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1 Innledning 
 

1.1 Tema og problemstilling 
 

Tema for denne oppgaven er vilkårene for å fastsette svært begrenset samvær eller samværs-

nekt mellom et barn og dets foreldre når foreldrene har blitt fratatt omsorgen etter barnevern-

loven. Retten til samvær etter omsorgsovertakelse er sterkt vernet i nasjonal rett og gjennom 

menneskerettighetene og utgangspunktet er at foreldre og barn har rett til samvær med hver-

andre. Det er likevel rettslig adgang til å gjøre store inngrep i samværsretten. Inngrep i sam-

værsretten er, ved siden av tvangsadopsjon, de mest inngripende tiltak som hjemles i barne-

vernloven. Likevel angir verken barnevernloven eller dens forarbeider noen vilkår eller ret-

ningslinjer for hva som skal til for å nødvendiggjøre et så alvorlig inngrep i familielivet. I 

følge Høyesterett kreves sterke og spesielle grunner. Problemstillingen er hva som kan utgjøre 

sterke og spesielle grunner for å nekte samvær eller å fastsette svært begrenset samvær.  

 

1.2 Avgrensninger 
 
Oppgavens begrensede omfang gjør det nødvendig å avgrense mot noen temaer det ellers ville 

vært naturlig å si noe om, slik som blant annet andre samværsformer enn fysisk samvær. Tele-

fon-, sms-, og internettkontakt faller inn under samværsbegrepet i barnevernloven, men vil 

ikke bli drøftet i det videre. Det avgrenses også mot vurderingen som følger av «minste inng-

reps prinsipp» – om hvorvidt alternative beskyttelsestiltak ved samvær er tilstrekkelig, slik 

som  tilsyn og/eller plassering av barnet på sperret adresse, som skal vurderes før samvær 

nektes eller begrenses sterkt. 

 

Når biologiske foreldre nektes samvær, kan samværsrett for andre utløses.1 Dette vil ikke bli 

nærmere behandlet.  

 

 

 

                                                
1 Barnevernloven § 4-19 fjerde ledd bokstav b 
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1.3 Rettskildebildet 
 

Det rettslige grunnlaget for regulering av samvær i saker hvor det er fattet vedtak om  

omsorgsovertakelse er lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven)  

§ 4-19. Det følger av bestemmelsen at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre, 

men at det også kan bestemmes at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. Ut over 

dette gir ikke bestemmelsen, eller barnevernloven for øvrig, noen nærmere retningslinjer for 

vurderingen av samværsomfanget eller når samvær kan nektes.  

 

I forarbeidene til loven er det sagt at samværsspørsmålet henger sammen med spørsmålet om 

omsorgsvedtakets varighet og målsetning.2 Forarbeidene gir for øvrig liten veiledning om 

skjønnet som skal utøves ved samværsfastsettelsen. Det foreligger to nye offentlige utred-

ninger på området; NOU 2012: 5 «Bedre beskyttelse av barns utvikling» avgitt av det såkalte 

Raundalenutvalget og NOU 2016: 16 «Ny barnevernslov: Sikring av barnets rett til omsorg og 

beskyttelse» avgitt av barnevernslovutvalget. Utredningene er relevante for å belyse gjeldende 

rett på området.  

 

I dette rettskildebildet blir rettspraksis en viktig kilde. Høyesterett har behandlet 16 saker om 

samvær etter omsorgsovertakelse.3 I to av dommene fastsatte Høyesterett samværsnekt og i en 

dom ble det fastsatt såkalt svært begrenset samvær.4 Høyesterettsdommene er få og avklarer 

ikke alene ikke rettstilstanden. Det er derfor naturlig å se til lagmannsrettspraksis. På dette 

rettsområdet kan det være grunn til å legge større vekt på lagmannsrettspraksis enn ellers. 

Saker etter barnevernloven kapittel 4 blir behandlet for første gang i fylkesnemnda, for annen 

gang i tingretten, og for tredje gang hvis de slipper inn til behandling i lagmannsretten. Anker 

over tingrettens dom i sak om fylkesnemndas vedtak etter barnevernloven er underlagt en 

silingsordning som innebærer at fremme av anken krever samtykke fra lagmannsretten jf. tvis-

teloven § 36-10 tredje ledd. Det følger av lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og retter-

gang i sivile tvister (tvisteloven) § 36-10 tredje ledd bokstav a til d at samtykke bare kan gis 

                                                
2 Ot.prp.nr.44 (1991-1992) s. 51 
3 Se NOU 2012: 5 s. 103, Rt. 1996 s. 1684, Rt. 1997 s. 534, Rt. 1998 s. 787, Rt. 1998 s. 1420, Rt. 2001 s. 14, Rt. 

2002 s. 875, Rt. 2002 s. 908, Rt. 2003 s. 425, Rt. 2004 s. 1046, Rt. 2004 s. 1683, Rt. 2005 s. 624, Rt. 2006 s. 
247, Rt. 2006 s. 1308, Rt. 2006 s. 1672, i tillegg Rt. 2012 s. 1832 og Rt. 2014 s. 976 som er avsagt etter ut-
givelse av NOUen.  

4 Rt. 2002 s. 908, Rt. 2004 s. 1046 og Rt. 2012 s. 1832 
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dersom spørsmålet har betydning utover den foreliggende sak, det har fremkommet nye opp-

lysninger, det er vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller saksbehandling, eller til 

sist, om dommen går ut på tvang som ikke er vedtatt av fylkesnemnda. Det er sjelden at saker 

om barnevernloven kapittel 4 slipper inn til behandling for Høyesterett. I praksis er det derfor 

slik at prinsipielle saker etter barnevernloven i de fleste tilfeller får sin endelige avgjørelse i 

lagmannsretten. 

 

Det kan innvendes at dommers rekkevidde i barnevernssaker generelt vil være begrenset et-

tersom de er, og skal være, konkret begrunnet. Det er viktig at begrunnelsene i disse sakene 

ikke blir standardisert, men at det foretas en konkret vurdering av det enkelte barnets beste i 

den aktuelle saken.5 I rettspraksis er det likevel noen sentrale momenter som går igjen i vurde-

ringene av samværsfastsettelser. For øvrig bør det her som ellers være slik at like dommer kan 

brukes som argument for likt resultat slik at hensynet til forutsigbarhet og rettsikkerheten til 

foreldrene og barna ivaretas.  

 

Lagmannsretten avsa 61 dommer om samvær etter omsorgsovertakelse i perioden mellom  

1. januar 2015 og 31. august 2016.6 I seks dommer ble samvær nektet og i fem ble det fastsatt 

svært begrenset samvær.7 I et forsøk på å kartlegge gjeldende rett er det et poeng i seg selv å 

anvende de nyeste dommene. Der de nyeste dommene ikke har gitt tilstrekkelig grunnlag for å 

trekke slutninger er eldre rettspraksis trukket inn. 

 

Samværsretten er vernet av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og  

FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekonvensjonen) som begge er gjort til norsk rett 

gjennom lov av 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 

(menneskerettsloven) § 2 og gitt forrang ved motstrid med intern norsk rett etter § 3. Inngrep 

etter barnevernloven må følgelig være i overenstemmelse med konvensjonene. Det foreligger 

en del praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD) knyttet til foreldrenes 

rett til samvær med egne barn etter EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Denne praksisen 

                                                
5 Haugli (2004)   
6 Søk i Lovdata 31.08.16 i basen Lagmannsrettene, sivile, med søkeord LOV-1992-07-17-100-§4-19 i feltet lov-

henvisning, dom i instansfeltet og dato 2015-01-01 til 2016-08-31 i datofeltet 
7 Samværsnekt: LB-2014-166387, LB-2014-173958, LG-2014-135278, LB-2014-195631, LG-2015-104382, 

LA-2015-95149, svært begrenset samvær: LB-2014-178134, LH-2014-172014, LH-2016-38074, LB-2015-
179894, LA-2014-143868 
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er relevant og skal tillegges stor vekt ved samværsvurderinger. Barnekonvensjonen har ingen 

egen domstol som kan gi veiledning om hvordan konvensjonsbestemmelsene skal forstås.8 De 

generelle kommentarene («general comments») utgitt av FNs barnekomitè er ikke rettslig 

bindende, men gir god veiledning og benyttes som en viktig kilde for tolkning av barnekon-

vensjonen.9 Noen rett til å klage inn brudd på barnekonvensjonen til FNs barnekomité har 

nordmenn imidlertid ikke som følge av at Norge ikke har sluttet seg til tilleggsprotokollen til 

barnekonvensjonen om individuell klagerett.10 

 

Med et rettskildebilde hvor verken lovtekst eller forarbeider gir klare eller nærmere retnings-

linjer, og hvor Høyesterettspraksis kun avklarer rettstilstanden på noen få punkter og i et lite 

antall saker, kan det tenkes at man i større grad enn ellers også vil legge vekt på juridisk teori 

som rettskilde.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 NOU 2012: 5 s. 47 
9 Høstmælingen (2016) s. 25 
10 FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om individuell klagerett, 19. desember 2011 
11 Bergum (2004) punkt 1.1 
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2 HOVEDREGELEN: RETT TIL SAMVÆR 
 
2.1 Nærmere om samværsretten 
 

Det følger av barnevernloven § 4-19 første ledd at barn og foreldre har rett til samvær med 

hverandre. Samværsretten omfatter både foreldrenes rett til å besøke barnet og barnets rett til 

å besøke foreldrene.12 EMK artikkel 8 om rett til respekt for privatliv og familieliv, omfatter 

også samværsretten. Videre gir barnekonvensjonen artikkel 9 nr. 3 barnet en selvstendig rett 

til å opprettholde kontakt med foreldrene sine. Som nevnt ovenfor er både EMK og barnekon-

vensjonen gjort til norsk rett gjennom menneskerettsloven § 2 og skal ved motstrid gå foran 

intern norsk rett jf. § 3. Adgangen til å begrense samvær etter barnevernloven må derfor være 

i samsvar med de krav som følger av EMK med tilhørende praksis fra EMD og rettighetene 

etter barnekonvensjonen. Høyesterett uttalte i Rt. 2012 s. 1832 (32) at «[N]orsk intern rett er i 

samsvar med våre internasjonale forpliktelser på dette området». Barnevernloven § 4-19 må 

imidlertid kontinuerlig tolkes og anvendes i tråd med EMD.  

 

Retten til samvær er et utslag av det biologiske prinsipp.13 Prinsippet er et uttrykk for den 

sterke tilknytningen som finnes mellom et barn og dets foreldre, og beskyttes av retten til fa-

milieliv etter EMK artikkel 8. Det biologiske prinsipp kommer ikke direkte til uttrykk i bar-

nevernloven, men det fremgår klart som en forutsetning at foreldre har det primære ansvaret 

for sine barn, og at barnevernets ansvar er subsidiært.14 Dette er også en del av vår samfunns-

ordning og det er ansett som en ressurs for barnet å ha tilknytning til sine foreldre.15 Barne-

vernloven forholder seg imidlertid ikke til biologisk foreldreskap, men til juridisk foreldre-

skap etablert etter reglene i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) kapittel 2 

og lov 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon (adopsjonsloven) kapittel 3. Begrepet kan slik sett 

hevdes å være noe misvisende.16 Det biologiske prinsipp har klar sammenheng med  prinsip-

pet om hensynet til barnets beste, som er grunnleggende i alle saker om barn (mer om prinsip-

pet under punkt 4.1.1). I barnevernloven kapittel 4 er det inntatt en bestemmelse som tillegger 

                                                
12 NOU 1985:18 s. 168 
13 Rt. 2012 s. 1832 (27) og NOU 2012: 5 s. 101 
14 NOU 2012: 5 s. 41 
15 NOU 2000: 12 s. 13 
16 NOU 2012: 5 s. 49 
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hensynet til barnets beste avgjørende vekt jf. barnevernloven § 4-1. Det betyr at ved anven-

delsen av tiltak etter barnevernloven kapittel 4 må det biologiske prinsipp vike hvis det går på 

bekostning av barnet.  

 

2.2 Gjenforeningsmålsettingen 
 
Det følger av EMD-praksis at omsorgsovertakelser i utgangspunktet skal være midlertidige 

tiltak.17 Ved vurderingene til grunn for tiltak etter omsorgsovertakelse, slik som samværsord-

ninger, skal også formålet om gjenforening mellom barnet og de biologiske foreldrene ligge 

til grunn. EMD har i praksis håndhevet gjenforeningshensynet restriktivt. Dette er blitt kriti-

sert i norsk juridisk teori for å sette hensynet til foreldrene over barnets behov for stabilitet.18 

Tema for denne oppgaven er når det er adgang til å gjøre unntak fra gjenforeningsmålsetting-

en, den får dermed ikke stor plass i det videre.  

 
2.3 Samværsomfanget ved langvarige plasseringer 
 

Når det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12 følger det av bar-

nevernloven § 4-19 annet ledd at fylkesnemnda skal ta standpunkt til omfanget av samværs-

retten, og at det også kan bestemmes at det ikke skal være samvær. Bestemmelsen angir ingen 

vilkår eller retningslinjer for skjønnsutøvelsen for samværsomfanget utover at det ved vurde-

ringen av samværsnekt skal ses hen til hensynet til barnet, jf. annet ledd første punktum. Ut-

gangspunktet må derfor tas i barnevernloven § 4-1 som fastsetter at det ved tiltak etter kapittel 

4, herunder § 4-19, skal legges avgjørende vekt på hensynet til barnets beste.19 

 

Bakgrunnen for samværsfastsetting er at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse og barnet 

er plassert utenfor hjemmet, jf. barnevernloven § 4-12. Vedtak om omsorgsovertakelse kan i 

følge barnevernloven § 4-12 treffes dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:  

 

a) dersom det er alvorlige mangler ved den daglige omsorg som barnet får, eller alvorlige 

mangler i forhold til den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og 

                                                
17 K.A. mot Finland (2003) premiss 138  
18 NOU 2016: 16 s. 350 
19 Ofstad (2015) s. 180 
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utvikling, 

 

b) dersom foreldrene ikke sørger for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende 

barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring, 

 

c) dersom barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet, eller 

 

d) dersom det er overveiende sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd 

fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet 

 

Dersom ett eller flere av grunnvilkårene i første ledd er oppfylt, følger det videre av § 4-12 

annet ledd at omsorgsovertakelsen må være nødvendig ut fra den situasjonen barnet befinner 

seg i, og at andre tiltak ikke er tilstrekkelig. Videre må omsorgsovertakelsen være til barnets 

beste, jf. barnevernloven § 4-1. Det må her påpekes at daglig omsorg for barnet krever mer av 

foreldrene enn samvær gjør. Foreldrene kan være gode samværsforeldre selv om de ikke er i 

stand til å ha den daglige omsorgen.20 Utgangspunktene for henholdsvis omsorgsovertakelse 

og samværsfastsettelse er derfor forskjellig.  

 

Det følger av forarbeidene at formålet med og varigheten av vedtaket om omsorgsovertakelse 

vil være sentrale momenter ved samværsfastsettelsen. 21 Høyesterett trakk opp et skille i Rt. 

1998 s. 787, mellom de plasseringene som antas å være kortvarige og de som antas å være 

langvarige:  

 

«I de tilfelle omsorgsovertakelse antas å være midlertidig og tilbakeføring ventes å 

finne sted innen rimelig tid, bør det sørges for at kontakten mellom de biologiske for-

eldre og barnet holdes best mulig vedlike, jf uttalelsene i NOU 1985:18 side 162. Dette 

tilsier etter hvert hyppige samvær av noe lengre varighet. Hvis tilbakeføring ikke kan 

påregnes eller en tilbakeføring ligger langt fram i tid, tar samvær sikte på at barnet skal 

få kjennskap til sitt biologiske opphav med henblikk på en eventuell senere tilknytning 

når barnet vokser til. Hovedmålsettingen over tid må være at også mer begrenset sam-

vær fungerer til barnets beste ut fra barnets følelser, interesser og behov.»22 

                                                
20 Bergum (2004) s. 2 
21 Ot.prp.nr.44 (1991-1992) s. 51 
22 Rt. 1998 s. 787 på side 792 
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I følge Høyesterett vil altså mer begrenset samvær vil være til barnets beste når det er snakk 

om langvarige plasseringer. I Rt. 2012 s. 1832 uttalte førstvoterende at det ikke kunne trekkes 

opp klare grenser for hvor mye samvær barn og foreldre generelt bør ha, men i de fleste sam-

værssakene Høyesterett har behandlet har antallet samvær variert mellom tre og seks per år 

ved langvarige fosterhjemsplasseringer. 23  

 

Det kan spørres om normalnivået for samværsomfanget ved langvarige plasseringer på mel-

lom tre og seks årlige samvær er i overenstemmelse med EMDs gjenforeningsmålsetning. 

