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1 Innledning 
 

1.1 Tema og problemstilling  
Oppgavens tema er retten til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn som lever i fat-
tigdom i Norge.  
 
Likeverdig mulighet til sosial deltakelse for alle borgere er en grunnleggende verdi i vårt vel-
ferdssamfunn. For barn og unge er fritidsaktiviteter en viktig sosial arena som bidrar til deres 
livsutfoldelse. Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er utbredt blant barn og unge i dagens 
samfunn, og inntar en sentral plass i deres hverdag. I tillegg til å utvikle deres mestringsevne 
og praktiske ferdigheter, har det en stor egenverdi for barn å delta i sosiale aktiviteter med 
jevnaldrende. Å ta del i felleskapet styrker barnas sosiale tilhørighet og er avgjørende for de-
res selvfølelse og identitetsdannelse.  
 
Imidlertid finnes det barn som utestenges fra fritidsaktiviteter på grunn av fattigdom. Det er 
dyrt å delta på fritidsaktiviteter, der kostnader til påmelding, utstyr og transport hovedsakelig 
må dekkes av familiene selv. Dette kan oppleves som en stor belastning for ressurssvake fa-
milier. Forskning bekrefter at sosial eksklusjon på grunn av fattigdom har negative virkninger 
for barna på kortere og lengre sikt, som fysiske og psykiske helseproblemer. Barn som vokser 
opp i fattige familier er derfor en særlig utsatt og skadelidende gruppe med særskilt behov for 
beskyttelse av sine rettigheter. Det er derfor viktig å klarlegge hvilke rettigheter de har overfor 
myndighetene, omsorgspersoner og andre aktører, og i lys av dette undersøke om iverksatte 
tiltak mot barnefattigdom ivaretar disse.  
 
Barnefattigdom og retten til deltakelse i fritidsaktiviteter er et interessant tema fordi det om-
handler et viktig og aktuelt samfunnsproblem. Videre belyser temaet rettsstillingen til en liten 
og tilnærmet usynlig gruppe i vårt samfunn som verken har skyld i omstendighetene de har 
havnet i eller kan påvirke sin egen livssituasjon. Selv om det er relativt få som regnes som 
fattige i et rikt land som Norge, berører fattigdommen sterkt de det gjelder. I de siste årene har 
barnefattigdom fått stor oppmerksomhet i politikk og media, men det juridiske aspektet ved 
fattigdomsproblemet har hovedsakelig vært fraværende i den politiske og sosiale debatten. 
Målet med denne oppgaven er derfor å betrakte barnefattigdom fra et rettslig perspektiv, og 
vurdere hva fattige barn egentlig har rett til etter barnekonvensjonen og norsk rett. 
 
Oppgavens tema reiser en todelt problemstilling, nemlig hvilke rettigheter fattige barn har til 
deltakelse i fritidsaktiviteter, og hvor langt rettigheten rekker etter barnekonvensjonen og na-
sjonal lovgivning. Under det siste kommer også rekkevidden av statens forpliktelser. Hoved-
spørsmålet i oppgaven er altså hva som er innholdet i og rekkevidden av retten til deltakelse i 
fritidsaktiviteter for barn som bor i fattige familier. For å analysere og vurdere rettsstillingen 
til barn som lever i fattigdom, har jeg valgt å redegjøre for rettigheten slik den følger av bar-
nekonvensjonen artikkel 26, 27 og 31, og holde Grunnloven §104, sosialtjenesteloven §§18-
19 og barnevernloven §4-4 opp mot rettigheten etter barnekonvensjonen. 
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1.2 Avgrensninger og presiseringer  
For å kunne gå mer i dybden av temaet, inneholder oppgaven enkelte avgrensninger. Denne 
oppgaven omhandler rettssituasjonen til barn som lever i fattige familier i Norge. Med dette 
menes barn som bor sammen med den ene eller begge foreldrene, og familien har lovlig opp-
hold i Norge. Følgelig holdes rettssituasjonen til barn som er under barnevernets omsorg uten-
for drøftelsen. Tilsvarende ligger reglene for barnefamilier uten lovlig opphold i riket og ens-
lige mindreårige asylsøkere utenfor oppgavens rekkevidde. Videre behandles ikke reglene for 
skolefritidsordningen, da dette faller på siden av problemstillingen. Av hensyn til oppgavens 
omfang behandles heller ikke fattige barns prosessuelle rettsstilling.  
 
Ved tolkningen og anvendelsen av internasjonale rettskildefaktorer i denne oppgaven vil det 
hovedsakelig vises til engelske originaltekster, likevel slik at den norske oversettelsen siteres 
dersom meningsinnholdet anses å samsvare med den engelske teksten.  
 
 

1.3 Rettskilder og metode  
Jeg tilnærmer meg problemstillingen ved å drøfte utvalgte bestemmelser i barnekonvensjonen 
og nasjonal lovgivning som belyser rettssituasjonen for fattige barn i Norge. Oppgavens per-
spektiv er hovedsakelig juridisk, hvor det først foretas en deskriptiv analyse av rettighetene 
etterfulgt av en normativ drøftelse av rettstilstanden. Enkelte særtrekk ved rettskildebildet og 
metoden redegjøres nedenfor. 
 
1.3.1 Internasjonale kilder  
FNs barnekonvensjon1 er en sentral rettskilde i denne oppgaven. Siden barnekonvensjonen, til 
forskjell fra de øvrige menneskerettighetsdokumentene, uttrykkelig beskytter barnets rettighe-
ter, holder jeg meg til denne ved drøftelsen av barnets internasjonale rettsstilling. Jeg anven-
der barnekonvensjonen ikke bare som en del av norsk rett, men også som en selvstendig in-
ternasjonal standard som norsk rett holdes opp mot. Følgelig innebærer barnekonvensjonen 
både rettigheter som barnet allerede har etter nasjonal rett gjennom menneskerettighetsloven,2 
og tolkningsmomenter til de norske rettskildene, i tillegg til momenter i vurderingen av om 
det trengs lovendring. 
 
I samsvar med prinsippene utledet av Wien-konvensjonen om traktatretten artikkel 31 nr.1, 
tolkes barnekonvensjonen med utgangspunkt i ordlyden og i lys av konvensjonens formål og 
prinsipper. Dessuten har jeg gjort omfattende bruk av generelle kommentarer fra FNs Barne-
komité ved tolkningen av barnekonvensjonen. Kommentarene er ikke rettslig bindende for 
medlemsstatene, men belyser hvordan barnekomiteen forstår rettighetenes innhold og hvordan 
disse best kan oppfylles. Om generelle kommentarenes rettslige betydning i norsk rett legger 
Høyesterett til grunn i plenumsdommen Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 151-152 at disse kan være 
relevante kilder ved tolkningen av barnekonvensjonen. Kommentarenes betydning beror like-

                                                
1  Heretter barnekonvensjonen (BK). 
2  Heretter mrl. 
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vel på hvor klart de formidler barnekomiteens syn på konvensjonsforpliktelsene og hvorvidt 
komiteen fremsetter tolkningsuttalelser eller en tilrådning om optimal praksis. Det finnes ikke 
rettspraksis eller andre tungtveiende rettskildefaktorer som klarlegger innholdet i de utvalgte 
konvensjonsbestemmelsene. Derfor er det grunnlag for å tillegge generelle kommentarer stor 
vekt ved tolkningen av ordlyden.   
 
1.3.2 Norske rettskilder  
Grunnloven3 er rettskilden av øverste trinnhøyde, som etter grunnlovsendringen i 2014 ut-
trykkelig beskytter barnas rettigheter i §104. I oppgaven drøfter jeg barnekonvensjonens ret-
tigheter før jeg ser nærmere på Grl.§104, fordi Grl.§104 har en vid og skjønnsmessig ordlyd 
som ikke avklares nærmere i grunnlovsteksten. Barnekonvensjonen danner følgelig grunnla-
get for tolkningen av Grl.§104. Ettersom det ikke finnes relevante rettsavgjørelser, tolkes 
Grl.§104 ut ifra juridisk teori og Lønning-utvalgets stortingsdokument om Grunnlovens men-
neskerettighetskapittel.  
 
Relevante bestemmelser i nasjonal rett er sosialtjenesteloven4 §§18-19 og barnevernloven5 
§4-4. Lovtolkningen skjer med utgangspunkt i den alminnelige metodelæren, likevel slik at 
rundskriv og rettslitteratur tillegges større vekt. Videre er det vedtatt flere lovendringer som 
får direkte betydning for mitt tema. Derfor er også forarbeidene til lovendringene viktige for 
lovtolkningen. Rettskildefaktorene avklarer et ellers nytt og ukjent rettsspørsmål, og i mangel 
av domstolspraksis og lovgiveruttalelser får disse stor betydning for løsningen av problemstil-
lingen.  
 
