider 

slik at nysgjerrigheten deres blir pirret, og er man nysgjerrig på hva reklamen går ut på, så 

må man trykke på den for å finne ut mer. Da er det fort gjort at man går i ei lita felle. Det er 

mange som bruker Internett og lager slike cookies for kun å utnytte svakere grupper som 

bruker Internett. Det er mange mindreårige som derfor blir lurt til å gi ifra seg flere person-

opplysninger for å kunne vinne det de har konkurrert om, eller denne reklamen er en slags 

opplysningsreklame om at man faktisk har vunnet noe og man trenger bare å trykke på re-

klamen og gi ifra seg personopplysninger for å få det de har vunnet. Den mindreårige kan 

ikke skille mellom det som er sant eller usant på Internett. De har heller ikke forstått at å gi 

for mange opplysninger til noen man ikke vet hva er, eller til hva, de skal bruke det kan 

også være katastrofalt. Selv om det ikke er mange tilfeller med identitetstyverier i Norge 
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akkurat nå er det noe som skjer veldig mye av i utlandet og verden. Det er bare snakk om 

tid før man faktisk har mer av dette i Norge også. Det er derfor viktig at man lærer den 

mindreårige angående hvordan Internett fungerer, slik at man forhåpentligvis ikke får 

mindreårige som har blitt frastjålet sin egen identitet. 

 

 

4.5 Tilsiktede og utilsiktede virkninger ved den nye vergemålsloven 

Den gamle vergemålsloven er fra 1927. Det tok veldig mange år før de begynte på arbeidet 

til den nye vergemålsloven som ble vedtatt i 2010. 

 

Selv om vergemålsloven fra 1927 er videreført i den nye vergemålsloven er det en del ting 

som lovgiver ikke har tenkt på. For eksempel vil den mindreårige inngå mange ulike avta-

ler på Internett som den egentlig ikke har tilgang til etter vgml. § 9. I tillegg er det mer van-

lig å betale med sine egne personopplysninger for å kunne få tilgang til ulike produkter 

eller tjenester på Internett. Selv om vergemålsloven omhandler økonomiske forhold og 

personopplysningsloven omhandler hvem som har kompetanse til å kunne gi fra sine egne 

personopplysninger overlapper ikke disse to lovene hverandre. 

 

I forarbeidene83 har lovgiver uttrykt at å gi ifra seg sine egne personopplysninger er en rett-

slig handling. Dette betyr at den mindreåriges rettslige handleevnen ikke strekker seg så 

langt til at den kan gi ifra seg sine egne personopplysninger. På denne måten burde dette 

vært tatt inn i vergemålsloven, slik at vergemålsloven og personopplysningsloven hadde 

overlappet hverandre. Dette ville også ført til et sterkere vern og beskyttelse av den mind-

reårige som allerede er en svak part. 

 

 

                                                
83 Se Ot.prp.nr. 110 (2008-2009) side 172  
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5 Avslutning 

5.1 Den mindreårige trenger mer kunnskap og opplysninger 

Slik som det står i NOU 2013: 284, og som statistikken angående bruk av Internett85 de siste 

årene viser, vil den mindreårige bare bli mer og mer aktiv til å bruke Internett. Den mindre-

åriges rettslige handleevne vil derfor kunne bli utfordret mer i fremtiden. Den digitale ver-

den vil åpne for mer kjøp og andre muligheter på Internett. Dette vil føre til at den mindre-

årige også kommer til å benytte seg mer av Internett i fremtiden.  

 

For at den mindreårige skal kunne møte de utfordringene som Internett kommer til å bringe 

i framtiden er det viktig at den mindreårige forstår hvilken portal Internett er. Kunnskaps-

nivået rundt de mange mulighetene som Internett kan tilby må økes kraftig. I tillegg er det 

viktig at vergen til den mindreårige forstår hvilke muligheter som finnes, slik at det kan 

skapes en god dialog mellom vergen og den mindreårige. Det som er viktig med denne 

dialogen er at den mindreårige har en person som den kan gå til dersom den opplever noe 

som er ekkelt eller vanskelig på Internett. I tillegg er det viktig at samfunnet gjør sitt for å 

beskytte den mindreårige.  

 

5.2 Den mindreåriges beskyttelse 

Den mindreårige er daglig utsatt fra ulike prøvelser og fristelser. Hva vennegjengen til den 

mindreårige holder på med er også en faktor som må vurderes når den mindreårige tar de 

valgene som han tar.  

 

Det er i tillegg viktig å tenke på at den mindreårige trenger å lære seg hvordan verden 

fungerer før man blir voksen og faktisk står overfor ulike utfordringer uten helt å vite hvor-

dan man skal takle dem. Dersom den mindreårige ikke lærer at Internett er en portal og et 

                                                
84 NOU 2013: 2 fra side 49 og følgende 
85 SSB (2014) ”Norsk mediebarometer, 2013”, sist lest 04.04.14 
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verktøy for mange ulike muligheter, men samtidig også roten til veldig mange problemer, 

før han blir 18 år og har mulighet til å gjøre hva han vil uten at vergen kan sette noen som 

helst form for sperrer eller begrensninger er det store muligheter for at den mindreårige da 

vil være et godt mål for utnyttelse. 