Månedlige samvær av tre timers varighet var i følge EMD mer egnet til å hindre enn å fremme 

gjenforening i K. og T. mot Finland.24 I NOU 2016: 16 vises det til behov for rettsavklaring 

på dette punkt.25 Videre drøftelse av dette faller imidlertid utenfor oppgavens tema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23 Rt. 2012 s. 1832 (37) 
24 K og T mot Finland (2001) premiss 179 jf. 57 
25 NOU 2016: 16 s. 353 
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3 UNNTAK: SVÆRT BEGRENSET SAMVÆR OG 
SAMVÆRSNEKT 

 

3.1 Innledning 
 

Såkalt «svært begrenset samvær» er når samværsomfanget begrenses til under normalnivået 

ved langvarige plasseringer, altså under tre ganger i året. Det er følgelig mindre inngripende 

enn avskjæring av all kontakt, men likevel inngripende og forbeholdt svært alvorlige saker. 

Rettssystemet setter grenser for slik offentlig inngripen i familielivet. Det følger av det for-

valtningsrettslige legalitetsprinsippet nedfelt i Grunnloven § 113 at myndighetenes «inngrep 

ovenfor den enkelte må ha grunnlag i lov». Videre gjelder det et minste inngreps prinsipp i 

barnevernssaker som innebærer at et tiltak ikke må være mer inngripende enn nødvendig sett 

hen til formålet. 26  

 

3.2 Det rettslige grunnlaget 
 

Som nevnt, kan det etter barnevernloven § 4-19 annet ledd fastsettes at det ikke skal være 

samvær dersom hensynet til barnet tilsier dette. Av ordlyden følger da forutsetningsvis også at 

samvær kan begrenses kraftig. Dette følger også av en «fra det mer til det mindre betrakt-

ning». Det eneste vilkåret for samværsnekt er i følge ordlyden at hensynet til barnet tilsier det.  

Ut over dette gir som nevnt ovenfor verken bestemmelsen eller dens forarbeider særlig vei-

ledning. 27 

 

At en omsorgsovertakelse anses varig eller langsiktig er i følge Høyesterett i seg selv ikke 

tilstrekkelig til å nekte samvær.28 Høyesterett uttalte i Rt. 2002 s. 908 at samværsnekt kan 

bestemmes «etter en bred skjønnsmessig vurdering, der fylkesnemnda og domstolene må ta i 

betraktning det generelle utgangspunktet i barnevernloven § 4-1 - at det ved avgjørelser etter 

lovens kapittel 4 skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet».29 

Spørsmålet om å nekte samvær eller begrense det sterkt blir dermed en ren barnets beste-

                                                
26 Bendiksen (2015) s. 163 
27 NOU 1985: 18 s. 168 
28 Rt. 1998 s. 787 på side 791 
29 Rt. 2002 s. 908 s. 912 
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vurdering jfr. barnevernloven § 4-1. 30  

 

Inngrep i samværsretten er i strid med EMK artikkel 8, så sant tiltaket ikke oppfyller vilkåre-

ne i EMK artikkel 8 nr. 2.  

 

For det første kreves hjemmel i nasjonal lovgivning. Barnevernloven § 4-19 oppfyller dette 

vilkåret, selv om det kan spørres om bestemmelsen er tilstrekkelig klar til å hjemle et så inn-

gripende tiltak i det ordlyden er såpass vid. For det andre kreves det at tiltaket har et legitimt 

formål. Tiltak som skal verne barn mot opptreden fra foreldrenes side som truer barnets helse, 

utvikling eller integritet er opplagt legitime.31 Til sist må tiltaket være nødvendig i et demo-

kratisk samfunn. Dette må avgjøres etter en forholdsmessighetsvurdering av om tiltakene var 

egnet til å oppnå det ønskede formålet. Tiltaket må være «relevant and sufficient».32  

 

Nasjonale myndigheter har i følge EMD en «margin of appreciation» ved oppfyllelsen av sine 

plikter til å ivareta borgernes rettigheter og friheter etter konvensjonen. Skjønnsmarginen er  

vid når det gjelder hvorvidt omsorgsovertakelse av et barn skal vedtas, men ved mer vidtrek-

kende midler, som begrensninger i samværsretten, vil EMD føre strengere kontroll.33  

 
3.3 Vilkåret om ekstraordinære tilfeller 
 

I 1996 ble Norge dømt i EMD for brudd på EMK artikkel 8, i den såkalte Adele-saken. Adele 

Johansen var blitt fratatt omsorgen for sin datter og nektet samvær. EMD uttalte at samværs-

nekt er et spesielt vidtrekkende tiltak («particularly far-reaching») ettersom det fratar foreld-

rene et familieliv med barnet og ikke tar sikte på gjenforening. Slike virkemidler skulle kun 

brukes i ekstraordinære tilfeller («in exceptional circumstances») og bare når det er motivert 

ut fra et dominerende hensyn til barnets beste.34 Domstolen mente altså ikke at samvær aldri 

kan avskjæres, men at det bare skal skje helt unntaksvis. Saken gjaldt samværsnekt når om-

sorgen var overtatt med sikte på adopsjon, men i Rt. 2004 s. 1046 (48) klargjorde Høyesterett  

at kravet om «ekstraordinære tilfeller» også gjelder i saker hvor det ikke tas sikte på adopsjon. 
                                                
30 NOU 2012: 5 s. 104 
31 NOU 2016:16 s. 339 
32 Olsson mot Sverige (1988) premiss 68 
33 P. C. og S mot Storbritannia (2002) premiss 117 
34 Johansen mot Norge (1996) premiss 78 
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Kravet til ekstraordinære omstendigheter innebærer at det skal foretas en avveining av hensy-

net til barnet og hensynet til foreldrene. Der samvær ikke anses å være til det beste for barnet 

får dette avgjørende vekt.35 

 

3.4 Skadelig for barnets helse og utvikling 
 

I Adele-saken ble det også sagt at det i særdeleshet ikke skal treffes tiltak som vil skade bar-

nets helse og utvikling («harm the child`s health and development»).36  

I en dom fra 2010 uttalte EMD at barnets beste-vurderingen består av to motstridende hensyn: 

 

The child’s interest comprises two limbs. On the one hand, it dictates that the child’s ties with 

its family must be maintained, except in cases where the family has proved particularly unfit. 

It follows that family ties may only be severed in very exceptional circumstances and that eve-

rything must be done to preserve personal relations and, if and when appropriate, to “rebuild” 

the family […] On the other hand, it is clearly also in the child’s interest to ensure its devel-

opment in a sound environment, and a parent cannot be entitled under Article 8 to have such 

measures taken as would harm the child’s health and development.37 

 

Dette synes å innebære at myndighetene må strekke seg langt for å ivareta den biologiske re-

lasjonen, men hvis samvær vil være skadelig for barnets helse og utvikling må foreldrenes 

interesser vike.  

 

3.5 Særlige/spesielle/sterke grunner 
 

I Rt. 2002 s. 908 uttalte Høyesterett på side 913 at dommene avsagt etter Adele-saken sams-

varte med EMDs tolkning ved å stille krav om «særlige grunner» / «sterke grunner» for å be-

grense samværet så sterkt som til to timer to ganger i året. Høyesterett fastsatte i denne saken 

samværsnekt under henvisning til at det forelå «spesielle og sterke grunner».38  

 

                                                
35 NOU 2016: 16 s. 355 
36 Johansen mot Norge (1996) premiss 78 
37 Neulinger og Shuruk mot Sveits (2010) premiss 136 
38 Rt. 2002 s. 908 på side 916 
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Det synes ikke å være noen tilsiktet forskjell på om Høyesterett bruker ordene særlige, sterke 

og/eller spesielle grunner som vilkår for fastsettelse av svært begrenset samvær eller sam-

værsnekt. Det legges til grunn at det siktes til det samme kriteriet uavhengig av hvilke av dis-

se ordene, eller rekkefølgen på dem, retten velger å bruke i den enkelte sak. I det videre vil jeg 

bruke termen sterke og spesielle grunner som betegnelse på dette vilkåret. 

 

Vilkåret om sterke og spesielle grunner gjelder både ved samværsnekt og ved samvær som er 

så sterkt begrenset som under tre samvær i året. En problemstilling er derfor om vurderingen 

er helt lik for begge tilfeller. I teorien kan forskjellen mellom ett eller to samvær i året og intet 

samvær virke relativt liten. For foreldrene og barna kan det imidlertid tenkes at forskjellen er 

enorm. For et barn av en rusmisbruker kan det være viktig å få se at moren lever og klarer seg, 

kontra å måtte undre seg over hvordan hun har det. For en forelder vil kanskje ett samvær i 

året, bare for å se om barnet har det greit, være en enorm forskjell fra å ikke få se barnet over-

hodet. På denne bakgrunn er det et interessant spørsmål hvilke momenter retten mener er ut-

slagsgivende når den kommer til at det foreligger sterke og spesielle grunner til å nekte sam-

vær kontra når retten finner at det foreligger sterke og spesielle grunner til "bare” å begrense 

det. 

 

Høyesterett har flere ganger, senest i Rt. 2014 s. 976 (36), lagt til grunn at kriteriet sterke og 

spesielle grunner har samme innhold som EMKs krav til ekstraordinære omstendigheter.39  

 

3.6 Beviskravet for sterke og spesielle grunner 
 

Beviskravet ved vurderingen av årsaksforholdet er i utgangspunktet vanlig sannsynlighets-

overvekt.40 Det holder altså at det er over 50% sannsynlig at de forhold som anses å være 

sterke og spesielle faktisk foreligger.  

 

Det har blitt vurdert i praksis om det i noen tilfeller kan stilles strengere eller svakere bevis-

krav. I Rt. 2014 s. 976 (47) viste førstvoterende til forarbeidene til endringer i barnelova og 

uttalte at følgende uttalelse hadde overføringsverdi til vurderinger om samværsnekt etter bar-

nevernloven: 
                                                
39 Rt. 2002 s. 908 på side 913, Rt. 2012 s. 1832 (32)  
40 Rt. 2004 s. 1046 (66) 
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 Hensikten med tilføyelsen er videre å sikre at hensynet til barnet tillegges tilstrekkelig 

vekt i de situasjonene hvor det er vanskelig eller umulig å ta stilling til om overgrep har 

skjedd eller vil komme til å skje. Hvis det er en reell risiko for at barnet blir utsatt for 

overgrep hos en av foreldrene, må dette få betydning for rettens avgjørelse. Det kan ikke 

legges vekt på enhver påstand om overgrep. Det må legges til grunn at det som et 

utgangspunkt må foreligge forhold som underbygger påstanden. Det kan ikke kreves 

sannsynlighetsovervekt for at mistanke om vold og overgrep skal legges til grunn. Det vil 

også kunne være tilstrekkelig med en mindre grad en 50 prosent sannsynlighet for at 

beviskravet kan anses oppfylt. Hvilken grad av sannsynlighet som må foreligge vil 

avhenge av de konkrete omstendighetene i saken, hvor forhold som arten av overgrep det 

er fare for, alvorlighetsgrad og personlige forhold hos de involverte kan få betydning. 

Dersom det er en risiko for alvorlige overgrep, vil det kunne tilsi at det skal mindre til for 

at beviskravet anses oppfylt. 

 

Høyesterett konkluderte etter dette med at hvis det foreligger reell og aktuell risiko for bortfø-

ring og det foreligger konkrete forhold som underbygger frykten kan samværsretten avskjæres 

selv om det ikke foreligger sannsynlighetsovervekt. På denne bakgrunn kan det antagelig også 

sluttes at det samme vil gjelde for mistanke om vold og overgrep. Graden av sannsynlighet 

som kreves må vurderes konkret. Desto mer alvorlige forhold, desto mindre grad av sannsyn-

lighet vil antagelig kreves, jf. uttalelsen over.  
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4 ”STERKE OG SPESIELLE GRUNNER” 
 

4.1 Barnet i saken 
 

For å komme til det resultat som er det beste for barnet i saken er det av stor viktighet å finne 

ut hvem barnet er, hvilket omsorgsbehov det har og hvilken situasjon det befinner seg i. Sam-

vær virker ulikt for ulike barn i ulike situasjoner.41 Noen barn er robuste, andre skjøre. Vurde-

ringene bak tiltak etter barnevernloven har vært kritisert for å være mer fokusert på foreldre-

nes forhold og omsorgskompetanse, enn på barnet i saken. De siste årene har en barneorien-

tert tilnærming - et barneperspektiv, blitt etterspurt.42 Det er barnet som skal være hovedper-

sonen og utgangspunktet ved vurderinger etter barnevernloven, jf. barnevernloven § 4-1. Det 

er det enkelte barnets behov foreldrenes forhold skal måles opp mot. I det videre vil jeg rede-

gjøre for hvilke forhold ved barnet og dets situasjon som er relevant ved vurderingen av om 

samvær skal begrenses eller nektes. 

 

4.1.1 Prinsippet om barnets beste 

 

Det følger av Grunnloven § 104 annet ledd at barnets beste skal være et grunnleggende hen-

syn ved alle «handlinger og avgjørelser som berører barn». Ordlyden selv, som bestemmer at 

hensynet er «grunnleggende», og at hensynet er nedfelt i Grunnloven gir prinsippet stor vekt 

ved alle vurderinger som berører barn helt generelt. Formuleringen er inspirert av barnekon-

vensjonen artikkel 3 nr. 1 som også krever at hensynet skal være grunnleggende ved alle 

handlinger som berører barn.43 Prinsippet er i følge FNs barnekomité ett av fire generelle 

prinsipper hele konvensjonen skal tolkes i lys av.44 EMK inneholder ingen egen artikkel om 

barnets beste, men hensynet er innfortolket i EMK artikkel 8. EMD har uttalt at «[…I]n all 

decisions conserning children, their interests must be paramount».45  

 

 

                                                
41 Haugli (2010) s. 64 
42 Senest i NOU 2016: 16 s. 51 
43 Bendiksen (2015) s. 22 
44 Generell kommentar nr. 5 punkt 12 
45 Neulinger og Shuruk mot Sveits (2010) premiss 135 
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Når det gjelder tiltak etter barnevernloven, er vekten av hensynet regulert direkte i lovens  

§ 4-1. Her heter det at det skal legges «avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for 

barnet». Barnevernloven går her lenger enn barnekonvensjonen og Grunnloven ved å kreve at 

hensynet skal gå foran andre hensyn, som for eksempel hensynet til foreldrene, og fosterfor-

eldrene.46 Det er følgelig ikke vekten av dette hensynet som er problematisk. Utfordringen er 

å finne ut hva det konkret inneholder, og trekker i retning av i den enkelte sak. Ved samværs-

vurderinger vil jo begge parter påstå at deres krav er til det beste for barnet.47  

 

I enkeltsaker vil barnevernfaglige vurderinger med støtte i barnepsykologi og barnepsykiatri 

være en vesentlig del av vurderingen.48 Relevante momenter vil være individuelle forhold ved 

barnet og ved foreldrene, barnets alder og mening, og tilknytningsforhold til foreldrene 

og/eller fosterforeldrene. Som påpekt over er spørsmål om samvær skal begrenset eller nektes 

i all hovedsak en ren barnets beste-vurdering. Alle momentene denne oppgaven trekker frem 

som relevante ved samværsvurderingen er med andre ord relevante ved vurderingen av hva 

som er til barnets beste.  

 

4.1.2 Barn med særlige behov 

 

Mange av barna som er under offentlig omsorg har særlige omsorgsbehov, ofte nettopp fordi 

de har opplevd omsorgssvikt. Barnet kan også ha medfødte, såkalt konstitusjonelle utford-

ringer. Barn med særlige omsorgsbehov kan oppleve en samværssituasjon som stressende, 

særlig hvis foreldrene ikke evner å gjøre samværet positivt for barnet. Hvordan barn tåler det-

te stresset er forskjellig, og biologiske ressursmessige forutsetninger kan da være en medvir-

kende faktor. Biologisk sårbare barn som f.eks. premature barn, ruseksponerte barn, barn som 

har vært utsatt for infeksjoner i svangerskapet, føtale alkoholskader og barn med hjernefor-

styrrelser tåler som regel uforutsigbarhet, stress og ubehag dårligere enn barn som er biolo-

gisk sett robuste barn.49 

 

                                                
46 Haugli (2010) s. 82 
47 Bendiksen (2015) s. 22 
48 Lindboe (2003) s. 1 
49 NOU 2000: 12 s. 158 
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Koch og Walstad deler de vanligste utviklingsvanskene inn i tre hovedgrupper.50 Barn med 

fysiske eller psykiske funksjonshemninger, barn med atferds- eller lærevansker og barn med 

psykiske og emosjonelle vansker. Samvær kan for barna i disse gruppene, oftere enn andre, 

representere en tilleggsbelastning. For et barn som har vært utsatt for omsorgssvikt kan sam-

vær i seg selv føre til uro og utrygghet. Det kan vekke minner hos barnet som kan være en 

stor belastning. Dersom samværsforeldrene må antas å ikke kunne ivareta barnets særlige be-

hov under samvær vil som regel barnet være best tjent med lite samvær.51 

 

Når det gjelder vektleggingen av barnas særlige behov i vurderingen av samværsspørsmålet 

mener Koch og Walstad at barnas kapasitet for samvær må tillegges særlig stor vekt. At det  

faktisk tillegges stor vekt tyder også praksis på.  