1.3.3 Ikke-juridiske kilder 
Ved siden av det rettsdogmatiske bygger fremstillingen på empiriske funn som setter temaet i 
en større sammenheng og illustrerer persongruppen rettsreglene er ment å treffe. Altså betrak-
tes rettssituasjonen i lys av samfunnsforholdene for å gi en helhetlig forståelse av fattige barns 
rettsstilling og den sosiale konteksten for retten til deltakelse i fritidsaktiviteter. Derfor bruker 
jeg også ikke-juridiske kilder i oppgaven. Hovedsakelig anvendes empiriske kilder som sta-
tistikker, forskningsrapporter og samfunnsvitenskapelige bøker og artikler. I de lege ferenda 
drøftelsene viser jeg også til en rekke politiske rapporter. Disse kildene inngår ikke i den juri-
diske metoden, men benyttes til å kartlegge fattigdomsutviklingen i Norge. 
 
 

1.4 Begrepsavklaringer  
Barn: I FNs barnekonvensjon artikkel 1 defineres ”barn” som ”ethvert menneske under 18 år, 
hvis ikke barnet blir myndig tidligere etter den lovgivning som gjelder for barnet”. Barndom-
mens øvre grense fastslås med utgangspunkt i myndighetsalderen, som i Norge er 18 år.6 FNs 

                                                
3  Heretter Grl. 
4  Heretter sotjl. 
5  Heretter bvl. 
6 Bendiksen (2015) s. 17. 
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Barnekomité har uttalt at alle individer under 18 år er selvstendige rettighetshavere etter bar-
nekonvensjonen, både små barn og eldre tenåringer.7 For den nedre grensen er utgangspunktet 
at barndommen begynner fra fødselen av.8 Med ”barn” forstås her alle personer mellom 0 og 
18 år. 
 
Materiell velferd: I denne oppgaven er retten til ”materiell velferd” samlebetegnelsen på 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter som angår barnets levevilkår og utvikling. Be-
grepet forekommer verken i lovgivningen eller barnekonvensjonen, men utledes av Barneko-
miteens retningslinjer for rapportering under tittelen ”Disability, basic health and welfare”.9 I 
denne kategorien inngår blant annet barnets rett til overlevelse og optimal utvikling etter BK 
artikkel 6 nr.2 og retten til en tilfredsstillende levestandard etter BK artikkel 27. Nær sam-
menheng med disse bestemmelsene har også barnets rett til sosial trygghet etter BK artikkel 
26 og retten til lek, hvile og fritid etter BK artikkel 31. Retten til materiell velferd følger av en 
helhetlig betraktning av disse bestemmelsene.10 

Fritidsaktiviteter: ”Recreational activities” brukes i barnekonvensjonens artikkel 31 som et 
samlebegrep for handlinger og opplevelser barnet deltar i på fritiden.11 Med ”fritid” menes 
tiden barnet har til rådighet utenom organiserte forpliktelser, formell utdanning, hjemmear-
beid og lignende, og som kan brukes slik barnet selv ønsker.12 Barnekomiteen tolker ”recrea-
tional activities” vidt, der et bredt spekter av aktiviteter omfattes. Som fritidsaktiviteter regnes 
idrett, musikk, kunst og kulturvirksomhet, samfunnsengasjement og andre måter barna kan 
dyrke egne interesser på.13 Denne oppgaven ser nærmere på organiserte fritidsaktiviteter for 
barn. Aktivitetene kjennetegnes ved at de til forskjell fra spontan lek kan styres og organiseres 
av voksne, og ofte har likhetstrekk med fritidsaktivitetene til voksne.14 Dessuten foregår orga-
niserte fritidsaktiviteter hovedsakelig i tilrettelagte omgivelser,15 der barna kan delta alene 
eller sammen med jevnaldrende og voksne som gir støtte og veiledning. Likevel skal barnas 
deltakelse i aktivitetene være frivillig, og ikke oppleves som påtvunget.16 Et hovedformål med 
fritidsaktiviteter er å fremme barns helse og trivsel.17 Barnets frihet til å velge egne fritidsak-
tiviteter er derfor avgjørende. 

Staten: Siden det er staten som har ratifisert barnekonvensjonen i egenskap av folkerettssub-

                                                
7 Generell kommentar nr.7 om gjennomføringen av konvensjonsrettighetene i tidlig barndom (CRC/C/GC/7/Rev.1) avsnitt 

3, utkast april 2016 til generell kommentar nr.20 om tenåringenes rettigheter etter barnekonvensjonen avsnitt 1. 
8 Holgersen (2008) s. 34-35. 
9 General guidelines for periodic reports 1996 (CRC/C/58) pkt.VI, Treaty specific reporting guidelines 2015 

(CRC/C/58/Rev.3) avsnitt III B 7. 
10 Oppedal (2016) s. 249. 
11 CRC/C/GC/17 avsnitt IV-A(d). 
12 CRC/C/GC/17 avsnitt IV-A(b). 
13  CRC/C/GC/17 avsnitt IV-A(d). 
14 UNICEF (2007) s. 472-473. 
15 CRC/C/GC/17 avsnitt IV-A(d). 
16 CRC/C/GC/17 avsnitt IV-A(d). 
17 UNICEF (2007) s. 469. 



5 
 

jekt, er det bare denne som blir folkerettslig forpliktet av konvensjonen. Uttrykket ”states par-
ties” i konvensjonsteksten retter seg derfor bare mot medlemsstatene. Ved å inkorporere bar-
nekonvensjonen i norsk rett gjennom menneskerettsloven, er også individer, organisasjoner 
og andre private og offentlige aktører forpliktet til å oppfylle barnekonvensjonen på nasjonalt 
nivå. Også kommunene er rettslig forpliktet etter menneskerettsloven til å følge barnekonven-
sjonen, og i praksis skal mange av barnets rettigheter oppfylles på kommunalt nivå.  

 

1.5 Videre fremstilling  
I kapittel 2 presenteres barnefattigdommens utvikling i Norge, sammenholdt med rettighetene 
som ligger i barnekonvensjonens fire generelle prinsipper. Oversikten danner et bakteppe for 
den rettslige analysen i de etterfølgende kapitlene. Videre ser oppgaven på barnets konven-
sjonsbestemte rettigheter. Mens kapittel 3 analyserer barnets generelle rett til materiell vel-
ferd, drøftes retten til deltakelse i fritidsaktiviteter særskilt i kapittel 4. Disse er retningsgiven-
de for utformingen og praktiseringen av nasjonal rett, som gjennomgås i kapittel 5. Hvert ka-
pittel inneholder en kort innledende del og en avsluttende evalueringsdel som setter problems-
tillingen i en større sammenheng. Tilslutt foretas en helhetsvurdering i kapittel 6 av om fattige 
barns rett til deltakelse i fritidsaktiviteter blir tilstrekkelig ivaretatt ut ifra dagens rettstilstand.  
 
 
2 Barnefattigdom og retten til optimal utvikling  
 

2.1 Innledning  
I dette kapitlet gis først en oversikt i punkt 2.2 over barnefattigdommens omfang og utbredel-
se i samfunnet og dens virkninger på barnas sosiale deltakelse. Dette for å gi et innblikk i bar-
nefattigdom som samfunnsproblem og skape forståelse for de faktiske omstendighetene retts-
reglene skal virke i.  
 
Barnets utvikling er et hovedhensyn i vurderingen av fattige barns rettsstilling, og har betyd-
ning som bindeledd mellom relevante rettighetsbestemmelser i oppgaven. Derfor har jeg i 
punkt 2.3 valgt å redegjøre for utviklingsbegrepet i barnekonvensjonens artikkel 6 nr.2 og 
drøfte bestemmelsens sammenheng med barnekonvensjonens artikkel 26, 27 og 31. I punkt 
2.4 belyses kort betydningen av de generelle prinsippene i barnekonvensjonens artikkel 2, 3 
nr.1 og 12 for fattige barns rettsstilling. 
 