 

Allerede før den mindreårige blir 18 år vil den være et offer for utnyttelse. Det vil si at 

mange ulike useriøse selskaper og personer ønsker å utnytte det at den mindreårige ikke vet 

hva den holder på med eller hvordan ting fungerer.  

 

Det er bra at lovgiver har satt en aldersgrense for når den mindreårige kan bli mer selvsten-

dig og kreve at den ønsker å bli selvstendig uten at vergen kan nekte for det eller ødelegge 

for det. På denne måten vil den mindreårige ha mer mulighet til å finne ut hvordan den vir-

kelige verden fungerer og hva det er som ventes av den mindreårige når han fyller 18 år. 

Når lovgiver gir den mindreårige rett til å være med på å bestemme over sine egne saker og 

saker som omhandler ham viser dette at den mindreårige trenger å lære hvordan samfunnet 

og verden fungerer og hva det er som kreves av ham. I tillegg er det bra at vergen står ved 

den mindreårige og kan passe på dersom noe blir feil eller at den mindreårige ikke takler å 

ha dette ansvaret.  

 

5.3 Konklusjon  

Den mindreårige benytter seg mer og mer av Internett. Dersom den skulle få økt handlefri-

het til å kunne inngå ulike avtaler med ulike selskaper så vil dette kreve mer ansvar fra den 

mindreårige.  

 

Som en utsatt gruppe for utnyttelse av sterkere parter kreves det at den mindreårige beskyt-

tes sterkere og har et sterkere vern. For å oppfylle dette er det viktig at loven også følger 

med på utviklingen som skjer. Dagens lovgivning kan virke streng. Den har ikke tatt særlig 

mye hensyn til den digitale utviklingen, eller sett på hvilke fremtidige utfordringer man kan 

få. Det vil derfor være viktig at lovgiver følger med og kommer med ny lovendring etter 

hvert.  
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Den mindreårige er en svak gruppe i samfunnet som trenger beskyttelse. Samtidig trenger 

den å lære seg hvordan verden fungerer, målet må være at når den mindreårige oppnår 

myndighetsalder så vil det være selvstendig nok til å ta vare på seg selv og forstå hva det 

innebærer å kunne binde seg selv i økonomiske forhold. 

 

Den mindreårige vil ha mulighet til å kunne binde seg ved enkelte disposisjoner på Inter-

nett. I mange tilfeller vil den mindreårige opptre uten rettslig handleevne når den forplikter 

seg til ulike disposisjoner ved Internett. For å kunne begrense dette, er det viktig å se på 

hva det er den mindreårige forplikter seg til og finne ut av om dette er noe burde være nor-

malt eller om det noe som den mindreårige overhodet ikke skal ha mulighet til å forplikte 

seg til. Lovgiver vil derfor ha en viktig oppgave å følge med på hvordan utviklingen av den 

digitale teknologien og Internett utvikler seg videre, slik at den mindreårige blir mer ivare-

tatt og beskyttet. Det kan derfor være mulig at den mindreårige får flere muligheter til å 

kunne binde seg ved ulike disposisjoner, enn hva den allerede har ved dagens lovgivning. 
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6.6 Internettsider 

- Foreldre følger ikke med 

o https://www.online.no/sikkerhet/barn_ungdom/foreldre_folger_ikke_med.js
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- Barnebloggere er fritt vilt 

o http://www.aftenposten.no/article3969945.ece#.UxidQPSwbiR 
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- Donald.no Dine rettigheter og plikter 

o http://www.donald.no/beta/siste-nytt/dine-rettigheter-og-plikter/ 
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o https://minside.tryg.no/minside/hva-er-cookies/index.html 
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o http://www.elektronikkbransjen.no/Rammebetingelser/Teknologi/Produkter-

Mobiltelefon-telekom 

- Andel som har smarttelefon 
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- Skolepenger, Lånekassen 
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fa/Skolepenger/ 

- -Slik tjener du penger på blogging 

o http://www.nrk.no/livsstil/slik-tjener-du-penger-pa-blogging-1.8403519 

- Slik tjener du penger på bloggen din 

o http://www.nettavisen.no/3523668.html 
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o http://www.dinepenger.no/bruke/gir-bankkort-til-barn/20341635 

- DNB Intro – gebyrfri konto med kort og nettbank for deg mellom 10 og 18 år 

o https://www.dnb.no/portalfront/nedlast/no/privat/produktark/DNB-

Faktaarrk-A4-Intro-1111.pdf 
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- Sikker handel på Internett? 
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- Dette er BankID 

o https://www.bankid.no/Dette-er-BankID/ 

- Spendon = kundevennlige betalingsprodukter 

o http://www.spendon.no/informasjon/om-spendon 

- Din konto og Apple-ID 

o http://store.apple.com/no/help/your_account 
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- Internett-handel 

o http://snl.no/Internett-handel 

- Erklæring om plikter og rettigheter 

o https://www.facebook.com/legal/terms 

- Internasjonal privatrett 

o http://snl.no/internasjonal_privatrett 

-  