 

I begge Høyesterettsdommene hvor samvær ble nektet var barna sterkt skadet. I Rt. 2002 s. 

908 uttalte førstvoterende på side 913 at barnet «til tross for en intellektuelt god utrustning – i 

dag er et skadet og sterkt sårbart barn, og at dette i stor grad må tilbakeføres til morens for-

hold da B [barnet] bodde hos henne de første 14 månedene av sitt liv». Høyesterett uttalte 

videre at: «[v]iktig i denne vurderingen er Bs spesielle sårbarhet sett i sammenheng med mo-

rens atferd under de samværene som er gjennomført». Høyesterett vurderte altså mors sam-

værskompetanse opp mot barnets særlige behov. På bakgrunn av jentas sterke negative reak-

sjoner på samvær mente Høyesterett at samvær utsatte jenta for en risiko for skade som var 

uholdbar. 

 

I den andre saken, Rt. 2004 s. 1046 (74) ble det lagt vekt på at jenta var «påført betydelige og 

varige fysiske skader» som hadde store konsekvenser for hennes livsutfoldelse. Hun hadde en 

hjerneskade som resulterte i cerebral parese i hele venstre kroppshalvdel. På bakgrunn av ska-

dene, at disse var påført av foreldrene, og risikoen for reaktivering av traumer i forbindelse 

med samvær, ble samvær nektet. En samværsordning ville innebære en så stor påkjenning for 

barnet at foreldrenes interesser måtte vike.  

 

I Rt. 2012 s. 1832 (40) der samvær mellom far og datter ble svært begrenset, ble det lagt til 

grunn at den seks år gamle jenta var sårbar og derfor trengte stabilitet og ro rundt sin situa-
                                                
50 Koch (2005) s. 171 
51 ibid. s. 174 
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sjon. Hvordan dette forholdet ble vektet ved vurderingen ble det ikke sagt noe om. Høyeste-

rett nøyde seg med å si at vilkårene for minimumssamvær var oppfylt ved at samværene ville 

måtte skje i fengsel, at faren drev med kriminell aktivitet og på bakgrunn av farens ruspro-

blemer.  

 

I alle de seks lagmannsrettsdommene hvor samvær ble nektet fra 1. januar 2015 til 31. august 

2016 ble det lagt vekt på at barnet var skadet, sårbart eller begge deler. Også i de fem sakene 

samvær ble begrenset til under tre i året var barnets særskilte omsorgsbehov nevnt i begrun-

nelsen. (Se domsreferanser under punkt 1.3) 

 

Det er om den samlede situasjonen blir for belastende for barnet som må vurderes. I denne 

vurderingen kan også ytre påvirkninger få betydning, for eksempel barnehage- eller skolestart. 

Lagmannsretten la i LB-2014-44578 vekt på at jenta var i en forsterket sårbar periode fordi 

hun hadde måtte bytte nærmiljø og nettopp begynt i 1. klasse. I LB-2014-195631 hadde jenta 

nylig startet i barnehage der hun måtte introduseres for mange nye personer. Hun trengte ro 

og forutsigbarhet i den nye hverdagen. 

 

Sakene viser at det ved vurderingen av om samvær skal nektes eller sterkt begrenses tillegges 

særlig stor vekt om barnet er sårbart eller skadet fordi dette har betydning for hvordan barnet 

antas å ville tåle en samværsordning.  

 

4.1.3 Barnets medvirkning 

 

Det følger av barnevernloven § 6-3 at barn som har fylt sju år skal informeres og gis anled-

ning til å uttale seg før avgjørelse treffes. For barn under sju år beror det på en konkret 

skjønnsmessig vurdering av om barnets utviklingsnivå og modenhet tilsier at det bør få uttale 

seg.52 Barns rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv følger også av Grunnloven  

§ 104 og barnekonvensjonen artikkel 12, der retten regnes som så grunnleggende at den er 

fremhevet som en av fire generelle prinsipper hele konvensjonen skal tolkes i lys av.53 Barne-

konvensjonen angir ingen alder for når barn skal høres. For å samsvare bedre med dette er 

                                                
52 Ot.prp.nr.45 (2002-2003) s. 62 
53 Generell kommentar nr. 5, punkt 12 
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"sjuårsgrensen” i barnevernloven nå foreslått fjernet.54 EMD har innfortolket retten til å bli 

hørt i EMK artikkel 8.55 I følge praksis fra EMD utelukker ikke lav alder muligheten til å 

medvirke i egen sak. I Kutzner mot Tyskland (premiss 77) ble det lagt vekt på at barna i sa-

ken, på fire og seks år, ikke var hørt. 

 

Til tross for barns klare rett til å få uttale seg før avgjørelser blir tatt er det fra flere hold på-

pekt at deltagelsesretten ikke blir tilstrekkelig ivaretatt i praksis.56 Et nytt annet ledd i barne-

vernloven § 4-1 ble derfor innført, og trådte i kraft 1. juni 2014. Det følger nå av § 4-1 annet 

ledd at barnet skal gis mulighet til medvirkning og at det skal tilrettelegges for samtaler med 

barnet. Plassering i loven, som annet ledd i barnets beste-bestemmelsen, er ment å tydeliggjø-

re at deltakelsesretten gjelder under hele saken og skal inngå som en sentral del av barnets 

beste vurderingen.  

 

Vekten av barnets mening beror på en konkret vurdering i hver enkelt sak. Generelt skal 

synspunktet tillegges større vekt jo eldre og mer modent barnet er. I helhetsvurderingen vil 

barnets mening være et sentralt moment, men andre tungtveiende hensyn kan tilsi en annen 

løsning.57 Barnets eget synspunkt trenger altså ikke å være avgjørende.  

 

Spørsmålet er hvilken vekt barnets mening blir tillagt i praksis, og hvilke momenter som kan 

tilsi en annen løsning.  

 

Høyesterett tillagt et barns mening stor vekt da det motsatte seg samvær. I Rt. 2004 s. 1046 

anførte kommunen at lagmannsretten hadde tillagt den åtte år gamle jentas egen mening for 

liten vekt. Lagmannsretten mente at jentas vegring ikke var av et slikt omfang at oppveiet den 

alminnelige verdi det måtte antas å ha for et barn å kjenne sine biologiske foreldre. Høyeste-

rett var ikke enig i lagmannsrettens vurdering: 

 

Selv om C står noe tilbake i sin utvikling i forhold til alderen, er det ikke tvilsomt 

at hun forstår hva samværene konkret innebærer. Men den betraktning at det - særlig sett i et 

lengre tidsperspektiv - generelt sett kan være fordelaktig å ha opprettholdt kontakten med de 
                                                
54 NOU 2016: 16 s. 57 
55 C. mot Finland (2006) premiss 57 
56 NOU 2016:16 s. 56 
57 Ot.prp.nr.45 (2002-2003) s. 32  
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biologiske foreldre, kan hun selvsagt ikke ha innsikt i. Hvor stor vekt man bør legge på hennes 

motvilje mot samværene avhenger etter mitt syn av hvor grunnfestet motviljen er og hva som 

reelt sett er årsaken til den.58 

 

Årsaken til motviljen, og hvor grunnfestet den var, hadde i følge Høyesterett betydning for 

hvor stor vekt jentas mening skulle tillegges. I denne saken var årsaken foreldrenes gjentatte 

mishandling. Foreldrene i denne saken var altså sterkt å bebreide for at jenta ikke ønsket sam-

vær og dette styrket vekten av jentas mening. 

 

I praksis fra EMD ser det ut til at et barns sterke motvilje mot samvær blir tillagt stor vekt 

også der foreldrene ikke er å bebreide. I saken Süss mot Tyskland uttalte EMD at selve mot-

standen barnet viste, og ikke grunnene til den, var avgjørende for å komme til at kontakt ikke 

var i barnets beste interesse.59 I saken C. mot Finland uttalte EMD at det kan være uhensikts-

messig og skadelig å tvinge gjennom en samværsordning som et barn motsetter seg:  

 

 On a practical basis, there may also come a stage where it becomes pointless, if not counter-

productive and harmful, to attempt to force a child to conform to a situation which, for what-

ever reasons, he or she resists. It must be noted that all court instances in this case essentially 

agreed as to the consistency and strength of the children’s views.60 

 

Disse dommene fra EMD tyder på at et barns sterke og konsekvente mening skal tillegges 

særlig stor vekt og at et barn ikke bør presses til samvær, da dette kan være skadelig for bar-

net. For det andre tyder de på at det er nåsituasjonen som skal vurderes, slik at samvær vil 

kunne nektes også i tilfeller hvor foreldrene ikke er å bebreide, altså uavhengig av årsaken. En 

lagmannsrettsuttalelse i LB-2014-166387 trekker i samme retning. Her var det spørsmål om 

barnas motvilje mot samvær skyldtes negativ påvirkning fra fosterforeldrene. Lagmannsretten 

uttalte at i nåsituasjonen, uavhengig av årsaksforholdet, var det viktigst å sikre barnas utvik-

ling og behov for ro, og ikke presse dem til samvær.  

 

I fem av de elleve dommene om samværsnekt eller svært begrenset samvær avsagt av lag-

mannsretten fra 1. januar 2015 til 31. august 2016 var barna sju år eller eldre. Barnas egne 
                                                
58 Rt. 2004 s. 1046 (60) 
59 Süss mot Tyskland (2006) premiss 90-95 
60 C. mot Finland (2006) premiss 57 
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synspunkter ble nevnt i alle vurderingene. I to av sakene ble resultatet et annet enn det barnet 

ønsket.  

 

Hvis retten mener en samværsordning vil være skadelig for barnet vil antagelig ikke et barns  

ønske om en samværsordning kunne tillegges særlig vekt. I LG-2015-104382 ble samvær 

mellom to tvillingsøstre på elleve år og deres far nektet, på tross av jentenes ønske om sam-

vær. Far hadde begått seksuelt overgrep mot den ene søsteren, med den andre som tilskuer. 

Lagmannsretten fant at samvær ville være til skade for barna og uttalte at:  

 

Det legges til grunn at både C og D [tvillingsøstrene] ønsker samvær med far. […]Det må 

imidlertid legges vekt på at det å møte sin far igjen etter å ha vært utsatt for hendelser av den 

karakter det her er tale om, vil utløse komplekse følelsesmessige reaksjoner som en elleve-

åring ikke kan forventes å ha innsikt i. For C kommer i tillegg det moment at hun er beskrevet 

som en person som er opptatt av å tilfredsstille alle omkring seg. Det uttalte ønske om samvær 

kan således også være et utslag av dette. Lagmannsretten er etter dette kommet til at barnas 

ønsker ikke kan tillegges utslagsgivende vekt. 

 

Når det gjaldt så alvorlige hendelser som seksuelle overgrep kunne samvær altså avskjæres 

selv om barna ønsket kontakt, fordi det ville kunne skade deres helse og utvikling. Antagelig 

må dette gjelde tilsvarende for andre svært alvorlige forhold som grov mishandling, ettersom 

det også er egnet til å utløse sterke følelsesmessige reaksjoner som kan være skadelig. 

 

Et annet moment i denne saken var at jenta som sterkest ønsket samvær, var en type som var 

opptatt av å ”please” alle rundt seg. I følge retten svekket dette vekten av hennes uttalelse da 

det antagelig ble ansett for usikkert om samvær faktisk var hennes eget ønske, eller et utslag 

av lojalitet mot eller press fra faren.  

 

I LA-2014-143868 ble svært begrenset samvær tilkjent mellom en tidligere alkoholisert far og 

hans elleve år gamle sønn, som selv uttrykte klart at han ikke ønsket kontakt. Lagmannsretten 

pekte på guttens ønske om å slippe kontakt, men det ble ikke nevnt hvordan dette ble vektet 

mot de andre hensynene i den konkrete vurderingen. Det ble bare lagt til grunn at faren var 

inne i en god utvikling. Selv om det ikke uttales direkte, mente nok ikke lagmannsretten at 

samvær i denne saken ville være skadelig for guttens helse og utvikling. Samværet ble be-

grenset til to ganger i året, tre timer hver gang. Hensynet til faren ble tillagt større vekt enn 
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guttens mening. Dommen er kortfattet og gir ikke et veldig dekkende bilde av sakens bak-

grunn. Det er på det rene at barnets mening ikke er avgjørende, men den skal veie tyngre jo 

eldre barnet er. Når et elleve år gammelt barn sier tydelig fra om at det ikke ønsker samvær, 

bør det i alle fall komme frem av domsgrunnene hvilke andre hensyn har veid tyngre i den 

konkrete sammenhengen.  

 

Selv om barnets mening er sterk og konsekvent må den inngå i en helhetsvurdering. Mening-

en kan ikke tillegges avgjørende vekt uten at også andre momenter er vurdert. Finland ble 

dømt for brudd på de prosessuelle garantiene som følger av EMK artikkel 8 fordi retten hadde 

basert avgjørelsen om samværsnekt utelukkende på de tolv år gamle barnas mening. 61 Pro-

blemet var ikke at det var lagt avgjørende vekt på barnas uttalte vilje i seg selv, men at det 

ikke hadde inngått i en helhetsvurdering. Dette var en familiesak hvor det var spørsmål om 

far, som ikke hadde hatt noe særlig kontakt med barna, skulle få foreldreansvaret etter at mor 

døde. Begrunnelsen har likevel overføringsverdi til vurderinger etter barnevernloven. 

 

Av dette følger at barnets syn skal inngå i balanseringen av interesser i barnets-beste-

vurderingen. Et barns mening kan få avgjørende vekt, men ikke et barnets ønske om kontakt 

dersom retten mener det vil være skadelig. Et barns mening alene kan neppe utgjøre sterke og 

spesielle grunner til å nekte samvær. 

 

4.1.4 Barnets alder  

 

Barnets alder kan gi et noe forskjellig utgangspunkt for samværsvurderingen. Når helt små 

barn plasseres utenfor hjemmet er det ofte på bakgrunn av svært alvorlige forhold. Plasse-

ringene antas derfor ofte å bli langvarige. Utgangspunktet for langvarige plasseringer er at 

hensikten med samvær ikke er å utvikle tilknytning til foreldrene, men å få kjennskap til 

dem.62 Et begrenset samværsomfang på mellom tre og seks ganger i året er i Høyesteretts-

praksis ansett å være til det beste for barnet. Som nevnt er det likevel ikke slik at det forhold 

at plasseringen er langvarig alene vil være tilstrekkelig for å nekte samvær, jf. Rt. 1998 s. 787 

på side 791. At det dreier seg om små barn kan på denne bakgrunn ikke utgjøre sterke og spe-

sielle grunner alene.  
                                                
61 C. mot Finland (2006) premiss 57, 58 og 59 
62 Haugli (2010) s. 102-103 
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Eldre barn som blir plassert utenfor hjemmet vil ofte allerede ha en sterk tilknytning til foreld-

rene. Et hensyn ved vurderingen blir da om dette bør opprettholdes. Eldre barn har større for-

utsetninger for refleksjon enn yngre barn og større mulighet til å reflektere over samværets 

betydning for dem, for foreldrene, og den fremtidige betydningen av samvær.63 Dette kan 

gjøre at samværssituasjonen kan bli følelsesmessig vanskelig å håndtere. Eldre barn kan der-

for bli like urolige i forbindelse med samvær som yngre barn.64  

 

Haugli og Havik fant det etter sin gjennomgang av Høyesteretts- og nemndspraksis vanskelig 

å se noen klar linje som viser hvilken betydning alderen i seg selv tillegges ved samværsfast-

settelsen.65 Det samme kan sies etter gjennomgang av nevnt lagmannsrettspraksis, som ser ut 

til å legge mer vekt på barnets særlige behov, mening og reaksjoner, enn alderen i seg selv. 

 

4.1.5 Hensynet til kontinuitet og stabilitet 

 

I alle avgjørelser om tiltak etter barnevernloven er det som nevnt hensynet til barnets beste 

som skal være avgjørende jfr. barnevernloven § 4-1. I paragrafens første ledd annet punktum 

presiseres det at det ved barnets beste-vurderingen skal legges vekt på «å gi barnet stabil og 

god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen». Lovgiver har altså ansett disse momentene så 

betydningsfulle ved vurderingen at det er tatt inn i selve lovteksten.66  

 

Spørsmålet er om hensynet til kontinuitet og stabilitet er et argument for eller imot samværs-

nekt.  