 

2.2 Barnefattigdom – et overblikk 
 
2.2.1 Hva er barnefattigdom?  
”Fattigdom” er et uklart og omdiskutert begrep som ikke er legaldefinert i norsk lovgivning. 
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Ordet ”fattigdom” nevnes heller ikke uttrykkelig i barnekonvensjonen.18 Generelt forklares 
fattigdom som mangelen på midler og mulighet til å leve et fullverdig liv. I Norge forstås fat-
tigdom som et relativt begrep, altså en sammenligning der utsatte persongruppers livsvilkår 
holdes opp mot det som er alminnelig levestandard i samfunnet til enhver tid. Dette til for-
skjell fra absolutt fattigdom, forklart som mangelen på et minimum av livsnødvendige eksis-
tensmidler som mat, klær og husly. Ifølge FNs bærekraftsmål ligger grensen for absolutt fat-
tigdom på 1,90 amerikanske dollar per dag.19 Relativ fattigdom foreligger når individet 
”mangler ressurser til å delta i samfunnets aktiviteter og å opprettholde den levestandarden 
som er vanlig i dette samfunnet”.20 Det relative fattigdomsbegrepet omfatter følgelig to likes-
tilte komponenter, sosial deltakelse og materiell levestandard. Å være fattig handler ikke bare 
om å mangle materielle goder til overlevelse, men også muligheten til å delta i det sosiale 
felleskapet. Derfor kan ”barnefattigdom” defineres som situasjonen der ”barn har lavere mate-
riell standard enn det som er vanlig der de bor og ekskluderes fra aktiviteter som er vanlig der 
de bor”.21 

Barnefattigdom kan forstås på ulike måter i lys av barnets inntektssituasjon, tilgang til leve-
kårsgoder og muligheter til sosial deltakelse.22 Et alminnelig mål for barnefattigdom er fami-
liens inntektsstørrelse. Et barn er fattig dersom nettoinntekten i husholdningen23 tilsvarer eller 
ligger under en viss prosent av befolkningens medianinntekt. Med medianinntekt menes inn-
tekten som står midt i en fordeling rangert etter størrelse,24 og representerer vanlig inntekt i 
samfunnet. I Norge brukes fattigdomsdefinisjonene i OECD og EU. OECD setter den almin-
nelige fattigdomsgrensen til husholdningsinntekt lavere enn 50 prosent av medianinntekten. 
Lav inntekt er likevel ikke et tilstrekkelig mål på reell fattigdom i samfunnet, ettersom relativ 
fattigdom omhandler mer enn økonomiske problemer.25 Fattigdomsgrensen bør derfor også ta 
høyde for familienes materielle og sosiale levekårssituasjon.26 Med levekår menes barnets 
tilgang til materielle goder og sosial deltakelse, herunder muligheten til å delta i fritidsaktivi-
teter. Ut ifra et bredere syn på fattigdom har derfor EU fastsatt fattigdomsgrensen til 60 pro-
sent av medianinntekten. Ettersom oppgaven omhandler barnets materielle og sosiale rettighe-
ter, anvendes den vide forståelsen av fattigdomsbegrepet i det følgende med utgangspunkt i 
EUs fattigdomsgrense. 
 
Et hovedskille går mellom familier med forbigående og langvarige økonomiske problemer. 
Det er først når lavinntekten varer over lengre tid at familien regnes som fattig. I Norge settes 

                                                
18 Vandenhole (2010) s. 26, Morrow (2010) s. 39, Redmond (2008) s. 64. 
19  FN-Sambandet (2016). 
20 Townsend (1979) s. 31 sitert fra Fløtten (2009a) s. 17. 
21 Nuland (2009) s. 176. 
22 Fløtten (2009a) s. 19. 
23 Statistisk sentralbyrå Rapporter 2016/11 s. 5. 
24 Kjønstad (2012) s. 426. 
25 Kjønstad (2012) s. 426-427. 
26 Fløtten (2009a) s. 18 og 25. 
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grensen for vedvarende lavinntekt til tre år.27 I denne oppgaven forstås ”fattigdom” som det å 
ha en inntekt lavere enn 60 prosent av medianinntekten i minst tre år. 
 
Som sådan avklarer fattigdomsbegrepet ikke hva som er en akseptabel levestandard for barn, 
hvor langt barnets rett til sosial deltakelse rekker og hvilke krav dette stiller til myndighetene 
og regelverket.28 Barnefattigdom er et normativt begrep som vekker forskjellige assosiasjo-
ner.29 Det kan derfor ikke settes en klar grense for fattigdom og hvilke minstebehov som er 
rimelig at alle barn får tilfredsstilt.30 Hvilke goder som bør omfattes av minimumsstandarden 
er et verdispørsmål som varierer på tvers av kulturer og for barn i ulike aldre. Likevel er det 
viktig å skille barnefattigdom fra fattigdomsproblemet for øvrig, da det er store forskjeller i 
hvordan barn og unge rammes av og opplever fattigdom sammenlignet med voksne. Barn er 
selvstendige rettssubjekter med sin egen opplevelse av verden. Derfor må barnets perspektiv 
anvendes ved forståelsen og oppfyllelsen av barnets rettigheter.  
 
2.2.2 Generelle utviklingstrekk 
For å få en bedre forståelse av hva barnefattigdom innebærer, er det nærliggende å stille føl-
gende spørsmål: Hvem er de fattige barna? Hvilke grupper av barn er mest økonomisk utsatt? 
Hvordan påvirker fattigdom barn og unges sosiale deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter?  
 
Som et av verdens rikeste land har den norske velferdsstaten som mål å utjevne sosiale for-
skjeller og sikre en god ressursfordeling i samfunnet. Følgelig har Norge liten relativ fattig-
dom. Den norske befolkningen har hatt en stor velstandsøkning i senere tid, der de aller fleste 
har høy levestandard og gode materielle levevilkår. Likevel er det ikke alle som har tatt del i 
denne utviklingen. Barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi er en særlig utsatt 
gruppe. Andelen fattige barn i Norge har økt kraftig siden tusenårsskiftet og er i stadig 
vekst.31 I perioden 2012-2014 har barnefattigdommen steget fra 8,6 til 9,4 prosent, med 92 
000 barn som lever under den relative fattigdomsgrensen.32  
 
Barnefattigdom er ujevnt fordelt i samfunnet,33 og barn som tilhører visse grupper er sterkere 
rammet av sosiale og økonomiske utfordringer enn andre.34 Risikoen for vedvarende lavinn-
tekt blant barn varierer ut ifra familienes husholdningssituasjon, foreldrenes yrkestilknytning, 
utdannelse og etniske tilhørighet.35 Barn av enslige forsørgere, barn med foreldre som har 
svak tilknytning til arbeidslivet, som er ufaglærte eller har liten utdannelse, barn i stønadsav-
hengige familier, barn med mange søsken og barn i innvandrerfamilier er særlig utsatte grup-

                                                
27 Epland (2009) s. 53, Statistisk Sentralbyrå (2015). 
28 Fløtten (2009a) s. 16. 
29 Fløtten (2009a) s. 16. 
30 Fløtten (2009a) s. 19. 
31 Statistisk sentralbyrå (2015). 
32 Bufdir (2016a) 
33 Fløtten (2009b) s. 92. 
34 Fafo-rapport 2011:21 s. 29. 
35 Fløtten (2009a) s. 21. 



8 
 

per.36 Barn med minoritetsbakgrunn er overrepresentert i lavinntektsgruppen, og utgjør i dag 
over halvparten av alle inntektsfattige barn i Norge.37 Det er også store geografiske variasjo-
ner i fordelingen av barnefattigdom i Norge.38 Barnefattigdom er størst i storbyene, og de fles-
te barnefamiliene med lavinntekt er bosatt i Oslo.39 Av alle barn i Oslo tilhører 17 prosent 
vedvarende lavinntektsfamilier.40 
 
Det er ikke mulig å angi noen absolutt årsak til barnefattigdommens vekst i Norge. Fattigdom 
er sammensatt, og flere faktorer kan forklare dens oppsving. Kjennetegn som går igjen i fat-
tigdomsundersøkelser er økt innvandring, foreldrenes reduserte yrkesaktivitet og lavere ut-
danning, langtidsmottak av sosialstønad, forsørgelsesansvar for mange familiemedlemmer og 
økning i antall enslige forsørgere. 41 Med tanke på endringene i arbeidsmarkedet og flykt-
ningsituasjonen, antas fattigdom å øke i tiden fremover,42 noe som også rammer barn i lavinn-
tektsfamilier. 
 
2.2.3 Fattigdommens konsekvenser for barns sosiale deltakelse 
Neste spørsmål er hvorvidt og hvordan barnas deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter påvir-
kes av familiens økonomiske problemer.  
 