 

Ordlyden sier ikke noe om hvilken retning momentet trekker i. I følge forarbeidene vil dette 

hensynet vil i de fleste tilfeller tilsi opprettholdelse av kontakt med biologiske foreldre når 

barnet er plassert utenfor familien. Forbruker- og administrasjonskomiteen skrev at de;  

  

                                                
63 Haugli (2010) s. 106 
64 ibid. s. 106 
65 ibid. s. 104 
66 Ofstad (2015) s. 66 
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[…] ser positivt på lovfesting av prinsippet om at det skal legges vekt på å gi barnet stabil og 

god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Komiteen forstår med dette at man understreker 

betydningen av kontakt med de biologiske foreldre, også når barnet er i omsorg utenfor fami-

lien.67 

 

Haugli og Havik peker på at forholdene, «stabil og god voksenkontakt» og «kontinuitet i om-

sorgen», ofte være uforenelige i alvorlige barnevernssaker. Barnet er plassert utenfor hjemmet 

nettopp fordi omsorgen ikke er stabil og god nok. Samvær kan bidra til å gi barnet en følelse 

av kontinuitet, men det kan også forstyrre barnets mulighet til å ”endelig” få et stabilt og godt 

forhold til omsorgspersonene.68 På denne bakgrunn kan det se ut til at hensynet til kontinuitet 

kan være et argument for mer samvær og hensynet til stabilitet et argument i mot.  

 

Også i NOU 2000: 12 diskuteres stabilitet og kontinuitet som to forhold som trekker i hver sin 

retning når samvær skal fastsettes. Utredningen viser til Bunkholdt (1986) som mener at det i 

følge psykologisk forskning er god grunn til å overordne stabilitet på bekostning av kontinui-

tet. Særlig i tilfeller der barnet i forbindelse med samvær får store problemer i vanlige situa-

sjoner over flere dager. Som eksempler gis problemer med å gå på skolen, spise eller sove 

eller at det ikke har krefter til utviklings- og læringsoppgaver.69 I NOU 2012: 5 understrekes 

det at det er behov for mer forskning rundt samværsordninger og virkningene av disse. Bunk-

holdt og Sandbæk mener på bakgrunn av dette at barna ikke bør presses til kontakt med for-

eldrene hvis grundige overveielser taler imot det.70 

 

Av drøftelsene i nevnt teori og disse utredningene kan det sluttes at momentet «stabil og god 

voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen», som barnevernloven § 4-1 krever at det legges 

vekt på ved barnets beste-vurderingen, er to forskjellige momenter som trekker i hver sin ret-

ning for samværspørsmålet. Et slikt skille anvendes imidlertid ikke i praksis i saker hvor det 

vurderes om samvær skal nektes. 

 

Hensynet til kontinuitet og hensynet til stabilitet anvendes av Høyesterett som et samlet ar-

gument for begrensning av samvær mellom barnet og de biologiske foreldrene. Høyesterett 
                                                
67 Innst. O. nr. 80 (1991-1992) punkt 3.4  
68 Haugli (2010) s. 83 
69 NOU 2000:12 s. 157 
70 NOU 2012:5 s. 110 
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bruker altså argumentet motsatt av hva det ser ut som forarbeidene til bestemmelsen forutsat-

te. Grunnen kan tenkes å være at når samværsnekt vurderes er sakene svært alvorlige, og bar-

net har ikke hatt kontinuitet og stabilitet tidligere i livet sitt. Det blir derfor ekstra viktig å 

etablere dette i fosterhjemmet. I en forstand endres kontinuitetsbegrepet fra noe som skulle 

binde sammen fortid og nåtid, til noe som nå må skapes i fosterhjemmet. Samvær med biolo-

giske foreldre vil etter denne forståelsen være et forstyrrende element i denne prosessen.  

 

I Rt. 1998 s. 787 uttalte Høyesterett noe som er blitt sitert eller gjengitt i et stort antall senere 

avgjørelser: 

  

Hensynet til stabil og god voksenkontakt for barnet og kontinuitet i omsorgen kan ved om-

sorgsovertakelse medføre at et mer begrenset samvær må anses for å være til beste for barnet, 

jf barnevernloven § 4-1. […] Hvis tilbakeføring ikke kan påregnes eller en tilbakeføring ligger 

langt fram i tid, tar samvær sikte på at barnet skal få kjennskap til sitt biologiske opphav med 

henblikk på en eventuell senere tilknytning når barnet vokser til. Hovedmålsettingen over tid 

må være at også mer begrenset samvær fungerer til barnets beste ut fra barnets følelser, inter-

esser og behov. 

 

Høyesterett uttalte i Rt. 2012 s. 1832 (36) med henvisning til dommen over at «hensynet til 

kontinuitet og stabilitet vil legge begrensninger på antallet samvær med biologiske foreldre». 

Ved den konkrete vurderingen i avsnitt 40 og 43 tok Høyesterett utgangspunkt i at barnet var 

sårbart og trengte stabilitet og ro rundt sin situasjon. Avgjørende for at samværet måtte be-

grenses sterkt var at jenta trengte ro for å knytte seg til fosterfamilien. 

 

Det er ingen tvil om at hensynet til kontinuitet og stabilitet tillegges betydelig vekt i rettsprak-

sis, noen ganger også avgjørende vekt, men da særlig sett i sammenheng med at barnet er sår-

bart. Det er også vanskelig å skille dette momentet fra forholdene til foreldrene ettersom disse  

ofte er grunnen til at barna nå har et stort behov for stabilitet. I LG-2014-135278 uttalte lag-

mannsretten at det var «helt overordnet» at jenta fikk ro rundt sin omsorgssituasjon. Jenta var 

tolv år, og hennes ønske om å slippe samvær fikk stor vekt. Stabilitet utgjorde således ikke en 

sterk grunn alene. I både LB-2014-166387 og LG-2011-61961 ble lagt avgjørende vekt på å 

sikre barnas utvikling og behov for ro. De skulle derfor ikke presses til samvær.  
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Denne forståelsen ser ut til å være i tråd med praksis fra EMD. I Dolhamre mot Sverige fra 

2010 var samværsnekt hovedsakelig begrunnet med ”the children`s need for a calm and stable 

environment”. Begrunnelsen ble godtatt av domstolen (se premiss 124).  

 

4.1.6 Tilknytning 

 

I NOU 2012: 5 anbefalte det såkalte Raundalen-utvalget innføring av prinsippet om utvik-

lingsstøttende tilknytning.71 Utvalget anså samspillet mellom barn og dets omsorgspersoner  

så avgjørende for barns utvikling og fungering at det måtte tillegges avgjørende vekt sam-

værsvurderinger.72 I saker der tilknytnings- og relasjonskvaliteten er til hinder for barnets ut-

vikling mente utvalget at det nye prinsippet skulle gis forrang fremfor det biologiske prinsipp. 

For samværsspørsmål ville dette hatt stor betydning. Praksis viser at samvær i dag må være 

skadelig for barnets helse og utvikling for å kunne nektes. Med innføring av et slikt prinsipp 

vil samværsnekt kunne fastsettes hvis det ikke er utviklingsfremmende for barnet. Slik jeg 

forstår utredningen vil dette bety at samvær vil måtte føre til noe positivt for barnets utvikling. 

Hvis det ikke gjør det, vil det kunne nektes. Med andre ord ville terskelen for å fastsette sam-

værsnekt senkes betraktelig. Prinsippet ble ikke vedtatt av Stortinget.73 Høyesterett har også  

avvist at et slikt prinsipp er i tråd med gjeldende rett på dette området.74 Og i den nyeste ut-

redningen, NOU 2016:16, konkluderer barnevernslovutvalget med at det ikke kan sies å være 

innført et nytt prinsipp med forrang foran noen andre momenter.75 

 

Barne- og likestillingsdepartementet sa seg imidlertid enige med Raundalenutvalget i at til-

knytningskvalitet er et svært viktig momenter som skal inngå i den konkrete barnets beste-

vurderingen.76 Departementet ville vurdere anbefalingene videre, og igangsette forskning om 

samvær.77 Noen lovendring har vi i skrivende stund ikke fått.  

 

                                                
71 NOU 2012:5 s. 18 
72 ibid. s. 86 
73 LOV-2015-09-04-85  
74 Rt. 2012 s. 1832 (29) og (30) 
75 NOU 2016:16 s. 49 
76 Prop.106 L (2012-2013) s. 82 
77 ibid. s. 84 
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At barnet har god tilknytningskvalitet til sine omsorgsgivere er som nevnt helt vesentlig for 

dets utvikling. Når det er snakk om oppvekstplasseringer vil det ikke være snakk om å skape 

eller opprettholde tilknytning til biologiske foreldre, men å opprettholde kjennskap – hvis 

mulig. Det viktige blir da at barnet får muligheten til å knytte seg til fosterforeldrene. En om-

fattende samværsordning med biologiske foreldre vil kunne hindre muligheten for slik til-

knytning.78 Tilknytningsmomentet vil da trekke i retning av lite samvær. Slik sett er tilknyt-

ningsmomentet sammenlignbart med hensynet til stabilitet som nevnt over.  

 

I tillegg til behovet for å skape tilknytning til fosterforeldrene kan svak tilknytning til biolo-

giske foreldre i seg selv være et viktig moment. Denne siden av tilknytningsmomentet er om-

talt av EMD i blant annet Aune mot Norge (2007). Svak tilknytning mellom barnet og forel-

deren svekket forelderens rett til beskyttelse etter EMK art. 8: 

 

[…] the social ties between the applicant and A have been very limited. This must have impli-

cations for the degree of protection that ought to be afforded to her right to respect for family 

life under paragraph 1 of Article 8 when assessing the necessity of the interference under par-

agraph 2.79 

 

Saken gjaldt tvangsadopsjon, men uttalelsen vil likevel kunne være relevant også for sam-

værsspørsmål.  

 

Spørsmålet er om denne dommen kan tas til inntekt for en lavere terskel for å nekte samvær i 

tilfeller der det ikke er noen tilknytning mellom biologiske foreldre og barnet. Flere saker fra 

EMD trekker i retning av dette.  

 

I P., C., og S. mot Storbritannia (2002) viste EMD til en eldre dom fra 1998 (Söderbäck mot 

Sverige) og uttalte at kravet om ekstraordinære omstendigheter ikke nødvendigvis vil gjelde i 

alle sammenhenger.80 I Söderback mot Sverige ble det ansett for å ligge innenfor nasjonale 

myndigheters skjønnsmargin å vurdere om kontakten mellom en far som ikke hadde hatt ”care 

and custody of the child” og barnet skulle avskjæres.81  
                                                
78 LG-2011-61961 
79 Aune mot Norge (2011) premiss 69 
80 P., C., og S. mot Storbritannia (2002) premiss 118 
81 Söderbäck mot Sverige (1998) premiss 31-35 
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Norsk barnevernsrett presumeres å være i overenstemmelse med det som følger av EMK ar-

tikkel 8 og EMDs praksis. Som nevnt over er dette lagt til grunn i flere dommer fra Høyeste-

rett, blant annet i Rt. 2003 s. 425 (36) der det heter at fastsettelsen av samværet må være  

"i overenstemmelse med” praksis fra EMD ”i tilknytning til denne bestemmelsen [EMK ar-

tikkel 8]”. 

 

Hvis kravet om ekstraordinære omstendigheter ikke gjelder der tilknytningen mellom barnet 

og en biologisk forelder er svak vil det måtte bety at kravet om sterke og spesielle grunner 

modifiseres i de tilfellene det er svak tilknytning mellom den forelderen som krever samvær 

og barnet. I slike tilfeller faller man tilbake på den vanlige interesseavveiningen.  

 

Dette legges også til grunn i vedlegg 4 til den nye NOU 2016: 16, hvor det fremgår at dette er 

en side av EMDs praksis som ofte overses i norsk rett. Her vises også til de to dommene fra 

EMD, som er nevnt ovenfor. Det fremgår også hvorfor en slik modifisering har gode grunner 

for seg:  

 

"En side ved EMDs praksis som ofte overses, både i juridisk teori og norsk rettspraksis, er at 

det finnes situasjoner der familiebåndene mellom barn og foreldre er så svake at EMD ikke 

krever ekstraordinære grunner for å bryte båndene ved adopsjon, samværsnekt og lignende. 

Dette kan også ses på som et utslag av forholdsmessighetsprinsippet. Når familiebåndene er 

svake, er det heller ikke veldig inngripende å bryte dem. Man må da falle tilbake til en mer or-

dinær interesseavveining. Det kan pekes på to situasjoner der EMD ikke har oppstilt krav til 

eksepsjonelle omstendigheter.  

 

Den ene er tilfeller der det er en svak tilknytning mellom barn og foreldre. Dette ble uttrykke-

lig lagt til grunn av EMD i P., C., og S. mot Storbritannia (2002):  

 

«That approach, however, may not apply in all contexts, depending on the nature of 

the parent-child relationship (see Söderbäck v. Sweden, judgment of 28 October 1998, 

Reports 1998-VII, pp. 3095-96, §§ 31-34, where the severance of links between a 

child and father, who had never had care and custody of the child, was found to fall 

within the margin of appreciation of the courts which had made the assessment of the 

child’s best interests).» 82 

                                                
82 NOU 2016: 16 s. 355-356 
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Synspunktet ovenfor er videre i overenstemmelse med det som fremgår av artikkelen  

”Omsorgsovertakelse av nyfødt barn og etterfølgende samtykke til adopsjon” av Karl Harald 

Søvig: 

 

«Inngrep som kutter alle bånd mellom barn og foreldre (slik som adopsjon) og river barnet 

opp fra sine røtter, kan etter Domstolens praksis bare rettferdiggjøres i meget snevre tilfeller 

eller der hvor hensynet til barnets beste er helt dominerende, jf. Adele Johansen dommen. 

[…]. Innfallsvinkelen kan imidlertid bli en annen dersom tilknytningen mellom barn og for-

eldre er svak, jf. Söderbäck mot Sverige […].»83 

 

At kravet til sterke og spesielle grunner ikke gjelder i de tilfellene det er svak tilknytning mel-

lom den forelderen som krever samvær og barnet, er nylig blitt lagt til grunn i en tingretts-

dom.84 Etter gjennomgang av den nevnte praksis fra EMD uttalte dommer Svarteberg følgen-

de: 

 

Det inneber at det ligg innanfor nasjonale myndigheiter sin skjønnsmargin å vurdere om ein 

forelder som ikkje har hatt ”care and custody” for barnet, skal ha samvær med det , der vurde-

ringstemaet er kva som er til barnets beste, utan at det er krav om det i slike tilfelle må føre-

ligge sterke og spesielle grunnar for å kunne fastsette mindre enn tre samvær i året, eller ikkje 

samvær i det heile teke.  

 

Dommen ble anket til lagmannsretten, blant annet under påberopelse av at det var rettslig 

uavklart om det gjelder krav om sterke og spesielle grunner i slike tilfeller. Anken ble nektet 

fremmet. I beslutningen skriver lagmannsretten at det synes å være små utsikter til at ny på-

bedømmelse vil føre til en annen avgjørelse.85 Det som er av interesse for dette spørsmålet, er 

at lagmannsretten tilføyde at det synes å være gode grunner for tingrettens rettsanvendelse og 

at det ikke er nærliggende at en annen forståelse av rettsreglene vil bli lagt til grunn. Med 

denne tilleggsbemerkningen støtter lagmannsretten tingrettens tolkning. Beslutningen fra 

lagmannsretten er anket videre til Høyesterett nettopp under henvisning til dette uavklarte 

rettsspørsmålet, så dommen er pt ikke rettskraftig. 

 

                                                
83 Søvig (2003) s. 218 
84 Oslo tingretts dom av 7. juli 2016 
85 Borgarting lagmannsretts beslutning av 27.oktober 2016 
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Tingrettsdommen og beslutningen fra lagmannsretten, sammenholdt med NOUen, gir støtte til 

at det ikke kreves sterke og spesielle grunner til å nekte samvær når tilknytningen mellom 

barnet og den forelderen som krever samvær er svak.  

 

I NOU 2016: 16 drøftes det om kravet til sterke og spesielle grunner heller ikke gjelder når 

omsorgsovertakelsen har vart i lang tid ettersom beskyttelsen etter EMK artikkel 8 i slike til-

feller ikke vil være sterk. 86 I R. og H. mot Storbritannia uttalte EMD at: 

[T]he Court has observed that, when a considerable period of time has passed since a child 

was originally taken into public care, the interest of a child not to have his or her de facto fam-

ily situation changed again may override the interests of the parents to have their family reu-

nited[…]87  

I denne saken hadde omsorgen for barnet blitt fratatt foreldrene da barnet var ett år gammelt. 

Da saken kom opp for domstolen hadde omsorgsovertakelsen vart i åtte år.  