Det er få barn i Norge som mangler tilgang til grunnleggende materielle og sosiale goder.43 
Undersøkelser har påvist at mange lavinntektsfamilier klarer å skaffe utstyr til barnas fritids-
aktiviteter, og at barn i fattige familier er nesten like aktive sosialt som andre barn.44 Dette 
forklares av foreldrenes innsats for å beskytte barna mot fattigdommens negative virkninger, 
ved at de i stor grad prioriterer barnas interesser overfor sine egne når familiens ressurser er 
knappe.45 Likevel er ikke alle lavinntektsfamilier i stand til å skjerme barna sine mot fattig-
dom. Forskning viser en sammenheng mellom familienes økonomiske situasjon og barnas 
sosiale deltakelse,46 der barna deltar mindre i fritidsaktiviteter i familier med vedvarende lav-
inntekt. Det finnes barn i lavinntektsfamilier som opplever mangel på materielle goder og som 
ikke deltar regelmessig i organiserte fritidsaktiviteter på grunn av familiens svake økonomi.47 
Sannsynligheten er også større for at økonomisk utsatte barn blir mobbet, føler seg ensomme 
og har mindre vennekontakt enn andre barn.48 Fattigdom begrenser barnas deltakelsesmulig-
het både direkte, ved at familier ikke har råd til å skaffe utstyr og betale medlemsavgifter til 
                                                
36 Nadim (2009) s. 78. 
37 Statistisk sentralbyrå Rapporter 2016/11 s. 5. 
38 Fafo-rapport 2009:38 kapittel 6. 
39 Statistisk sentralbyrå Rapporter 2016/11 s. 32, Statistisk sentralbyrå (2015), Fafo-rapport 2009:38 s. 10. 
40 Bufdir (2016a) 
41 Epland (2009) s. 68. 
42 Nav Rapport nr.1 (2016) s. 4-5.  
43 Statistisk sentralbyrå (2016). 
44 Statistisk sentralbyrå Rapporter 2015/51 s. 79-81. 
45  Sandbæk (2009) s. 192, NOVA Rapport 2/06 (2006) s. 7. 
46     Fløtten (2009b) s. 94, Statistisk sentralbyrå Rapporter 2015/51 s. 79-81. 
47 Riksrevisjonen Dokument 3:11 (2013–2014) s. 42, Statistisk sentralbyrå Rapporter 2015/51 s. 79-81. 
48 Riksrevisjonen Dokument 3:11 (2013–2014) s. 42, Statistisk sentralbyrå Rapporter 2015/51 s. 81-83.   
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barnas fritidsaktiviteter, og indirekte, ved at foreldrenes livssituasjon og sosiale status hemmer 
barnas sosiale deltakelse.49 Fattigdom kan påvirke forholdet mellom barn og foreldre negativt 
ved at foreldrene mister evnen til å ivareta barnas sosiale behov på grunn av økonomiske og 
helsemessige påkjenninger i egen hverdag.50 Forskning påviser at fattigdom kan overføres fra 
voksne til barna, slik at sjansen blir større for at barn som vokser opp i fattige familier også 
selv sliter økonomisk og sosialt som voksne.51  
 
Derimot kan det spørres om fattige barns reduserte deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 
utelukkende skyldes familiens økonomiske situasjon, eller om også andre omstendigheter kan 
forklare tendensen. I praksis er bildet mer nyansert, og flere faktorer påvirker barnas sosiale 
deltakelse.52 Selv om familiens økonomi kan begrense barnets deltakelse i fritidsaktiviteter, 
kan aktiviteter også frivillig velges bort på grunn av familiens etniske bakgrunn, religion, kul-
turforskjeller og kjønnsrollemønstre.53 Følgelig er det både ulike valg og ulike muligheter 
blant barnefamiliene som begrunner variasjonene i barnas deltakelse i organiserte fritidsakti-
viteter. 54 
 
2.2.4 Kommentarer 
Oversikten ovenfor illustrerer at det generelt er få fattige barn i Norge, og det er mindre bar-
nefattigdom i Norge enn i andre deler av verden. Av barn som lever i lavinntektsfamilier er 
det dessuten de færreste som mister muligheten til å delta i organiserte fritidsaktiviteter på 
grunn av familiens dårlige økonomi.55 Selv om barnefattigdom ikke rammer de fleste barnas 
deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, vil manglende deltakelsesmuligheter likevel være et 
stort problem for de barna som rammes. Det å vokse opp i familier med vedvarende økono-
miske problemer har skadevirkninger på barn og unges utvikling og sosiale deltakelse. Om 
barnefattigdommens virkninger i tidlig barndom bemerker barnekomiteen at ”growing up in 
relative poverty undermines children’s well-being, social inclusion and self-esteem and re-
duces opportunities for learning and development”.56 Også tenåringene påvirkes av oppvekst i 
relativ fattigdom: 
 

“The impact of poverty has profound implications during adolescence, leading to risks of ex-
treme stress and insecurity, as well as social and political exclusion. Enforced or adopted 
strategies adopted by adolescents to address economic hardships can include school drop-out, 
early marriage, sexual exploitation, hazardous or exploitative work, or work interfering with 
education, gang membership, trafficking, recruitment into militia, or migration.”57 

 
                                                
49 Fløtten (2009b) s. 95. 
50 Fløtten (2009b) s. 95. 
51 Mogstad (2009) s. 140. 
52 Fløtten (2009b) s. 110-112. 
53 Fløtten (2009b) s. 110-112. 
54 Fløtten (2009b) s. 110-112. 
55 Statistisk sentralbyrå Rapport 2016/11 s. 79. 
56 CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 26. 
57 Utkast april 2016 til generell kommentar nr.20 avsnitt 70. 
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Det at den berørte personkretsen er i mindretall og tilnærmet usynlig i samfunnet gjør det de-
sto viktigere å belyse disse barnas rettsstilling etter barnekonvensjonen og norsk rett. 
 
 

2.3 Retten til optimal utvikling etter BK artikkel 6 nr.2 
Et hovedformål med barnekonvensjonen er å sikre ”fullstendig og harmonisk utvikling av 
[barnets] personlighet”.58 Retten til utvikling er et grunnhensyn bak konvensjonen som helhet, 

i det hver enkelt rettighet skal gjennomføres med sikte på å oppnå best mulige utviklingsmu-
ligheter for barnet.59 Retten til utvikling kommer til uttrykk i flere bestemmelser i barnekon-
vensjonen. Av særskilt betydning er BK artikkel 6 nr.2, som på generelt grunnlag fastslår bar-
nets rett til optimal utvikling.60 Barnekonvensjonens artikkel 6 nr.2 lyder slik:  
 

State parties shall ensure to the maximum extent possible the survival and development of the 
child. 

 
Hva som ligger i begrepet ”development” fremgår ikke av ordlyden. Sett i sammenheng med 
ordet ”survival” i artikkel 6 nr.2 og retten til liv i nr.1, kan ”development” tilsynelatende av-
grenses til barnets fysiske utvikling. Barnekomiteen har derimot tolket utviklingsbegrepet 
vidt.61 I generell kommentar nr. 5 om tiltak for gjennomføring av barnekonvensjonen bemer-
ker barnekomiteen at 
 

”The Committee expects States to interpret “development” in its broadest sense as a holistic 
concept, embracing the child’s physical, mental, spiritual, moral, psychological and social de-
velopment. Implementation measures should be aimed at achieving the optimal development 
for all children.”62 

	  
Tilnærmingen har støtte i BK artikkel 27 nr.1, som utdyper utviklingsbegrepet til å omfatte 
barnets ”physical, mental, spiritual, moral and social development”. At utvikling skal tolkes 
som et holistisk konsept innebærer at begrepet omfatter et nåtids- og et framtidsperspektiv.63 
Både barnets fysiske oppvekst og forberedelse til voksenlivet og dets behov og interesser som 
barn må ivaretas for å sikre dets optimale utvikling.64 En side ved utviklingsbegrepet er derfor 
”providing optimal conditions for childhood, for the child’s life now”.65 Barnekonvensjonens 
artikkel 6 nr.2 beskytter ikke bare barnets oppvekstmuligheter på lengre sikt, men underbyg-
ger også rettighetene som i øyeblikket bedrer barnets livskvalitet, herunder retten til tilstrek-
kelig levestandard i artikkel 27, retten til sosial trygghet i BK artikkel 26 og retten til deltakel-
                                                
58 Barnekonvensjonens fortale pkt.6. 
59 Kjørholt (2016) s. 74-75, UNICEF (2007) s. 83. 
60 Her oversettes ”development” til ”utvikling”, da uttrykket er mer dekkende enn ”vokser opp” som brukes i norsk over-

settelse av BK artikkel 6 nr.2, se Kjørholt (2016) s. 74.  
61 Mahgoub (2016) s. 110-111, Kjørholt (2016) s. 80. 
62 CRC/GC/2003/5 avsnitt 12. 
63 Peleg (2013) s. 540. 
64 Peleg (2013) s. 540. 
65 UNICEF (2007) s. 93. 
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se i fritidsaktiviteter i BK artikkel 31.66 Dette kommer til uttrykk i barnekomiteens generelle 
kommentar nr.7, som minner statene på at ”the right to survival and development can only be 
implemented in a holistic manner, through the enforcement of all the other provisions of the 
Convention, including rights to […] social security, an adequate standard of living […] and 
play”.67 En forutsetning for oppfyllelsen av artikkel 6 nr.2 er følgelig at barna har en tilfreds-
stillende levestandard som gjør dem i stand til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. 
 