Gjennomgangen viser at tilknytning har stor betydning for avgjørelser om samvær. For det 

første kan det få stor vekt i begrensende retning at barnet trenger ro til å knytte seg til om-

sorgspersonene. For det andre kan svak tilknytning mellom barnet og de biologiske foreldrene 

i seg selv føre til at kravet til sterke og spesielle grunner ikke gjelder. For det tredje kan svak 

tilknytning etter langvarig omsorgsovertakelse føre til at kravet om sterke og spesielle grunner 

ikke gjelder for å nekte samvær. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 NOU 2016: 16 s. 356 
87 R. og H. mot Storbritannia (2011) premiss 88 



30 
 

4.2 Forhold ved foreldrene 
 

Når retten eller fylkesnemnda har vurdert hvem barnet i saken er, og vurdert barnets behov og 

forutsetninger, må foreldrenes forhold holdes opp mot dette. EMD har uttalt at hvis foreldrene 

er «particularly unfit» kan det berettige avskjæring av biologiske bånd.88 Det må vurderes 

hvordan de forholdene ved foreldrene som gjorde plassering av barnet utenfor hjemmet nød-

vendig, vil virke inn på barnet ved samvær.89 I det følgende skal jeg gjennomgå hvilke foreld-

reforhold Høyesterett og lagmannsretten i denne sammenheng har lagt vekt på ved vurde-

ringen av om samvær skal nektes eller begrenses sterkt.  

 

I mange av dommene er det flere ting ved foreldrene som er problematisk. Ofte er det ikke 

”bare” enten psykiske, personlige eller andre forhold som gjør at gjennomføring av samvær 

blir vanskelig, men gjerne er det slike forhold i kombinasjon med for eksempel rus og/eller 

kriminalitet. Der det i dommene er flere forhold ved foreldrene som i kombinasjon har vært 

relevante for avgjørelsen om samværsnekt eller sterkt begrenset samvær vil det under gjen-

nomgangen nedenfor bli kommentert.  

 

I følge forarbeidene skal hver av foreldrene vurderes individuelt. Resultatet vil derfor kunne 

bli samværsnekt for den ene og ikke den andre.90 

 

4.2.1 Psykiske problemer 

 

Psykiske problemer hos foreldrene kan få betydning for ivaretakelsen av barnet under sam-

vær.91 Blant annet kan slike problemer føre til nedsatt evne til å se barnets behov. Videre kan 

det være vanskelig for barnet å forholde seg til en voksen som opptrer annerledes enn normalt 

i en gitt situasjon, og det kan være slik at barnet kan oppfatte slike situasjoner som skrem-

mende.92 Psykiske problemer kan også medføre likegyldighet for sosiale forpliktelser og 

mangel på forståelse for andres følelser.93 Foreldrenes problemer kan derfor få svært negative 

                                                
88 Y.C. mot Storbritannia (2012) premiss 134 
89 Haugli (2010) s. 111 
90 Ot.prp.nr.44 (1991-1992) s. 113 
91 Koch (2005) s. 153 
92 ibid. s. 155 
93 ibid. s. 156 
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konsekvenser for barnet under gjennomføringen av samvær, men også senere som følge av en 

samværsordning.  

 

Problemstillingen er om en forelders psykiske problemer kan utgjøre sterke og spesielle grun-

ner til å begrense samvær sterkt eller nekte det helt. 

 

Høyesterett har nektet samvær i en sak der mors psykiske problemer var en sentral del av be-

grunnelsen. I Rt. 2002 s. 908 hadde mor en avhengig personlighetsforstyrrelse. Retten uttalte 

på side 913 at mor åpenbart slet med ”store psykiske problemer”. Særlig betydning i denne 

saken har Høyesteretts uttalelse om at diagnosen ikke var avgjørende. Det viktige spørsmålet 

var hvilken virkning morens psykiske problemer hadde hatt og kunne få for barnet.94 Avgjø-

rende ble da barnets sterke negative reaksjoner på tidligere samvær (diare og utslett).95 Høyes-

terett konkluderte på denne bakgrunn med at det ikke var forsvarlig å utsette barnet for en så 

stor risiko for skade som samvær med moren ville innebære, og at det forelå sterke og spesiel-

le grunner for å nekte samvær.  

 

Dersom retten legger til grunn at forelderens psykiske problemer vil utsette barnet for en ufor-

svarlig risiko for skade ved samvær, skal samvær etter dette nektes.  

 

To år senere kom en ikke helt ulik sak opp for lagmannsretten, hvor det ble fastsatt to årlige 

samvær av to timer med tilsyn.96 I denne saken hadde mor vært psykisk syk siden femårsalde-

ren. Hun hadde forsøkt å ta sitt eget liv mange ganger. Mor ble diagnostisert med personlig-

hetsforstyrrelse og i tillegg ble det beskrevet at hun hadde problemer på alle «vesentlige livs-

områder». Da saken var til behandling hos fylkesnemnda hadde moren tatt med seg sønnen til 

Danmark og Sverige og hadde vært ”på rømmen fra barnevernet” i sju måneder. I lagmanns-

retten la kommunen ned påstand om ett årlig samvær med tilsyn. Samværsnekt ble altså ikke 

påstått, men det følger av tvisteloven § 36-5 tredje ledd jf. § 11-4 at retten i slike saker ikke er 

bundet av partenes påstander, og derfor kan fastsette samværsnekt dersom den mener det er 

riktig. Det eneste momentet som ble ansett å talte for samvær i denne saken var det biologiske 

prinsipp. Alle de andre momentene trakk i retning av at det ikke var til denne fire år gamle 

                                                
94 Rt. 2002 s. 908 s. 913 
95 ibid. s. 914 
96 LB-2006-26681 
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guttens beste å ha samvær. Han hadde sterke negative reaksjoner på samvær som kunne vare i 

over to uker og satte hans fungering og utvikling langt tilbake. Lagmannsretten fastsatte like-

vel enstemmig to årlige samvær. 

 

Høyesteretts avgjørelse i Rt. 2002 s. 908 viser at det er grunnlag for å nekte samvær når det er 

slik at forhold ved foreldrene vil kunne utsette barnet for en uforsvarlig risiko for skade etter 

samvær. Det er vanskelig å se at det ikke skulle være tilfellet i denne saken, selv om sam-

værsnekt heller ikke var påstått. Dommen er også kritisert av Haugli og Havik for å ha tolket 

vilkårene for samværsnekt for strengt.97  

 

Også i LH-2016-38074 fastsatte lagmannsretten svært begrenset samvær. Familien kom som 

flyktninger fra Afghanistan og hadde dårlig psykiske helse. For lagmannsretten var det bare 

samværet mellom mor og datter på fire år som skulle vurderes. Moren hadde fremdeles store 

utfordringer, men var inne i en god utvikling. Datteren var sårbar og lagmannsretten la til 

grunn at det var avgjørende at hun fikk en ny, varig og stabil omsorgsbase for å hindre videre 

alvorlig skjevutvikling. På bakgrunn av jentas sterke reaksjoner på tidligere samvær og faren 

for reatraumatisering fant lagmannsretten at det forelå sterke og spesielle grunner for å fastset-

te to samvær i året av tre timers varighet.  

 

Selv om det her var en risiko for at samvær var skadelig for barnet, fastsatte retten noe sam-

vær på bakgrunn av mors positive utvikling. Datteren var bare fire år og ute av stand til å si 

sin mening. Sett hen til begrunnelsen i LB-2006-26681 ville hennes synspunkt antagelig uan-

sett ikke blitt tillagt særlig vekt sett hen til hennes lave alder. 

 

I LG-2014-13578 ble samvær nektet mellom far og hans datter på 12 år. Faren var tidvis svakt 

fungerende som følge av sin psykiske lidelse. Han var diagnostisert med tilpasningsforstyrrel-

se med en grunnleggende psykotisk tilstand. Han hadde også et rusproblem av ukjent omfang 

(omtalt under punkt 4.2.4). Jenta var diagnostisert med reaktiv tilknytningsforstyrrelse og 

ADHD. Avgjørende betydning fikk jentas sterke reaksjoner på tidligere samvær og hennes 

ønske om å slippe kontakt. I følge lagmannsretten fikk det biologiske prinsipp mindre vekt 

fordi det hadde ikke hadde blitt bygget opp tilknytning mellom dem, selv om det hadde vært 

                                                
97 Haugli (2010) s. 31 
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muligheter for det tidligere. Lagmannsretten mente det hadde vært gjort tilstrekkelig forsøk på 

å ivareta det biologiske prinsipp ettersom jenta hadde bodd hos han før og de hadde hatt sam-

vær. Dette samsvarer med tolkningen under punkt 4.1.6 ovenfor - at kravet om sterke og spe-

sielle grunner modifiseres der det er svak tilknytning mellom forelderen og barnet. 

 

Faren i denne saken hadde også en 14 år gammel sønn som ønsket samvær. Sønnen ble be-

skrevet som harmonisk og glad. Han hadde ikke problemer i forbindelse med samvær. Mel-

lom dem ble det fastsatt fire årlige samvær. Guttens mening ble tillagt stor vekt. 

Dommen viser tydelig at det avgjørende for vurderingen er hvordan foreldreforholdene virker 

inn på barnet. I lagmannsrettssaken var det slik at barna tålte fars psykiske vansker forskjellig, 

og utfallet av samværsfastsettelsen gjenspeiler dette. På bakgrunn av LB-2006-26681 og  

LG-2014-135278 som nevnt over kan imidlertid tyde på at utfallet ville blitt annerledes hvis 

jenta i saken hadde vært yngre slik at hennes syn ikke ble tillagt så stor vekt.  

 

Gjennomgående er faktumbeskrivelsene i disse dommene knappe. Det er derfor vanskelig å si 

hvilke konkrete forhold på foreldresiden som anses så alvorlige at samværsretten nektes eller 

begrenses sterkt. Det viktigste poenget er nok at retten fokuserer på virkningene for barnet og 

ikke nødvendigvis på hva foreldrene sliter med, eller hvilken diagnose de har. Hvis det er en 

risiko for at barnet tar skade av å treffe foreldrene skal det ikke være samvær. Hvis barnet er 

skadet og sårbart, på grunn av konstitusjonell sårbarhet eller omsorgssvikt, skal det mindre til 

for at risikoen anses for å være for stor. 

 

Det kan synes som om lagmannsretten legger til grunn en høyere terskel for samværsnekt enn 

det er grunnlag for etter Høyesterettspraksis. Hvis bakgrunnen for dette er at hensynet til for-

eldrene vektes for høyt i barnets beste-vurderingen kan det føre til at barn som ikke har godt 

av samvær, likevel presses til dette. På bakgrunn av disse sakene fremstår det som usikkert 

når lagmannsretten vil mene at det foreligger sterke og spesielle grunner for å nekte samvær 

på bakgrunn av psykiske problemer hos foreldrene, i hvert fall når barna ikke er gamle nok til 

å si ifra selv. 
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4.2.2 Mishandling 

 

Høyesterett ga i Rt. 2014 s. 976 (47) anvisning på et svakere beviskrav der det er mistanke om 

vold og overgrep for å sikre at hensynet til barnet tillegges tilstrekkelig vekt. Mishandling er 

et så alvorlig forhold at det i seg selv kan tenkes å utgjøre sterke og spesielle grunner til å nek-

te samvær. 

 

I Rt. 2004 s. 1046 ble begge foreldrene nektet samvær med sin sju år gamle datter. Da jenta  

var ett år gammel ble hun brakt til sykehuset i bevisstløs tilstand med bruddskader og blød-

ninger i hodet. Barnet var påført betydelige og varige skader og en stor hjerneskade som re-

sulterte i cerebral parese i hele venstre kroppshalvdel. Foreldrene ble siktet for å ha påført 

datteren skadene, men straffesaken ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Høyesterett fant 

det imidlertid overveiende sannsynlig at skadene var påført av foreldrene ved grov vold ved 

flere anledninger. Høyesterett mente jentas sterke reaksjoner på samvær skyldtes retraumati-

sering og kom til at samvær ville innebære en for stor belastning for henne. Det ble også lagt 

vekt på at problemene ville forsterkes når jenta etter hvert ville få kunnskap om at skadene var 

påført av foreldrene. Det forelå sterke og spesielle grunner for å nekte samvær.  

 

I helhetsvurderingen fikk altså mishandlingens alvorlighetsgrad og barnets sterke reaksjoner 

til sammen avgjørende vekt.  

 

I LH-2006-119099 fastsatte lagmannsretten fire årlige samvær hvor at en far hadde mishand-

let sin tre måneder gamle baby.98 På sykehuset fikk gutten påvist benbrudd i den ene overar-

men og etterhvert ble det avdekket sju eldre ribbeinsbrudd. Faren ble dømt for legemsbeska-

digelse under særdeles skjerpende omstendigheter.99 Likevel ville ikke foreldrene erkjenne 

mishandlingen. Lagmannsretten vurderte da gjentakelsesfaren som stor. Lagmannsretten uttal-

te at det var snakk om en oppvekstplassering, at barnet ikke hadde noen nær tilknytning til de 

biologiske foreldrene og at han trengte ro i fosterhjemmet. Fire årlige samvær av fire timers 

varighet ville i følge lagmannsretten være tilstrekkelig til å opprettholde kjennskap til foreld-

rene. Dette er mer enn det Høyesterett senere har tilkjent med samme begrunnelse.100 Det ble i 

                                                
98 LH-2006-119099 
99 LH-2006-67267 
100 Rt. 2012 s. 1832 (45) 
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tillegg understreket at det var snakk om minimumssamvær og at barnevernet skulle følge ut-

viklingen og vurdere om samværene skulle utvides, eventuelt med overnatting.  

 

I LG-2013-113349 fastsatte lagmannsretten samværsnekt i en lignende sak som dommen 

nevnt ovenfor. I denne saken ble det oppdaget brudd i høyre lårbein og påvist sju eldre brudd i 

armer og bein på en to måneder gammel gutt. Foreldrene ble tiltalt for voldsutøvelsen. De ble 

dømt til å betale 80 000 kroner i oppreisning, men frifunnet for straffekravet. Lagmannsretten 

fant klar sannsynlighetsovervekt for at begge, eller en av foreldrene, hadde forvoldt skadene. 

Lagmannsretten tiltrådde tingrettens vurdering og konklusjon: 

 

Etter rettens vurdering skal det ikke være samvær mellom foreldrene og C. Retten viser her til 

at C har vært utsatt for grov mishandling den korte tiden han var under foreldrenes omsorg. Et-

ter rettens vurdering er omfanget av denne mishandlingen så stor at dette alene er tilstrekkelig 

til at samvær skal nektes. Etter rettens vurdering vil samvær heller ikke vil være til Cs beste. 

Retten viser her til nyere forskning som viser at retraumatisering kan skje selv hos små barn. 

Alene det å utsette C for risiko for retraumatisering, gjennom møter med far og mor, vil ikke 

være til Cs beste. Retten legger i denne sammenheng også vekt på at C er et sårbart barn, som 

følge av det han har opplevd, og således trenger en spesiell beskyttelse mot retraumatisering.  

 

Lagmannsretten uttaler to spesielt interessante ting. For det første at mishandling av dette om-

fanget alene utgjør sterke og spesielle grunner til å nekte samvær. For det andre tilsynelatende 

at risiko for retraumatisering i seg selv utgjør en sterk og spesiell grunn, ettersom dette anses 

for å være skadelig for barnets helse og utvikling.  

 

I de to nevnte sakene var voldens alvorlighetsgrad sammenlignbar, gjentakelsesfaren var til-

stede siden forholdene ikke var erkjent, barnas alder var lik, reaksjonene på samvær var i beg-

ge tilfeller svært negative og behovet for ro og mulighet for tilknytning til fosterhjemmet 

gjaldt begge barna. Ut fra domsgrunnene er det vanskelig å se forskjeller som kan begrunne så 

ulike resultater. En dom gir riktignok ikke et like helhetlig bilde som umiddelbar bevisføring 

for retten gjør, men sakene kan tyde på at det skal mindre til for å oppfylle sterke og spesielle 

grunner for å nekte samvær på grunnlag av mishandling nå enn tidligere.  

 

LB-2014-178134 gjaldt fastsettelse av samvær mellom mor, far og fire barn på 14, 9, 4 og 2 

år. Barna ble akuttplassert etter at 14 åringen kontaktet barnevernet og fortalte om vold i 
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hjemmet. Lagmannsretten fant det sannsynlig at de eldste barna var blitt utsatt for fysisk vold, 

men ikke det det yngste. Toåringen hadde imidlertid vært vitne til vold og høylytt kjefting, og 

det ble lagt til grunn at dette også var skadelig. Toåringen ble diagnostisert med PTSD og hun 

var preget av vaktsomhet og uro på grunn av omsorgssvikten. Lagmannsretten la til grunn at 

det var skadelig for jentas utvikling å møte foreldrene da hun viste tegn på retraumatisering og 

tap av ervervede ferdigheter etter samvær. Lagmannsretten fastsatte to samvær i året, først 

etter ett års opphold, men vilkåret sterke og spesielle grunner ble ikke nevnt. Dommen tyder 

på at også psykisk vold vil kunne utgjøre sterke og spesielle grunner. 

 

4.2.3 Seksuelle overgrep 

 

Det modifiserte beviskravet som er nevnt i punkt 4.2.2 ovenfor, gjelder også ved mistanke om 

seksuelle overgrep. Gjentakelsesfaren er stor ved seksuelle overgrep mot barn. Også der over-

grepene er avdekket, og hvor overgriperen har gjennomgått behandling.101 Det anses derfor 

særlig viktig at barn i slike situasjoner beskyttes mot nye overgrep, og mot retraumatisering 

gjennom samvær.  

 

Det er imidlertid ikke slik at samvær automatisk skal nektes ved mistanke om seksuelle over-

grep. I Clemeno med flere mot Italia (2009) var EMK artikkel 8 krenket fordi samvær hadde 

blitt nektet mellom barnet og mor, når mistanken rettet seg mot far. Mistanken mot far var 

heller ikke tilstrekkelig til å begrunne samværsnekt alene. Høyesterett har ikke hatt spørsmålet 

oppe til vurdering. 

 

Mistanke om overgrep var ikke tilstrekkelig til å nekte samvær i LB-2015-179894. Lag-

mannsretten delte seg i et flertall for svært begrenset samvær og et mindretall for samværs-

nekt. Den sju år gamle jenta hadde i følge tidligere fostermor problematisk seksuell atferd. 

Mindretallet mente det forelå reell og aktuell risiko for at overgrep hadde skjedd og at samvær 

ville retraumatisere jenta. Flertallet fant ikke seksuelle overgrep tilstrekkelig sannsynliggjort, 

men la til grunn at jenta hadde vært vitne til seksuelle handlinger eller omgang og hatt tilgang 

til bilder eller filmer på internett. I denne saken ble altså ikke overgrep funnet bevist. Hadde 

overgrep blitt lagt til grunn ville resultatet antagelig blitt samværsnekt, jf. saken nedenfor. 

                                                
101 Koch (2005) s. 160 
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Når retten finner det bevist at overgrep har skjedd har den også funnet at sterke og spesielle 

grunner foreligger. I LG-2015-104382 hadde far ført sin penis inn i den ene tvillingdatterens 

munn, med den andre datteren som tilskuer. Lagmannsretten uttalte: 

 

Det forhold at et overgrep har skjedd, innebærer en risiko for at nye overgrep vil kunne skje 

under fremtidige samvær. […]Selv om en slik risiko vil kunne elimineres [med tilsyn], har den 

sakkyndige uttalt at samvær med far vil innebære en betydelig risiko for retraumatisering. 

[…]Lagmannsretten er enig i den sakkyndiges vurdering av at samvær mellom A [far] og bar-

na selv under tilsyn, vil innebære en betydelig risiko for retraumatisering av barna.  

 

Samvær kunne her nektes fordi kontakt innebar fare for retraumatisering, som anses skadelig 

for barnas helse og utvikling.  

 

Ved mistanke om seksuelle overgrep må det etter dette tas stilling til om mistanken er beretti-

get. Generelt mener Koch og Walstad at mistankene må tas på alvor hvis barnet forteller om 

overgrep på en troverdig måte, viser typiske symptomer og atferd på å ha blitt utsatt for over-

grep, medisinske funn underbygger påstanden, forholdene ved foreldrene bygger opp under 

muligheten og det er innkommet bekymring fra flere kilder.102 Hvis mistanken er berettiget 

må det ikke tas noen risiko på vegne av barnet. Av dette følget at også mistanke vil kunne 

utgjøre sterke og spesielle grunner til å nekte samvær, men det må foreligge forhold som un-

derbygger mistanken, jf. Rt. 2014 s 976 (47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
102 Koch (2005) s. 161 
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4.2.4 Rus 

 

Rusmisbruk medfører ofte alvorlige mangler ved ivaretakelsen av barn ved at samværsforel-

deren ikke klarer å sette barnets behov fremfor egne. Barn av rusmisbrukere får oftere enn 

andre barn psykososiale problemer.103 Samværsforeldres rusmisbruk må på denne bakgrunn 

antas å ha større konsekvenser for barn jo mer samvær de har. Spørsmålet er om en forelders 

rusproblem alene utgjør sterke og spesielle grunner til å nekte samvær.  

 

Høyesterett har aldri nektet samvær alene på bakgrunn av en forelders rusproblem,  

men i Rt. 2012 s. 1832 ble samværsomfanget mellom far og barnet svært begrenset blant an-

net på grunn av rus. I denne saken ble det fastsatt fire årlige samvær á tre timer mellom mor 

og barnet, og to ganger à to timer mellom far og barnet. Barnet i saken var ei seks år gammel 

jente. Mor hadde slitt med rus og psykiske problemer siden hun var tolv, men hadde i perioder 

vært rusfri. I begynnelsen av svangerskapet hadde hun misbrukt alkohol. Jenta hadde ingen 

negative reaksjoner på tidligere samvær med mor, men Høyesterett mente det heller ikke var 

noen spesielt nær tilknytning mellom dem. Mor var inne i en god utvikling.   

Jentas far, som aldri hadde bodd med barnet eller mor, hadde vært rusmisbruker i en årrekke. 

Han var domfelt for flere alvorlige forhold og sonet nå en lengre fengselsstraff. Før saken 

kom opp for lagmannsretten ble han også anmeldt for drapsforsøk og legemsbeskadigelse. 

Når det gjaldt fars samvær med jenta fant Høyesterett at vilkårene for et svært begrenset sam-

vær var oppfylt. Førstvoterende uttalte at: 

 

Vilkårene for et minimumssamvær er uansett oppfylt ved at samvær inntil videre må skje i 

fengsel, ved As [fars] kriminelle aktivitet og på grunn av hans rusproblemer. På denne bak-

grunn har jeg kommet til at samværet mellom A og C ut fra hennes beste må settes til to årlige 

samvær av to timers varighet. Dette anses tilstrekkelig til at C bevarer kjennskapen til faren. 

 

Alvorlighetsgraden av misbruket hadde nok betydning her. Mor hadde vært rusfri i perioder 

og var i positiv utvikling. Far ble beskrevet som tung rusmisbruker. Hvor stor vekt rusmisbru-

ket til far ble tillagt ved vurderingen fremkommer ikke. Det var den samlede virkningen av 

fengsel, kriminell aktivitet og rus som utgjorde et til tilstrekkelig alvorlig forhold til å begren-

se samværet så sterkt.  
                                                
103 Koch (2005) s. 150-151 
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Høyesterett har altså bare fastsatt svært begrenset samvær der en forelders rusmisbruk var 

sentralt ved begrunnelsen, men lagmannsretten har nektet samvær i en sak der rus var en del 

grunnlaget. 

 

I LG-2014-135278 var far svakt fungerende som følge av sin psykiske helse. Lagmannsretten 

la til grunn at far var adekvat medisinert og hadde et rusproblem av ukjent omfang. Han fikk 

utskrevet antipsykotiske og beroligende midler av lege, men opplyste også å ha brukt subutex 

daglig det siste året. I følge wikipedia brukes subutex ved legemiddelassistert rehabilitering av 

opiatavhengige (LAR).104 Eksempler på opiater er morfin og heroin.105  

Lagmannsretten vurderte fars samværskompetanse som mangelfull, men uttalte at han også 

hadde intellektuelle og kulturelle ressurser som ville representere noe verdifullt for barna. 

Datteren på 12 år hadde opplevd samværene som belastende. Hun var sårbar og ønsket selv 

ikke samvær. Sett hen til jentas alder måtte det legges avgjørende vekt på at hun hadde vist et 

så utvetydig ubehag under og etter samværene. Påkjenningene for jenta ville være så store at 

hensynet til fars interesser måtte vike.  

 

Jentas mening fikk avgjørende vekt på bakgrunn av hennes alder. Rusmisbruket utgjorde ikke 

en sterk og spesiell grunn alene. Det kan tenkes at resultatet også her ville blitt et annet om 

jenta ikke hadde vært gammel nok til å ha en mening som ble tillagt så stor vekt.  

 

I LB-2015-179894 ble foreldrene fratatt omsorgen for sin nesten tre år gamle datter, som føl-

ge av alvorlig omsorgssvikt. Hun bodde nå i sitt fjerde hjem etter omsorgsovertakelsen. Far 

hadde betydelige problemer med misbruk av narkotika og alkohol. Barneverntjenesten hadde 

mottatt mange bekymringsmeldinger fra naboer og fra politiet grunnet bråk, fyll, rus, narkoti-

kasalg, konflikter og en hendelse der mor ble observert sjanglende med barnevogn. I tillegg til 

rusproblematikk var det spørsmål om jenta hadde opplevd grenseoverskridende seksuell at-

ferd i den biologiske familien (se mer om dette under punkt 4.2.3). Lagmannsretten fant det 

ikke bevist at hun hadde vært utsatt for overgrep. Selv om jenta hadde reaksjoner før og etter 

samvær fant flertallet at et svært begrenset samvær ikke ville skade hennes helse og utvikling. 

Hun ble vurdert som ressurssterk, med gode sosiale evner og mange venner på skolen. Mind-

retallet mente på sin side at det forelå sterke og spesielle grunner for å nekte samvær ettersom 

                                                
104 https://no.wikipedia.org/wiki/Buprenorfin 
105 https://no.wikipedia.org/wiki/Opiater 
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det var en reell risiko for at påstandene som seksuelle overgrep var sanne og at samvær med 

foreldrene ville gjenskape minner som kunne være skadelig for jentas helse og utvikling.  

 

Foreldrenes rusmisbruk alene utgjorde heller ikke i denne saken sterke og spesielle grunner 

for å begrense samværsomfanget sterkt. I helhetsvurderingen ble jentas negative reaksjoner på 

samvær og hennes behov for ro i fosterhjemmet også tillagt vekt. 

 

I LA-2014-143868 var verken rusmisbruket alene eller sammen med den elleve år gamle gut-

tens sterke ønske om å slippe kontakt tilstrekkelig til å fastsette samværsnekt. Gutten hadde 

særskilte omsorgsbehov og var preget av omsorgssvikt. Det var liten emosjonell kontakt mel-

lom dem. Lagmannsretten bemerket at det var uheldig at faren ikke hadde evnet å gjennomfø-

re de to fastsatte samværene i 2014 til avtalt tid, men anerkjente at han nå var i en positiv ut-

vikling ved å gå til rus- og psykologisk behandling. Utover dette viste bare lagmannsretten til 

tingrettens flertalls vurdering av sterke og spesielle grunner. Tingrettsdommen er ikke publi-

sert på Lovdata.106  

 

Praksis tyder på at rus alene ikke utgjør sterke og spesielle grunner til å nekte samvær, uansett 

hvor alvorlig misbruket er. Samværsomfanget vil avhenge av hvor mye samvær barnet tåler 

uten å ta skade av det, sett ut fra dets reaksjoner, behov og forutsetninger. Er barnet modent 

og har en sterk og konsekvent mening kan dette sammen med rusproblematikk på foreldrenes 

side utgjøre en sterk og spesiell grunn for å nekte samvær, jf. LG-2014-135278, men barnets 

mening vil ikke nødvendigvis likevel få større vekt enn hensynet til forelderen, jf. LA-2014-

143868.  

 

4.2.5 Bortføringsfare 

 

I saker der en eller begge foreldre har en annen etnisk tilhørighet enn norsk kan barnebortfø-

ring vise seg å være en aktuell risiko. 

 

I Rt. 2014 s. 976 (48) uttalte Høyesterett at bortføringsfare kunne utgjøre en sterk grunn for å 

nekte samvær, hvis faren var reell og aktuell.  

 
                                                
106 Lister tingretts dom av 12. juni 2014 
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Bakgrunnen for saken var frykt for at noen i mors familie skulle bortføre det tre år gamle bar-

net. Frykten var basert på opplysninger fra mor om at barnets morfar ville ta henne med til et 

annet land, drepe henne, og ta barnet. Barnets morfar var tidligere dømt for en rekke kriminel-

le forhold, og han skulle nå sone en dom for knivstikking av et ektepar som hadde hjulpet mor 

med å flytte fra han. Da barnet var i beredskapshjem hadde også en bil, som viste seg å være 

registrert på barnets morfar, fulgt etter beredskapsmor.  

 

Lagmannsretten hadde kommet til samværsnekt for begge foreldrene. Høyesterett opphevet 

dommen (LB-2013-158561) og henviste den til ny behandling på grunn av uklarheter ved 

lagmannsrettens vurdering. Førstvoterende uttalte: 

  

Det sentrale er at en avgjørelse om avskjæring av rett til samvær forutsetter at det foreligger en 

reell risiko for bortføring dersom samvær gjennomføres, og at det må foreligge konkrete for-

hold som underbygger frykten. Jeg tilføyer at risikoen også må være aktuell. Men det kan ikke 

kreves sannsynlighetsovervekt…107 

 

Til slutt slo Høyesterett fast at det ikke var tilstrekkelig med generelle uttalelser fra politiet 

om at det var kidnappingsfare i dette miljøet.108  

 

I følge Høyesterett måtte det for det første foreligge konkrete, ikke generelle, forhold som 

tilsier at det er en reell risiko for bortføring. For det andre måtte det være aktuelt, en fare for 

kidnapping måtte foreligge på nåværende tidspunkt.  

 

Ved ny behandling i lagmannsretten i LB-2014-173958 ble foreldrene igjen nektet samvær. 

Mor hadde fått et nytt barn. Barnefaren var straffedømt for narkotikakriminalitet og hadde 

utøvet vold mot henne under svangerskapet. Hun sto i fare for å miste leiligheten på grunn av 

manglende husleiebetaling. Lagmannsretten mente derfor at hun ville komme til å trenge hjelp 

fra familien. Lagmannsretten vurderte ikke bortføringsfaren som svekket fordi det ikke hadde 

vært flere episoder som bilforfølgelsen av beredskapsmor. Det kunne like sannsynlig være på 

grunn av begrensede muligheter siden morfar satt fengslet og fosterforeldrenes identitet og 

adresse hadde vært ukjent for familien.   

                                                
107 Rt. 2014 s. 976 (48) 
108 Rt. 2014 s. 976 (65) 
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En bortføring ville klart være skadelig for barnet som hadde sterke reaksjoner etter samvær. 

Hun hadde spesielle behov og var avhengig av en rolig og trygg tilværelse. 

 

Foreldrene anket til Høyesterett, men ingen av ankene ble tillatt fremmet.109 

 

Etter denne saken har lagmannsretten fastsatt samværsnekt i to saker på grunnlag av bortfø-

ringsfare.  

 

I LB-2014-195631 var mor og far sigøynere. De hadde også en eldre datter som fylkesnemnda 

hadde vedtatt omsorgsovertakelse for. Under et av samværene hadde foreldrene kidnappet 

henne og tatt henne med til Sverige, der hun ble funnet på et hotellrom elleve dager senere. 

Da jenta denne saken gjaldt var tre måneder gammel ble det fattet vedtak om akuttplassering, 

grunnet bekymring for omsorgssituasjonen. Tre samvær ble forsøkt mellom mor og barn, men 

barnet hadde så sterke reaksjoner at det ble fattet vedtak om samværsnekt.  

 

Lagmannsretten mente at det forelå reell og aktuell bortføringsfare på bakgrunn av GPS-

sendere i dukker storesøsteren hadde fått under samvær, den tidligere barnebortføringen, og at 

personer fra sigøynermiljøet var overrepresentert i slike saker. Retten mente det ikke kunne 

tillegges særlig vekt at moren ikke hadde forsøkt å lokalisere jenta. Fosterforeldrenes identitet 

var skjult og adressen sperret. Mulighetene var derfor begrenset. Det ville også være en risiko 

for at jenta selv røpet fosterforeldrenes identitet dersom samvær ble gjennomført.  

 

En bortføring ville ha svært alvorlige konsekvenser for jentas helse og utvikling. Lagmanns-

retten uttalte at selv om risikoen for bortføring var forholdsvis lav ville den være uakseptabel 

sett hen til de alvorlige konsekvensene det ville hatt for barnet. Her ser det ut til at lagmanns-

retten ikke følger Høyesteretts føringer i Rt. 2014 s. 976. Høyesterett uttalte i avsnitt 59 at: 

 

Lagmannsretten kan forstås slik at i totalvurderingen som skal foretas vil selv en liten («viss») 

risiko for bortføring være tilstrekkelig til å nekte samvær, dersom skadevirkningene av en 

bortføring er store, barnet er sårbart og barnet reagerer negativt på samvær. Hvis dette er lag-

mannsrettens utgangspunkt, er vurderingen kommet noe skjevt ut. Dersom faren for bortføring 

                                                
109 HR-2015-1452-U 
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ikke kan anses for reell og aktuell, kan ikke samvær nektes fordi skadevirkningen av en bortfø-

ring ville være store. 

 

Ettersom bortføringsfaren i saken for lagmannsretten ble ansett for å være reell og aktuell var 

uttalelsen kun et obiter dictum. Lagmannsrettens syn stemmer på dette punkt tilsynelatende 

ikke overens med Høyesteretts uttalelse om at liten bortføringsfare ikke utgjorde sterke og 

spesielle grunner.  