En helhetlig forståelse av utviklingsbegrepet fremgår dessuten av Barnekomiteens retningslin-
jer for statenes rapportering fra 2015.68 Retningslinjene utpeker flere sider ved barnets utvik-
ling som omfattes av artikkel 6 nr.2. Det at bestemmelsen anses for å beskytte barnets ”physi-
cal, mental, spiritual, moral and social development”69 forsterker forbindelsen mellom artikkel 
6 nr.2 og rettighetsbestemmelsene som regulerer disse aspektene. Det foreligger dermed en 
nær innbyrdes sammenheng mellom prinsippet om optimal utvikling og BK artikkel 26, 27 og 
31, ved at rettighetene konkretiserer utviklingsbegrepets innhold70 og utvider dets rekkevid-
de.71 Tilsvarende styrker artikkel 6 nr.2 fattige barns rett til materiell velferd og deltakelse i 
fritidsaktiviteter ved å forplikte statene til å strekke seg langt for å etterkomme barns rett til 
optimal utvikling. Som et grunnprinsipp i barnekonvensjonen er artikkel 6 nr.2 et underlig-
gende tolkningsmoment ved anvendelsen av alle rettighetene i konvensjonen.72 
 
Gjennom barnekomiteens utvidende tolkning av utviklingsbegrepet til å omfatte alle sider ved 
barnets utvikling,73 blir prinsippet om optimal utvikling en fellesnevner som binder rettighe-
tene sammen på tvers av barnekonvensjonen. På denne måten kan barnets rett til materiell 
velferd og deltakelse i fritidsaktiviteter forankres i artikkel 6 nr.2 som to sider ved retten til 
optimal utvikling. Dette samsvarer med prinsippet om ”universality, indivisibility and inter-
dependence of all human rights”,74 og er et viktig moment å ha i mente når vi nedenfor skal 
tolke innholdet i og rekkevidden av artikkel 26, 27 og 31.  
 
 

2.4 De øvrige generelle prinsippene i barnekonvensjonen 
I tillegg til BK artikkel 6, fremhever barnekomiteen diskrimineringsvernet i artikkel 2, barnets 
beste-prinsippet i artikkel 3 nr.1 og retten til medvirkning i artikkel 12 som barnekonvensjo-
nens generelle prinsipper.75 Det betyr at bestemmelsene ligger til grunn for barnekonvensjo-
nen som helhet, og er både selvstendige rettigheter og tolkningsmomenter ved anvendelsen av 

                                                
66 Todres (2006) s. 10. 
67 CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 10. 
68  CRC/C/58/Rev.3. 
69 CRC/C/58/Rev.3 avsnitt 36 (b). 
70 Oppedal (2016) s. 249. 
71 Mahgoub (2016) s. 111, UNICEF (2007) s. 93. 
72 UNICEF (2007) s. 83. 
73 CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 10. 
74 CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 3. 
75  CRC/GC/2003/5 avsnitt 12. 
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de øvrige konvensjonsrettighetene. Prinsippene får stor betydning for retten til deltakelse i 
fritidsaktiviteter, ettersom disse styrker barnets konvensjonsbestemte rettigheter og sikrer at 
rettighetene oppfylles på forsvarlig vis. Dessuten åpner prinsippene for at det vies særskilt 
oppmerksomhet til barn i sårbare grupper, herunder barn som lever i fattigdom.76  
 
Barnefattigdom har en viktig side til diskrimineringsvernet i BK artikkel 2, i det barnas sosia-
le utestengelse på grunn av fattigdom er et aktuelt samfunnsproblem.77 Likeverdig oppfyllelse 
av barnekonvensjonen er et hovedhensyn bak retten til deltakelse i fritidsaktiviteter, og inne-
bærer at barn ikke skal ekskluderes fra fritidsaktiviteter på grunn av familiens sosiale bak-
grunn. Videre innebærer medvirkningsretten i artikkel 12 at fattige barn har rett til fritt å velge 
fritidsaktiviteter, å bli hørt og få sine meninger vektlagt ved utformingen av aktivitetene.78 
Ved å formidle sine synspunkter kan barn bidra til en effektiv oppfyllelse av retten til delta-
kelse i fritidsaktiviteter. Dessuten skal barnets beste være et hovedhensyn i alle saker som 
gjelder barn, jfr. BK artikkel 3 nr.1. Dette innebærer en plikt til systematisk å kartlegge bar-
nets beste i vurderingen av hvordan barn påvirkes av beslutninger og tiltak.79 I sammenheng 
med BK artikkel 31 presiserer barnekomiteen at ”the realization of the rights under article 
31is, by definition, in the child’s best interests”.80  
 
På denne måten underbygger de generelle prinsippene barnets økonomiske og sosiale rettighe-
ter etter barnekonvensjonen, som drøftes i det følgende.  
 
 
3 Fattige barns rett til materiell velferd 
 

3.1 Innledning  
Barnekonvensjonen bruker ikke ordet ”barnefattigdom” og har ingen uttrykkelig rett til vern 
mot fattigdom.81 Likevel har alle barn rett til materiell velferd etter barnekonvensjonen, og 
fattigdomsbekjempelse er et underliggende hensyn.82 Flere bestemmelser ivaretar barnets rett 
til materiell velferd. Relevant for problemstillingen er retten til sosial trygghet i BK artikkel 
26 og retten til tilstrekkelig levestandard i BK artikkel 27 nr.1-3. I dette kapitlet presenteres 
den internasjonale forståelsen av disse bestemmelsene. Vurderingstemaet er todelt. Først be-
lyses rettighetenes innhold og hva barnet har krav på etter artikkel 26 og 27 nr.1-3. Videre 
presiseres rettighetenes rekkevidde og omfanget av statens forpliktelser. Avslutningsvis drøf-
tes betydningen av retten til materiell velferd for barnas deltakelse i fritidsaktiviteter.  
 

                                                
76  CRC/C/GC/17 pkt.V-A. 
77 Dagsavisen (2016), Gaarder (2015). 
78  CRC/C/GC/17 pkt.V-A. 
79  CRC/GC/2003/5 avsnitt 12. 
80  CRC/C/GC/17 pkt.V-A. 
81 Vandenhole (2010) s. 20 og 26. 
82 Morrow (2010) s. 39. 
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3.2 Retten til sosial trygghet 
 
3.2.1 Hva innebærer rettigheten?  
Barns rett til sosial trygghet fastslås i BK artikkel 26. Bestemmelsen ivaretar barnets økono-
miske velferd, når den i nr.1 gir ”every child the right to benefit from social security, inclu-
ding social insurance”. Bestemmelsen forstås å omhandle trygdeytelser, ettersom begrepene 
”social security” og ”social insurance” hovedsakelig brukes om trygd. En tilsvarende rettighet 
følger av ØSK artikkel 9 som anerkjenner alle menneskers, herunder barnas, rett til sosial 
trygghet. Det er derfor nærliggende å tolke BK artikkel 26 i lys av ØSK-komiteens fortolk-
ninger av ØSK artikkel 9, som bekreftes av barnekomiteen å harmonere med og supplere bar-
nekonvensjonen ved tolkningen av barns rettigheter.83 Den norske oversettelsen av ”social 
security” og ”social insurance” er forskjellige i BK og ØSK, selv om begge konvensjonene 
bruker de samme engelske termene. Her brukes derfor samlebegrepet ”sosial trygghet”.84 
 
Retten til sosial trygghet er en paraplybestemmelse som må leses i sammenheng med andre 
sosiale og økonomiske konvensjonsrettigheter.85 Som sådan er retten til sosial trygghet derfor 
ikke en konkret og operativ menneskerettighet.86 Ut ifra et bevisst ønske om å gi medlemssta-
tene frihet i tolkningen og gjennomføringen av barnets økonomiske og sosiale rettigheter,87 
har BK artikkel 26 fått en uklar ordlyd med generelle formuleringer som reiser flere tolk-
ningsspørsmål. Eksempelvis er ordlyden taus om hvilke tiltak som er påkrevd og hvilket mi-
nimumsnivå ytelsene skal overholde.  
 