 

Også i LA-2015-95149 ble samvær nektet på grunnlag av bortføringsfare. I denne saken had-

de en to år gammel gutt blitt brakt til sykehus med underernæring og alvorlig B12 mangel og i 

behov for livsnødvendig behandling, noe foreldrene motsatte seg.   

 

Mor var født i USA og far var norsk statsborger. Da saken var oppe for lagmannsretten var far 

siktet for grov narkotikaforbrytelse. Da akuttvedtaket ble meddelt foreldrene forlot far syke-

huset, og returnerte i arbeidsklær og vernehjelm for å skjule sin identitet. Han dro barnet ut av 

armene til mor, løp fra sykehuset og kjørte bort med sønnen. Han ble pågrepet noen timer 

senere etter en intens biljakt. Senere ringte far sykehuset, og utga seg for å være fra barnever-

net, i et forsøk på å få ut informasjon om sønnen. Det ble også oppdaget en YouTube-video, 

publisert av mor, der hun ba myndighetene i USA om hjelp og uttalte at de ønsket å leve et 

normalt og sunt liv i USA. Under et samvær fikk gutten en lekebil. I denne lekebilen fant fos-

terforeldrene skjult GPS-utstyr. Både mor og far benektet kjennskap til dette.  

 

Lagmannsretten mente bortføringsfaren var reell og aktuell på bakgrunn av foreldrenes fiendt-

lige innstilling til barnevernet, kidnappingen fra sykehuset og YouTube-videoen. Morens til-

knytning til USA styrket faren for bortføring. Videre la retten til grunn at foreldrene hadde 

evne og vilje til å bortføre, ettersom far ringte sykehuset for å lure ut informasjon om sønnen 

og særlig ved å skjule GPS-utstyr i en lekebil.  

 

Til slutt uttalte retten at det ville være svært skadelig for gutten å bli bortført da det ville opp-

leves som en ny omsorgssvikt. Det samme ble lagt til grunn i LB-2014-173958. Gutten var 

sårbar og forsinket i alder og utvikling, men var nå i positiv utvikling. Derfor ville det være til 

guttens beste at samvær ble nektet.  

 

Sakene viser at tilknytning til andre land trekker sterkt i retning av at bortføringsfaren er reell 
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og aktuell. Dette var tilfellet i alle sakene de nevnte sakene. Dersom foreldrene har gjennom-

ført en kidnapping tidligere kan det være tilstrekkelig til at bortføringsfaren anses reell og 

aktuell.  

Samværsnekt på bakgrunn av bortføringsfare skiller seg fra de andre grunnlagene. Det er i 

mindre grad er en helhetsvurdering av hvem barnet er og om foreldrene evner å være gode 

samværsforeldre, og mer en bevisvurdering av om foreldrene vil komme til å bortføre barnet 

under samvær. Momenter som i andre tilfeller kan få betydning, vil ikke nødvendigvis få det 

ved samværsvurderingen i disse sakene. For eksempel om en av foreldrene har god samværs-

kompetanse, vil nok ikke kunne tillegges vekt ettersom det ikke vil beskytte barnet tilstrekke-

lig å tilkjenne svært begrenset samvær når det er bortføringsfare. Reell og aktuell bortførings-

fare utgjør en sterk og spesiell grunn til å nekte samvær. Dersom det foreligger bortføringsfare 

skal også samvær nektes, ikke begrenses.  

 

4.2.6 Foreldrene erkjenner ikke skyld eller forstår ikke situasjonen 

 

Det er relevant for samværsvurderingen om foreldrene erkjenner problemene sine og forstår at 

det har betydning for barnet. Dette kan påvirke hvor stor belastning samvær legger på bar-

net.110 Lagmannsretten uttalte i LH-2016-38074 at det var «svært positivt» at mor hadde tatt 

grep om sin livssituasjon. Hun gikk til samtaler med psykolog og deltok på norsk- og barne-

omsorgskurs. Lagmannsretten understreket at barneverntjenesten hadde anledning til å utvide 

samværet dersom den positive utvikling fortsatte.  

 

I LH-2014-172014 ble far tilkjent mer samvær enn mor. Ved vurderingen la lagmannsretten vekt på: 

  

[…]at far, om enn i begrenset utstrekning, erkjenner at ikke alt var bra før omsorgsovertakel-

sen, og at E ut fra bevisførselen har en tryggere relasjon til sin far enn til sin mor, noe som 

mest sannsynlig skyldes Es erfaringer fra samlivet med foreldrene. 

 

Motsatt vil det trekke i begrensende retning at foreldrene ikke forstår påvirkningen på barnet. 

I LG-2015-104382 la lagmannsretten vekt på at far hadde vanskelig for å sette seg inn i bar-

nas situasjon. Dette forsterket risikoen for at samvær ville være til skade for barna.  

I LB-2014-166387 uttalte lagmannsretten at: 

                                                
110 Haugli (2010) s. 126 
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Fars mangel på mottakelighet for synspunkter på egen delaktighet i de problemer barna opple-

ver vanskeliggjør åpenbart både dialog og veiledning: Dette gjør det mindre sannsynlig at han 

kan medvirke til å dempe barnas reaksjon på samværene med ham. 

 

Foreldrenes manglende forståelse eller erkjennelse av egne feil er ikke alene tilstrekkelig til å 

utgjøre sterke og spesielle grunner, men det kan forsterke belastningen på barnet ved samvær 

slik at det i helhetsvurderingen trekker i begrensende retning.  

 

 

4.3 Andre særlige momenter 
 

4.3.1 Erfaringer med tidligere samvær 

 

I begge sakene der Høyesterett nektet samvær hadde samvær vært forsøkt og barnet hadde 

reagert svært negativt. Erfaringene fikk høy vekt ved vurderingen i begge avgjørelsene. 

 

I Rt. 2004 s. 1046 hadde foreldrene hatt 90 samvær med barnet, med avtagende hyppighet på 

grunn av jentas sterke ubehag før, under og etter samværene. Høyesterett mente reaksjonene 

skyldtes retraumatisering. Påkjenningene for jenta var så store at foreldrenes interesser måtte 

vike. Høyesterett uttalte at årsaken til at barnet følte ubehag ved samvær, som i denne saken 

var foreldrenes gjentatte mishandling, var et viktig moment,. 

 

Årsaken til reaksjonene ble også trukket frem i Rt. 2002 s. 908. Under samværene var jenta 

engstelig, krampaktig blid og over-aktiv, og hun mistet evnen til konstruktiv lek. Etter sam-

værene fikk hun sterke reaksjoner som kunne vare i over en uke, etterfulgt av ildrødt utslett. 

Høyesterett la til grunn at tidligere omsorgssvikt, mulig konstitusjonell sårbarhet og mors 

manglende samværskompetanse var årsaken til jentas problemer med samværssituasjonen og 

nektet samvær. 

 

Som nevnt under punkt 4.1.3 om barnets medvirkning, ser det ut til at EMD fokuserer mindre 

på årsakssammenhengen og mer på den faktiske motstanden barnet viser. EMD-praksis viser 

at hensynet til barnets helse og utvikling i nåsituasjonen er avgjørende og dermed blir ikke 

årsaken til hvordan situasjonen har blitt slik like fremtredende. Samvær vil da antagelig kunne 



46 
 

nektes uavhengig av om en forelder kan klandres, hvis barnet viser sterk motstand mot sam-

vær. 

 

På bakgrunn av disse to Høyesterettsdommene er det ingen tvil om at negative reaksjoner i 

forbindelse med samvær tillegges stor vekt ved samværsvurderingen og trekker tungt i retning 

av samværsnekt. Hvilke reaksjoner barnet får kan ha betydning.  

 

Hvis barnet får nedsatt funksjonalitet etter samvær kan det tyde på at samværet er skadelig for 

barnets helse og utvikling. Som nevnt under punkt 4.1.5 om hensynet til stabilitet og kontinui-

tet, er det gode grunner til å vurdere samværsnekt hvis barnet får store problemer i vanlige 

situasjoner over noen dager, slik som å gå på skolen, spise eller sove og at det ikke har krefter 

til utviklings- og læringsoppgaver.111  

 

Særlig hvis samvær fører til reaktivering av traumer vil det som regel anses skadelig for bar-

nets helse og utvikling. Dette kommer tydelig frem i Rt. 2004 s. 1046. På bakgrunn av reak-

sjonene fant Høyesterett det sannsynlig at jenta ble retraumatisert etter foreldrenes mishand-

ling. Opprettholdelse av samvær var da ikke forsvarlig. 

 

For fylkesnemnda, tingretten, og til en viss grad også lagmannsretten, står sakene i en litt an-

nen stilling enn den vil gjøre for Høyesterett. Hvis en sak først tas inn til behandling for Høy-

esterett vil det foreligge mer omfattende erfaringer rundt hvordan samvær har fungert siden 

det har gått lengre tid. Høyesterett uttalte selv i Rt. 2004 s. 1046 (48) at de ”vil ha bedre 

grunnlag for avgjørelsen enn det som ofte ellers vil være situasjonen i denne typen saker”. 

Særlig i fylkesnemnda vil situasjonen kunne være den at samvær ikke har vært forsøkt. 

Spørsmålet er om det er rettslig adgang til å fastsette samværsnekt - selv om man ikke har 

noen negative reaksjoner å vise til.  

 

Mindretallet i LG-2013-113349 mente samvær ikke kunne nektes uten av det hadde vært for-

søkt. Flertallet var imidlertid ikke enige. De mente at omfanget av mishandlingen var så stort 

at det alene var tilstrekkelig til at samvær skulle nektes. Flertallet uttalte:  

 

Når det gjelder C [barnet], har han ikke sett foreldrene siden 30. april 2012 [akuttvedtaket] og 
                                                
111 NOU 2000:12 s. 153 
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ingen vet hvordan han vil reagere dersom han møter dem igjen. Med unntak av noen affektan-

fall sommeren 2012 er det riktignok ikke noe som tilsier at han har psykiske skader som følge 

av traumer han ble utsatt for. Det er heller ingen sikre holdepunkt for at han vil bli retraumati-

sert ved et møte med foreldrene, men likevel risiko for at det vil skje. Etter flertallets syn er 

det mulig at barnet vil oppleve en samværssituasjon sterkt belastende. Barn som har vært ut-

satt for grov vold i tidlig alder har en særlig sårbarhet for å utvikle fysiske og psykiske senføl-

ger. Basert på at det anses å ha foregått vold mot barnet, finner flertallet grunnlag for å priori-

tere barnets behov for beskyttelse fremfor lovens rettighet til samvær. Det vises også til at 

barnet er på et alderstrinn hvor det har et særlig behov for vern. Slik flertallet vurderer saken, 

foreligger det sterke grunner for å beskytte barnet og dermed nekte samvær mellom gutten og 

hans biologiske foreldre. Flertallet finner således at det samlet sett vil være best for gutten å 

ikke ha samvær med foreldrene. 

 

Lagmannsretten mente at det var en risiko for at barnet ville bli retraumatisert, og dermed ta 

skade av samvær. Av denne dommen kan det sluttes at når det gjelder grov mishandling er 

faren for retraumatisering generelt så stor at samvær kan nektes selv om det ikke er forsøkt og 

bevist at barnet tar skade av det i den konkrete saken. De samme hensynene vil også gjøre seg 

gjeldende i andre saker hvor faren for retraumatisering er tilstede. Særlig ved seksuelle over-

grep.  

 

I LG-2015-104382 ble samvær nektet etter faren hadde ført sin penis inn i tvillingdatterens 

munn med den andre tvillingdatteren tilstede. Samvær ble nektet fordi det ville være skadelig 

for jentenes helse og utvikling å møte far ettersom det innebar en stor risiko for retraumatise-

ring.  

 

Videre kan det spørres om samvær kan nektes når det har vært forsøkt og fungert greit.  

 

I LB-2014-44578 nektet lagmannsretten samvær mellom ei seks år gammel jente og hennes 

alkoholiserte mor. Samvær hadde i denne saken isolert sett blitt gjennomført på en god måte, 

men jenta hadde noen reaksjoner i etterkant. Flertallet mente at jenta gjennom samvær ble 

minnet på negative opplevelser.  

 

Det kan se ut til at samvær i noen tilfeller anses skadelig for barnets helse og utvikling selv 

om de i utgangspunktet forløper fint. Antagelig vil dette bare være aktuelt der foreldrenes 

handlinger i seg selv er svært alvorlige slik at faren for retraumatisering er stor. Slik som ved 
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seksuelle overgrep og mishandling.112 Når det gjelder rus og psykiske problemer vil nok ikke 

sterke og spesielle grunner anses å foreligge uten at samvær har vært forsøkt, med negative 

reaksjoner.  

 

I Rt. 2004 s. 1046 påpeker de sakkyndige at det snarere er regelen enn unntaket at barn i fos-

terhjem viser reaksjoner på samvær. Ettersom barnets reaksjoner kan være sammensatte og 

motstridende kan det være vanskelig både for barnet selv og de voksne rundt å forstå hvilke 

følelser reaksjonene egentlig gjenspeiler.113 Om det er sterk lengsel etter foreldrene eller angst 

for dem. For å fatte beslutninger som er til barnets beste er det svært viktig å forsøke å forstå 

reaksjonene. Det kan også være problematisk å trekke en grense mellom akseptable og uak-

septable reaksjoner. Høyesterett går ikke nærmere inn på hvor grensen går, men det er natur-

lig at reaksjonenes styrke og varighet vil ha betydning for hva som kan aksepteres.  

 

4.3.2 Etnisk tilhørighet 

 

Det følger av barnekonvensjonen artikkel 30 at et barn ikke skal nektes retten til å, sammen 

med andre medlemmer av sin gruppe, leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin 

religion, eller bruke sitt eget språk. Artikkelen må ses i sammenheng med barnekonvensjonen 

artikkel 8 om respekt for barnets identitet. Dette vernet må inngå som et moment i helhetsvur-

deringen av om samvær skal nektes, ettersom samværsnekt etter barnevernloven § 4-19 annet 

ledd vil kunne innebære konvensjonskrenkelse. Ingen av konvensjonsbestemmelsene gir 

imidlertid foreldrene en ubetinget rett til samvær på bakgrunn av opprettholdelse av barnets 

etniske tilknytning hvis dette er til skade for barnet. Det følger av EMK artikkel 14 at barn av 

minoriteter skal ha samme beskyttelse som andre barn. Barn med etnisk bakgrunn kan selv-

sagt ikke utsettes for større risiko enn andre. Retten til å leve i pakt med sin kultur må derfor 

harmoniseres med andre menneskerettigheter barnet har.114 Barn med innvandrerbakgrunn er 

overrepresentert i barnevernet.115 Dette hensynet får dermed betydning i mange saker.  

 

                                                
112 LG-2015-104382 og LG-2013-113349 
113 Haugli (2010) s. 110 
114 Særlig barnekonvensjonen artikkel 19 og artikkel 39 
115 NOU 2012: 5 s. 34-35 
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Domstolene må foreta en avveining mellom fordelene for barnet ved å bli kjent med sin kultu-

relle bakgrunn og ulempene det eventuelt påføres ved en samværsordning.  

 

Barn med annen etnisk bakgrunn følger den samme utviklingen og har samme grunnleggende 

behov som andre barn. Samværsvurderingen vil likevel kunne være annerledes. Mye tyder på 

at kunnskap om biologisk familie har ennå større betydning for identitetsutviklingen til barn 

som ser annerledes ut, enn majoriteten av menneskene de lever sammen med, for eksempel 

annen hudfarge eller språk.116 Disse momentene bør i mange tilfeller trekke i utvidende ret-

ning ved samværsvurderinger.  

 

På den annen side kan ulike oppfatninger om oppdragelse, tilknytning til kultur og religion 

føre til store konflikter mellom omsorgsbasen og de biologiske foreldrene. Dette kan være 

skadelig for barna. Dersom de biologiske foreldrene ikke aksepterer omsorgsbasen som den 

primære oppdrager og kulturformidler frem til barnet er gammelt nok til å velge selv, vil det 

kunne vurderes som grunnlag for reduksjon i samværsordningen.117  

 

Hvilken vekt opprettholdelse av kjennskap til etnisk bakgrunn skal ha ved vurderingen av om 

samvær skal nektes har vært oppe for vurdering av Høyesterett i flere saker.  

 

I Rt. 2004 s. 1046 anførte foreldrene at den etniske tilknytningen og det kulturelle aspektet 

innebar at samvær på sikt ville ha en særlig verdi. Tingretten og lagmannsretten hadde på lagt 

vekt på dette og kommet til at begrenset samvær burde opprettholdes. Høyesterett var enige i 

at dette var ”et element i det samlede bildet”, men fant det likevel riktig å nekte samvær.118 

Påkjenningene for jenta ved en samværsordning ble antatt å bli så store så foreldrenes interes-

ser måtte vike. Høyesterett pekte på at fosterforeldrene gjorde store anstrengelser for at jenta 

skulle bevare sin identitet. Gjennom samvær med sine brødre ville også en viss familiekontakt 

opprettholdes. På denne bakgrunn var det kanskje lettere å avskjære kontakt med foreldrene 

ettersom den etniske tilhørigheten ville bli ivaretatt på andre måter. 