Meningsinnholdet i ”social security” og ”social insurance” er ikke nærmere presisert i barne-
konvensjonen. I generell kommentar nr.19 påpeker ØSK-komiteen at sosial trygghet omfatter 
ytelser i form av penger, tjenester og naturalytelser.88  Ytelsene skal bedre individenes helse 
og omsorg, understøtte personer som blant annet på grunn av sykdom og skade, alderdom, 
inntektstap og arbeidsledighet ikke kan forsørge seg selv og sin familie, og i tillegg tilby øko-
nomiske og sosiale støttetiltak som ivaretar barnas velferd.89 Retten til sosial trygghet er en 
økonomisk rettighet som får særlig betydning for ressurssvake borgere som lever under fat-
tigdomsgrensen og som mangler et adekvat eksistensminimum.90 Bestemmelsen fremhever 
også betydningen av individenes tilgang til sosialtrygd som et virkemiddel for å oppnå sosial 
trygghet, og forplikter statene til å etablere velfungerende trygd- og sosialordninger.91  
 

                                                
83 CRC/GC/2003/5 avsnitt 5-8. 
84 Oppedal (2016) s. 252. 
85 Høstmælingen (2012) s. 304. 
86 Høstmælingen (2012) s. 304. 
87 Mahgoub (2016) s. 82. 
88 E/C.12/GC/19 avsnitt 2.  
89 E/C.12/GC/19 avsnitt 2 og 12-21, Oppedal (2016) s. 251. 
90 Høstmælingen (2012) s. 304. 
91 Høstmælingen (2012) s. 304. 
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Ettersom formålet med sosiale ytelser er å fremme individenes selvforsørgelse, bekjempe fat-
tigdom og motvirke sosial utstøtelse,92 skal rettigheten ikke tolkes snevert. Som sosiale ytelser 
regnes både inntektsbaserte trygdeytelser som forutsetter medlemskap i trygdeordninger, og 
universelle ytelser som tilfaller enhver person i en risikosituasjon som står uten inntekt og 
pengeytelser eller når inntektsbaserte ytelser ikke er tilstrekkelige.93 Ytelsene kan både være 
behovsprøvde, der myndighetene foretar en helhetsvurdering etter BK artikkel 26 nr.2 av bar-
nas og omsorgspersonenes ressurser og livsforhold ved tildeling og utmåling av støttetiltak, 
og universelle, der samme ytelse er rettet mot alle barn uansett sosial og økonomisk bak-
grunn.94 
 
Sosial trygghet er dels en rett til å erverve og beholde sosiale ytelser, og dels et vern mot vil-
kårlig fratakelse av eksisterende rettigheter. 95 Reduksjon og tilbakekall av sosiale ytelser må 
ha hjemmel i nasjonal lovgivning, være saklig og forholdsmessig.96 Konsekvensene av ytelse-
nes bortfall for barnets livsforhold må være et tungtveiende moment i forholdsmessighetsvur-
deringen. Barnets rettigheter etter barnekonvensjonen bør ikke bli skadelidende på grunn av at 
sosiale ytelser reduseres eller bortfaller. 
 
Retten til sosial trygghet gjelder etter artikkel 26 nr.1 for ”every child”. I lys av diskrimine-
ringsvernet i barnekonvensjonens artikkel 2 nr.1 må ingen barn utsettes for usaklig forskjells-
behandling på grunnlag av alder, kjønn, nasjonalitet, sosial bakgrunn og bosted ved tildeling 
og utmåling av sosiale ytelser. Barn som lever i fattigdom må følgelig gis lik tilgang til offent-
lige støttetiltak som andre barn og sikres tilstrekkelige økonomiske midler til å få oppfylt sine 
rettigheter etter barnekonvensjonen, herunder muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. I sam-
svar med målet om å gi særlig beskyttelse til barn som lever under vanskelige livsforhold,97 
har både barnekomiteen og ØSK-komiteen tatt til orde for at statene vier større oppmerksom-
het til barn i økonomisk utsatte familier og sikrer at sårbare grupper ikke faller utenfor offent-
lige stønadsordninger.98 Dessuten betraktes barnets rett til sosial trygghet som en viktig kom-
ponent i nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse.99 
 
Selv om artikkel 26 nr.1 viser til barn som rettighetssubjekter, angir bestemmelsen ikke hvem 
som er berettiget til å motta ytelsene på deres vegne. At barnas rett begrenses til å det å dra 
nytte av sosiale ytelser jfr. uttrykket ”benefit from” i nr.1, indikerer barnets økonomiske av-
hengighetsforhold til sine omsorgspersoner. Barnet betraktes som en passiv mottaker av sosia-
le ytelser som får dekket sine økonomiske behov gjennom foreldrenes forsørgelse og priorite-

                                                
92 E/C.12/GC/19 avsnitt 4-5. 
93 E/C.12/GC/19 avsnitt 4 (a)-(b). 
94 UNICEF (2007) s. 389. 
95 E/C.12/GC/19 avsnitt 9. 
96 E/C.12/GC/19 avsnitt 24. 
97 Barnekonvensjonens fortale pkt.9.  
98 E/C.12/GC/19 avsnitt 18, 31 og 59(b), CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 6 og 24, utkast april 2016 til generell kommentar 

nr.20 avsnitt 70-71, barnekomiteen General discussion 46th session (2007) avsnitt 16. 
99 CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 26. 
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ringer.100 En alminnelig forståelse av artikkel 26 er at barnets økonomiske sikkerhet oppfylles 
ved at foreldrene mottar ytelsene for barnet, likevel slik at økonomisk støtte også kan tildeles 
barnet selv.101 Ifølge BK artikkel 26 nr.2 kan både barn og omsorgspersoner søke om sosiale 
ytelser. Sett i sammenheng med medvirkningsretten i BK artikkel 12, er en selvstendig rett for 
barna til å søke om sosiale ytelser presserende når foreldre ikke søker om økonomisk støtte 
for sine barn, for eksempel på grunn av sykdom og sosiale problemer.102 I praksis er det ho-
vedsakelig foreldrene som mottar og disponerer over stønader som er beregnet til barnet. Al-
ternativt understøttes barna indirekte ved at offentlige stønader til foreldrene forutsettes å sik-
re hele familiens økonomiske og sosiale behov.103 Denne tilnærmingen samsvarer med foreld-
renes rolle som hovedansvarlige for barnas omsorg og oppdragelse, som også fremgår av BK 
artiklene 3 nr.2, 5 og 18.104  
 
3.2.2 Hvor langt går rettigheten? 
Som pliktsubjekter etter BK artikkel 26 nr.1 må statene treffe nødvendige tiltak for å ivareta 
barnets fullstendige rett til sosial trygghet etter nasjonal lovgivning. Sett i lys av statens gene-
relle plikt etter BK artikkel 4,1.pkt til å treffe alle egnede tiltak i gjennomføringen av konven-
sjonsrettighetene, må ”measures” innebære ethvert tiltak som bidrar til å respektere, beskytte, 
fremme og oppfylle barnets rett til sosial trygghet.105 Selv om staten er pliktsubjekt etter ord-
lyden, kan også private aktører opptre som tjenesteytere med støtte fra offentlige myndigheter 
og under deres tilsyn. Likeledes må private aktører være bevisste sine forpliktelser etter bar-
nekonvensjonen til å respektere barnets rettigheter og vektlegge barnets beste ved utfor-
mingen av støttetiltak.106 Barnekomiteen bemerker likevel at private aktørers bidrag ”should 
be complementary to – not a substitute for – the role of the state”.107 Det overordnede ansvaret 
for barnas sosiale trygghet ligger hos staten, og utstrakt bruk av private tjenester kan ikke frita 
staten fra sine forpliktelser etter BK artikkel 26.  
 