 

                                                
116 Koch (2005) s. 169  
117 ibid. s. 170-171 
118 Rt. 2004 s. 1046 (72) 
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I Rt. 2014 s. 976 anførte mor, som var norsk rom, at barnet ville miste muligheten til å opple-

ve og bli kjent med sin kulturelle identitet hvis samvær ble nektet. Høyesterett var enige i at 

dette i utgangspunktet ikke var til barnets beste og at det ”underbygger at det skal spesielle og 

sterke grunner til for å nekte samvær”. 119 Det siterte kan tyde på at Høyesterett mener terske-

len for å nekte samvær allerede er så høy til at etnisk tilhørighet ikke vil føre til et annet resul-

tat hvis sterke og spesielle grunner anses å foreligge. 

 

Uttalelsene ved ny behandling av saken i lagmannsretten kan tyde på det samme: 

 

Ut over den alminnelige antakelsen om det positive i at barnet blir kjent med sin kultur og 

bakgrunn, er det lite som tyder på at C vil profitere på samværene hvis de blir gjennomført. I 

saken her vil det være tale om et mer begrenset samvær, jfr. Rt-1998-787. Muligheten for å 

kjenne sitt opphav og bli kjent med romkulturen vil derfor uansett bli vesentlig redusert.  

 

[…]Lagmannsretten forstår ingen av disse konvensjonene slik at foreldre har en ubetinget rett 

til samvær hvis samvær er til skade for barnet. Etter barnekonvensjonen § 9 nr. 3 kan samvær 

utøves med mindre det er i strid med barnets beste. Heller ikke retten til familieliv gjelder ab-

solutt, jfr. EMK artikkel 8 nr. 2. Unntakene må anses som utslag av et alminnelig rettsprinsipp 

innenfor barneretten om hensynet til barnets beste, som også må få anvendelse for tolkningen 

av barnekonvensjonen artikkel 30 og de aktuelle bestemmelsene i Europarådets rammekon-

vensjon. Også etter disse bestemmelsene må samvær kunne nektes når det - som her – forelig-

ger spesielle og sterke grunner for dette. 

 

Lagmannsretten ser her ut til å mene at ivaretakelsen av kulturell bakgrunn uansett er så liten 

ved oppvekstplasseringer at hensynet ikke bør få særlig vekt.  

 

Mor har klaget denne avgjørelsen inn for EMD fordi hun mener den krenker retten til familie-

liv etter EMK artikkel 8 og at det fratar datteren retten til å bli kjent med hennes kulturelle 

identitet. EMD har på denne bakgrunn kommunisert en klage til Norge.120 En kommunisert 

klage betyr ikke at saken nødvendigvis vil resultere i en konstatert konvensjonskrenkelse, men 

domstolen fant åpenbart mors klage velbegrunnet nok til å be Norge komme med et tilsvar.121 

                                                
119 Rt. 2014 s. 976 (40) 
120 Jansen mot Norge (2016)  
121 Søvig (2016) s. 237 
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Om EMD er enig i lagmannsrettens vektlegging av dette hensynet vil vi dermed kanskje få 

svar på.  

 

I sakene som gjelder bortføring kan det synes klarere enn i andre saker at hensynet til etnisitet 

ikke kan få utslagsgivende vekt. Hvis retten først kommer til at bortføringsfaren er reell og 

aktuell vil det fremstå som et sjansespill på barnets bekostning å tilkjenne noe samvær likevel. 

Ofte er det også sånn at tilknytning til andre land styrker bortføringsfaren.  

 

Hensynet vil antagelig heller ikke få særlig vekt hvis retten kommer til at det er skadelig for 

barnets helse og utvikling å gjennomføre samvær. Selv om det er et ytterligere moment å hen-

synta i totalvurderingen er det ingenting som tyder på at terskelen for å nekte samvær heves i 

disse tilfellene. Momentet kan antagelig få større vekt ved vurderingen av antall samvær i 

mindre alvorlige saker. For spørsmålet om samvær skal nektes er det ikke trolig at momentet 

får særlig vekt da kravet til sterke og spesielle grunner er såpass strengt i utgangspunktet.  

 

Det finnes imidlertid ett eksempel på at etnisk tilknytning var så viktig at noe samvær ble 

fastsatt. I LB-2014-178134 var familien av Karenfolket i Burma, som i Norge utgjorde en 

liten gruppe. Det yngste barnet i saken hadde vært vitne til vold i familien. Til tross for bar-

nets sterke reaksjoner på samvær med far, med tegn på kompleks traumatisering, tapte erver-

vede ferdigheter og barnets ekstra sårbare alder ble hensynet til opprettholdelse av kulturell 

kjennskap ansett for å veie så tungt at ikke all kontakt skulle avskjæres. Mellom far og de tre  

eldre barna i saken ble det fastsatt mer samvær enn tre ganger i året. Lagmannsretten fant med 

andre ord ikke fars handlinger alvorlige nok til å utgjøre sterke og spesielle grunner alene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

4.3.3 Hensynet til fosterforeldrene 

 

Hensynet til fosterforeldrene kan være et relevant moment ved vurderingen av om samvær 

skal nektes. Det kan være belastende for fosterforeldrene å forholde seg til en samværsord-

ning, særlig hvis barnet har langvarige reaksjoner etter samvær. Et barn som blir presset til 

samvær vil også kunne få problemer med tilliten til sine fosterforeldre.122 Der belastningen for 

fosterfamilien er stor kan det i verste fall bli nødvendig å finne et nytt fosterhjem, som igjen 

vil kunne være veldig skadelig for barnet. 

 

I LG-2011-61961 fikk hensynet til fosterforeldrene betydning ved samværsvurderingen: 

 

I tillegg kommer at det for fosterhjemmet har vært særdeles krevende å ha B boende. I perio-

der har han «lagt beslag» på fostermor hele døgnet igjennom. Fosterhjemmet har helt klart be-

funnet seg på grensen av det som kan mestres. For en gutt i den alder og de utfordringer B har, 

vil det være meget skadelig om kontakten med fosterforeldrene nå brytes. Det er derfor viktig 

å redusere belastningen som gjennomføring av samvær innebærer for fosterhjemmet, samtidig 

som det er minst like viktig å danne grunnlag for en utvikling hos B som på sikt vil lette situa-

sjonen i fosterhjemmet. 

 

En lignende vurdering ble foretatt i LB-2013-114665: 

 

I den samlede avveiningen har retten også lagt vekt på den slitasjen Bs reaksjoner har påført 

fosterfamilien over flere år. Et vedvarende press på fosterforeldre og -søsken vil kunne få al-

vorlige konsekvenser for stabiliteten i omsorgsbasen, hvilket ville være dramatisk for B. 

 

Samvær ble nektet i begge sakene. Av rettspraksis kan man utlede at belastninger for foster-

foreldrene vil kunne påvirke barnets omsorgssituasjon, og at dersom gjennomføringen av 

samvær påvirker fosterforeldrene i stor grad, vil dette indirekte kunne være skadelig for bar-

net og dets omsorgssituasjon.  

 

Fosterforeldrenes «syn» ble tillagt stor vekt av Høyesterett i Rt. 1998 s. 787. Førstvoterende 

uttalte at det var grunn til å legge vekt på fosterforeldrenes vurdering ved fastsettelsen av 

samværsomfanget siden de var barnets omsorgspersoner og «nærmest til å vurdere hva som er 
                                                
122 Haugli (2010) s. 119 
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til hans beste».123 Kommentarutgaven til barnevernloven advarer imidlertid mot å trekke ge-

nerelle konklusjoner på denne bakgrunn, særlig når det gjelder langvarige plasseringer.124 

Fosterforeldrene vil da kunne være så følelsesmessig involvert at de ikke er egnet til å avgjøre 

hva som er til barnets beste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
123 Rt. 1998 s. 787 på side 793 
124 Ofstad (2015) s. 186 
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5 Avsluttende vurderinger 
 

5.1 Oppsummering av funn 
 

Etter denne gjennomgangen ser det ut til at svært alvorlige handlinger mot barnet påført av 

foreldrene, som grove overgrep eller mishandling, alene kan utgjøre sterke og spesielle grun-

ner for å nekte samvær eller å fastsette sterkt begrenset samvær. I disse tilfellene anses det 

generelt skadelig for barnet å ha kontakt med foreldrene. Dette handler ikke om faren for at 

nye overgrep skal skje, men om at barnet kan oppleve samvær som retraumatiserende. 

Retraumatisering anses gjennomgående for skadelig for barnets helse og utvikling.  

 

Bortføringsfare utgjør også alene en sterk og spesiell grunn for å nekte samvær, dersom bort-

føringsfaren er reell og aktuell.  

 

Høyesterett har nektet samvær på bakgrunn av en forelders psykiske problemer. Til forskjell 

fra overgreps- og mishandlingstilfellene vil det sentrale ved samværsvurderingen her bero på 

hvordan foreldreforholdene konkret virker inn på barnet. Dersom barnet vil ta skade av en  

samværsordning kan samvær nektes på bakgrunn av dette. Reaksjoner før, under og etter tid-

ligere samvær og særlige sårbarheter ved barnet har da stor betydning. Også der foreldrene 

sliter med rus vil det sentrale ved vurderingen være hvordan dette virker inn på barnet. De 

særlige forholdene ved barnet og barnets reaksjoner på samvær får stor betydning for om ster-

ke og spesielle grunner anses å foreligger. Rusmisbrukets alvorlighetsgrad har også betydning 

ved vurderingen. Praksis viser at foreldrenes rus- eller psykiske problemer alene ikke utgjør 

sterke og spesielle grunner til å nekte samvær, det må noe mer til. For eksempel at et barn 

over tolv år sterkt motsetter seg samvær.  

 

Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets «alder og modenhet», jf. barnevernlo-

ven § 6-3 første ledd og kan få avgjørende vekt ved samværsvurderingen, men ikke uten at 

også andre momenter er vurdert.  

 

Om det at barnet trenger ro for å knytte seg til fosterforeldrene utgjør en sterk og spesiell 

grunn alene er usikkert. Ved samværsvurderingen har det stor vekt om barnet er sårbart. I min 

gjennomgang av praksis har jeg kun funnet eksempler på sårbare barn. Disse momentene 
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henger derfor tett sammen. At momentene til sammen utgjøre sterke og spesielle grunner, er 

det mye som tyder på.  

 

Dersom det er svak tilknytning mellom barnet og de biologiske foreldrene, kan samvær anta-

gelig nektes uten at det kreves sterke og spesielle grunner. Helt sentralt blir i slike tilfeller 

hvor svak tilknytningen da må være for at retten til beskyttelse etter EMK artikkel 8 er svek-

ket. 

 

Hva som er utslagsgivende når samvær nektes i noen tilfeller og begrenses sterkt i andre er 

det vanskelig å svare på. Generelt er det avgjørende om barnet tåler en samværssituasjon eller 

ikke. Dersom det å i det hele tatt gjennomføre samvær anses skadelig for barnets helse og 

utvikling, er det lite som vil oppveie dette. Der retten har fastsatt svært begrenset samvær, er 

forutsetningen at barnet ikke utsettes for en uholdbar risiko for skade.  

 

5.2 Har terskelen for sterke og spesielle grunner blitt senket? 
 

Det kan se ut til at retten oftere nekter samvær de siste årene enn tidligere. Av de 21 lag-

mannsrettdommene fra 2007-2008 resulterte ingen i samværsnekt.125 Fra 1. januar 2015 til 31. 

august 2016 kom lagmannsretten til samværsnekt i sju av 61 saker. Hvorfor lagmannsretten 

samtykket til ankebehandling i akkurat disse sakene er ikke undersøkt, men det kan påvirke 

hvor mye som kan trekkes ut av en slik statistikk.126 Tendensen med flere samværsnektelser 

vises imidlertid også i andre kilder. I NOU 2016: 16 vises det til statistikk fra fylkesnemndene 

som nektet samvær i 65 saker i 2010 og 158 saker i 2015.127 Antallet nye barn med vedtak om 

omsorgsovertakelser de siste årene har holdt seg stabilt, noe som tyder på at sakstilfanget til 

fylkesnemndene ikke skulle ha økt noe særlig.128 

 

Det kan være mange grunner til økt antall samværsnektelser som det vil føre for langt å drøfte 

her. Et relevant spørsmål for oppgavens tema er imidlertid om terskelen for samværsnekt i 

praksis er senket de seneste årene. Hvis det er tilfellet, må det også spørres om reglene tolkes 

                                                
125 Haugli (2010) s. 31 
126 ibid. s. 57 
127 NOU 2016: 16 s. 185 
128 Bufdir (2016) 
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like restriktivt i norsk rettspraksis som det EMD gir anvisning på. EMD har kommunisert fle-

re klager til Norge det siste året, samtlige på barnevernfeltet. Det er ikke ensbetydende med at 

sakene vil resultere i konstaterte konvensjonskrenkelser, men det indikerer at EMD ønsker å 

se nærmere på hvordan barnevernssaker håndteres i Norge.129 Det har vært flere oppslag i 

mediene om at det norske barnevernet er ”uglesett” i visse kretser både i og utenfor Norge.130 

Dette kan være en medvirkende årsak til EMDs oppmerksomhet. 

 

5.3 De lege ferenda – bør det lovfestes retningslinjer for skjønnet? 
 

Et aktuelt tema er om barnevernloven § 4-19 bør angi retningslinjer for adgangen til å nekte 

og sterkt begrense samvær. Det vil øke forutberegneligheten. Anne Bergum mener det er gode 

grunner for å lovfeste et håndfast utgangspunkt for samværsomfanget og viser til at regelen da 

blir lettere å anvende.131 Faren er at domstolene lettere vil falle tilbake på det lovfestede ut-

gangspunktet. Nærmere regulering i lovbestemmelsen vil dermed kunne føre til at samværs-

omfanget i praksis ikke begrenses, selv når barnet er tjent med sjeldnere samvær. Lovfesting 

vil ikke løse hovedproblemet - nemlig hvilket omfang som er best for det aktuelle barnet i den 

konkrete saken.132 Standardisering øker forutberegneligheten, men i denne sammenhengen 

kan individuell tilpasning være et viktigere hensyn.133  

 

5.4 Barnevernslovutvalgets forslag til ny lov 
 

Barnevernslovutvalgets mandat var blant annet å gjøre barnevernloven mer tidsriktig og til-

gjengelig ved en strukturell, teknisk og språklig gjennomgang av hele loven.134 Utvalget peker 

på at gjeldende lov i begrenset grad synliggjør at samværsfastsettelse er et inngrep i retten til 

familieliv som må begrunnes. Derimot nevner utvalget ingenting om lovfesting av retningslin-

jer for skjønnet ved samværsfastsettelsen.  

 

                                                
129 Søvig (2016) s. 238 
130 Norman (2016) 
131 Bergum (2004) s. 21 
132 Haugli (2004) s. 2 
133 ibid. s. 4 
134 NOU 2016: 16 s. 13 
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Utvalget har foreslått to nye bestemmelser om adgangen til å fastsette samværsbegrensninger, 

henholdsvis en materiell- og en prosessuell bestemmelse. Bestemmelsene i forslaget §§ 38 og 

39 angir, som i dag, ingen nærmere retningslinjer for skjønnet. Det ble vurdert, men ikke fun-

net hensiktsmessig. Det avgjørende skal være en konkret vurdering av om begrensningen er 

nødvendig og til barnets beste.135 I forslaget § 38 tredje ledd er imidlertid foreslått inntatt vil-

kåret for at samvær skal kunne nektes. Den foreslåtte bestemmelsen lyder: 

  

Kontakt med foreldre kan bare nektes eller begrenses sterkt dersom særlig tungtveiende grun-

ner taler for det.136  

 

Utvalget presiserer at det rettslige innholdet i kriteriet sterke og spesielle grunner er ment vi-

dereført i ny lov selv om kriteriet er foreslått omdøpt til «særlig tungtveiende grunner». Mo-

mentene denne oppgaven trekker frem vil altså være relevante også dersom bestemmelsen i 

utvalgets forslag til § 38 tredje ledd skulle bli fulgt opp ved lovendring. 

 

Rettstilstanden er i dag den at vi i loven ikke har noen vilkår eller retningslinjer for skjønnet 

som skal utøves ved fastsettelse av svært begrenset samvær eller samværsnekt. Domstolenes 

tolkning er derfor fremdeles den viktigste kilden til hvordan barnevernloven § 4-19 skal an-

vendes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
135 NOU 2016: 16 s. 189 
136 ibid. s. 278 
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