Statenes ansvar etter artikkel 26 er ikke absolutt, men begrenses til å anerkjenne barnets rett 
til økonomisk støtte fra det offentlige. Uttrykket ”recognize” i nr.1 er en svak formulering 
som viser til prinsippet om ”progressive realization” som fremgår av ØSK artikkel 2 og inn-
fortolkes i BK artikkel 4,2.pkt.108 Særregelen i artikkel 4,2.pkt pålegger medlemslandene å 
iverksette støttetiltak ”to the maximum extent of their available resources”. Den åpner for en 
gradvis oppfyllelse av BK artikkel 26, der det aksepteres at statenes ressursmangel kan hindre 
umiddelbar og fullstendig gjennomføring av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.109 

                                                
100 UNICEF (2007) s. 385. 
101  UNICEF (2007) s. 385. 
102  UNICEF (2007) s. 389-390. 
103  Oppedal (2016) s. 251. 
104  Oppedal (2016) s. 251. 
105  CRC/C/GC/19 pkt.II avsnitt B-D. 
106  CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 32. 
107  CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 32. 
108  CRC/C/GC/19 avsnitt 29, barnekomiteen General discussion 46th session (2007) avsnitt 2.  
109  CRC/GC/2003/5 avsnitt 7 og 19. 



16 
 

Uttrykket ”available resources” tolkes vidt og omfatter alle midler som er aktuelle for oppfyl-
lelsen av barns sosiale rettigheter, deriblant menneskelige, økonomiske og tekniske ressur-
ser.110 En avgjørende ressurs for barnas materielle velferd er deres omsorgspersoner, og of-
fentlige tiltak som styrker foreldrenes forsørgelsesevne vil følgelig også fremme barnas sosia-
le trygghet.111  
 
Selv om BK artikkel 4,2.pkt gir medlemslandene større handlingsrom ved gjennomføringen 
av barnas sosiale og økonomiske rettigheter enn av sivile og politiske rettigheter, må statene 
likevel påvise at tilgjengelige ressurser blir anvendt ”to the maximum extent”. Det betyr at 
statene må treffe alle egnede tiltak og bruke ressursene effektivt for å oppnå en rask og full-
stendig oppfyllelse av konvensjonsrettighetene.112 Tilsvarende ordlyd finnes i ØSK artikkel 2 
nr.1, som tolkes dithen at statene aktivt må realisere retten til sosial trygghet under de rådende 
omstendighetene, og ikke skal nedprioritere velferdstiltak under økonomisk vanskelige for-
hold.113 Statene skal spesielt rette oppmerksomheten mot vanskeligstilte grupper i samfunnet, 
deriblant barn i fattige familier.114 
 
En ytterligere begrensning i rekkevidden av BK artikkel 26 følger av nr.2, som muliggjør en 
behovsprøving av ytelser når dette er hensiktsmessig. Det at omsorgspersonenes ressurssitua-
sjon og livsforhold tas i betraktning ved tildeling og utmåling av støttetiltak, signaliserer at det 
er foreldrene som har hovedansvaret for barnas økonomiske forsørgelse. Statens ansvar blir 
derfor subsidiært, hvor ytelsenes omfang begrenses ut fra foreldrenes ressurser og forsørgel-
sesevne.115 
 
Foruten å påpeke at staten må utføre ”necessary measures” for å oppnå en fullstendig oppfyl-
lelse av barns sosiale trygghet etter nasjonal lovgivning, er ordlyden i BK artikkel 26 nr.1 taus 
om hvordan offentlige støtteordninger skal utformes og vilkårene for tildeling og utmåling av 
ytelser.116 ”Necessary measures” er et vidt begrep som ikke viser til konkrete enkelttiltak. 
Ordlyden gir stor fleksibilitet ved gjennomføringen av retten til sosial trygghet, likevel slik at 
det oppstilles et ufravikelig krav om at alle individer må garanteres en minstestandard av sosi-
ale ytelser.117 Kjernen i minstekravet er at ytelsene må være tilstrekkelige i størrelse og varig-
het til å dekke barnets grunnleggende behov for sosial trygghet, og gi familiene tilgang til 
nødvendige midler og tjenester for å få oppfylt barnas rettigheter etter konvensjonen. Videre 
må ytelsene være forsvarlige ut ifra hensynet til menneskelig verdighet118 og respektere bar-

                                                
110  Barnekomiteen General discussion 46th session (2007) avsnitt 24.  
111  Barnekomiteen General discussion 46th session (2007) avsnitt 25.  
112  CRC/C/GC/19 avsnitt 20(b) og (c), barnekomiteen General discussion 46th session (2007) avsnitt 47. 
113  E/C.12/GC/19 avsnitt 42, CRC/GC/2003/5 avsnitt 8. 
114  CRC/GC/2003/5 avsnitt 8, CRC/C/GC/19 avsnitt 3, 31 og 50. 
115  Oppedal (2016) s. 251. 
116  Oppedal (2016) s. 251, UNICEF (2007) s. 389. 
117  CRC/C/GC/19 avsnitt 31 som viser til E/C.12/GC/19 avsnitt 22, E/C.12/2001/10 avsnitt 15-18. 
118  E/C.12/GC/19 avsnitt 22, Barnekonvensjonens fortale pkt.1 og 2.  
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nets sårbarhet og behov for særskilt hjelp og omsorg.119 Ettersom barnets behov endrer seg 
over tid og med alderen,120 tilsier hensynet til barnets beste at sosiale støttetiltak skal tilpasses 
regelmessig for å sikre at ytelsene er hensiktsmessige i art og omfang. Et ytterligere ”ne-
cessary measure” er dessuten å påse at retten til sosial trygghet gjelder for alle barn uten dis-
kriminering.121 Minimumskravet utgjør den nedre grensen for statens forpliktelser. Ressurs-
mangel og økonomiske problemer kan derfor ikke frita statene fra å innfri dette.122  
 
 

3.3 Retten til tilfredsstillende levestandard 
 
3.3.1 Hva innebærer rettigheten? 
En forutsetning for at barn skal kunne delta i fritidsaktiviteter er at de har fysisk og psykisk 
overskudd i hverdagen, at de ikke opplever materiell nød og får dekket sine grunnleggende 
behov for levekårsgoder. Barnekonvensjonen artikkel 27 nr.1 viderefører og operasjonaliserer 
menneskerettighetserklæringens artikkel 25 om individenes rett til tilfredsstillende levestan-
dard, og anerkjenner alle barns rett til en “standard of living adequate for the child's physical, 
mental, spiritual, moral and social development”. Barnets rett til tilfredsstillende levestandard 
følger også av ØSK artikkel 11 nr.1, som gjelder for alle individer uansett alder. Ordet 
”adequate” brukes både i BK artikkel 27 og ØSK artikkel 11, mens betegnelsene i den norske 
oversettelsen er ”tilstrekkelig” og ”tilfredsstillende”. Her brukes betegnelsen ”tilfredsstillende 
levestandard” fordi den er mer dekkende og anvendes i juridisk teori.123  
 
Hva en ”tilfredsstillende levestandard” består av fremgår ikke direkte av ordlyden i artikkel 
27, og det er delte meninger om hvilke sosiale og materielle goder som må til for å gi barn en 
tilfredsstillende levestandard.124 En helhetlig tolkning av ordlyden i artikkel 27 nr.1 gir en viss 
veiledning, der levestandarden skal bidra til barnets fysiske, psykiske, åndelige, moralske og 
sosiale utvikling. Retten til tilfredsstillende levestandard knyttes til prinsippet om barnets op-
timale utvikling i BK artikkel 6 nr.2, som uttrykkelig fremmer barnets utvikling. I likhet med 
tolkningen av BK artikkel 6 nr.2, bruker artikkel 27 nr.1 et helhetlig utviklingsbegrep som 
dekker flere sider ved barnets velferd og utvikling. Kategoriene opplistet i artikkel 27 nr.1 
indikerer at retten til tilstrekkelig levestandard skal tolkes vidt,125 og omfatter mer enn barnets 
fysiologiske behov. Også andre behov knyttet til barnets psykiske og sosiale utvikling påvir-
ker levestandarden, herunder deltakelse i fritidsaktiviteter.126 Bestemmelsen må derfor ses i 
sammenheng med andre sosiale og økonomiske rettigheter, eksempelvis retten til sosial 
trygghet i artikkel 26 og retten til lek, hvile og fritid i artikkel 31.   

                                                
119  Barnekonvensjonens fortale pkt.4. 
120  BK artikkel 5, utkast april 2016 til generell kommentar nr.20  avsnitt 1. 
121  UNICEF (2007) s. 389. 
122 CRC/GC/2003/5 avsnitt 8. 
123  Oppedal (2016) s. 252. 
124  Fløtten (2009a) s. 32. 
125  Sandbæk (2009) s. 190. 
126  Oppedal (2016) s. 253, Sandbæk (2009) s. 190. 
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Primært beskytter BK artikkel 27 barnets materielle behov, som etter bestemmelsens nr.3 om-
fatter “material assistance and support programmes, particularly with regard to nutrition, 
clothing and housing”. Barnets behov utover det materielle reguleres hovedsakelig av andre 
rettighetsbestemmelser, herunder BK artikkel 31. Imidlertid er ordlyden i artikkel 27 nr.3 ikke 
uttømmende, der ordet ”særlig” indikerer at også andre typer velferdsgoder enn mat, klær og 
bolig faller innenfor artikkel 27. Således har artikkel 27 også en subsidiær betydning ved at 
den supplerer andre konvensjonsbestemmelser og fanger opp økonomiske behov som faller 
utenfor deres rekkevidde.127 Dermed får barna rett til å få dekket behovene som i utgangs-
punktet forventes oppfylt av familiene selv, men som foreldrene ikke har ressurser til å innfri. 
Etter gjengs oppfatning er fritidsaktiviteter for barn et viktig gode i dagens velferdssamfunn 
som alle barn bør ha128 og ”hører klart til en tilfredsstillende levestandard i et land som Nor-
ge”.129 At det er barnets utvikling i vid forstand som beskyttes i artikkel 27 nr.1 tilsier derfor 
at utgifter til barnas deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter kan betraktes som en subsidiær 
forpliktelse etter BK artikkel 27. 
 
3.3.2 Hvor langt går rettigheten? 
Hvor langt barnas rett til en tilfredsstillende levestandard rekker beror på to spørsmål, nemlig 
hvem som er pliktsubjekter etter BK artikkel 27 og hva som ligger i ordet ”tilfredsstillende”. 
Spørsmålene behandles hver for seg i det følgende.  
 
Pliktsubjektene overfor barnet fremgår av BK artikkel 27 nr.2 og nr.3. Bestemmelsen fastslår 
en ansvarsfordeling mellom foreldrene og staten som fraviker oppfatningen av menneskeret-
tighetene som en vertikal relasjon mellom stat og borger.130 Ansvarsfordelingen er et utslag av 
barnekonvensjonens grunnprinsipp om foreldrenes hovedansvar for barnas omsorg og utvik-
ling, og familiens rolle som en naturlig ramme for barns oppvekst og trivsel.131 Ordningen 
bidrar til å beskytte foreldre mot omfattende og vilkårlige inngrep fra statens side i utøvelsen 
av foreldreansvaret, og hindrer samtidig at foreldrene skyver sine grunnleggende omsorgs-
oppgaver over på staten. 132  
 
Ifølge BK artikkel 27 nr.2 er det foreldre og andre omsorgspersoner som har det grunnleggen-
de ansvaret for å ”secure […] the conditions of living necessary for the child's development”. 
Ansvaret påligger foreldrene i felleskap, også når foreldrene ikke bor sammen.133 Ordet 
”secure” utgjør en sterk forpliktelse som plasserer større ansvar hos foreldrene enn statens 
”sørge for”– ansvar i nr.3. Sett i sammenheng med uttrykket ”primary responsibility” i artik-

                                                
127  Oppedal (2016) s. 253-255. 
128  Loge (2016).  
129  Oppedal (2016) s. 255. 
130  Mahgoub (2016) s. 88-89, Vandenhole (2010) s. 27. 
131  Barnekonvensjonens fortale pkt.5. 
132  Oppedal (2016) s. 259. 
133  Oppedal (2016) s. 259. 
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kel 27 nr.2, indikerer ordet ”secure” at foreldre har et omfattende ansvar og forventes å bruke 
mye tid og ressurser for å sikre barna en tilfredsstillende levestandard.134  
 
Imidlertid er foreldrenes evne til å oppfylle forpliktelsen sterkt avhengig av deres materielle 
ressurser og personlige forutsetninger. Dette fremheves av ressursforbeholdet i artikkel 27 
nr.2 om at foreldrenes ansvar bare gjelder ”within their abilities and financial capacities”. 
Ordlyden er samtidig en påminnelse om statenes plikt til å bistå foreldre som ikke kan sikre 
barna en tilstrekkelig levestandard.135 
 
Statens forpliktelser overfor barnet består av et hovedansvar etter BK artikkel 4 og et subsi-
diært ansvar etter BK artikkel 27.136 BK artikkel 4,1.pkt fastsetter medlemsstatenes generelle 
plikt til å treffe alle egnede tiltak for å oppfylle barnas rettigheter etter konvensjonen. Dette 
gjelder ved gjennomføringen av alle konvensjonsrettighetene, også sosiale, økonomiske og 
kulturelle rettigheter. Selv om BK artikkel 27 nr.2 plasserer hovedansvaret for barnets materi-
elle forsørgelse hos foreldrene, må staten fortsatt treffe ”lovgivningsmessige, administrative 
og andre tiltak” jfr. BK artikkel 4,1.pkt som tilrettelegger for foreldrenes omsorgsoppgaver.137 
I generell kommentar nr.5 identifiserer barnekomiteen flere tiltak som sikrer en effektiv gjen-
nomføring av barnets rettigheter i nasjonal rett. Blant disse inngår tilpasninger i regelverk og 
ressursforvaltning, forskning og allmenn bevisstgjøring, opplæring av offentlige og private 
instanser, og opprettelsen av organer som håndhever barnets rettigheter.138  
 
Statens materielle ansvar etter BK artikkel 27 er subsidiært. Det betyr at statens understøttel-
sesplikt oppstår når foreldrene ikke oppfyller sine forpliktelser etter nr.2.139 BK artikkel 27 
nr.3 lyder slik:  
 

States Parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take ap-
propriate measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right 
and shall in case of need provide material assistance and support programmes, particularly 
with regard to nutrition, clothing and housing. 

 
Til forskjell fra ØSK artikkel 11 nr.1 der plikten er å sikre individenes materielle velferd jfr. 
ordet ”ensure”, er statens plikt etter BK artikkel 27 nr.3 i første omgang begrenset til å bistå, 
”assist”, foreldrene. Offentlige støttetiltak rettes primært ikke mot barn som rettighetssubjek-
ter, men tilfaller omsorgspersonene som ivaretar barnets materielle behov. Dersom foreldrene 
likevel ikke er i stand til å sikre barnets levestandard, skal staten tilby materiell støtte til bar-

                                                
134  Oppedal (2016) s. 259. 
135  UNICEF (2007) s. 395-397. 
136  Mahgoub (2016) s. 87. 
137  Mahgoub (2016) s. 88. 
138  CRC/GC/2003/5 avsnitt 9. 
139  Mahgoub (2016) s. 86, Todres (2006) s. 240. 
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net, jfr. ordet ”provide”. Av dette utledes at staten har et ”sørge for” – ansvar overfor barn og 
foreldre som i første omgang viker tilbake for omsorgspersonenes handlingsplikt.140 
 
Ifølge BK artikkel 27 nr.3 er statens subsidiære forpliktelser begrenset til tiltak ”in accordance 
with national conditions and within their means”. Sammenholdt med ressursforbeholdet i BK 
artikkel 4,2.pkt, åpner ordlyden for en gradvis gjennomføring av rettigheten i nasjonal rett.141 
Barnekomiteen oppfordrer imidlertid medlemsstatene til å anvende ”all possible means […] 
for children and families […] in order to assure to young children a basic standard of living 
consistent with rights”.142 Også tenåringenes materielle behov understrekes, der medlems-
statene anbefales å ”introduce social protection floors that provide adolescents and their fami-
lies with basic income security, protection against economic shocks and access to health care 
and other social services”.143 Ressursforbeholdet tolkes dithen at statene skal bruke alle til-
gjengelige ressurser så langt det er mulig for å oppfylle barnets grunnleggende rettigheter etter 
BK artikkel 27.       
 
Ordlyden i artikkel 27 klarlegger ikke nivået for tilfredsstillende levestandard. Alle barn har 
materielle og sosiale behov som er nødvendige for deres livsutfoldelse. Samtidig er retten til 
velferdsgoder ikke ubegrenset og må holdes opp mot det som til enhver tid er vanlig i sam-
funnet.144 Hva som er tilfredsstillende levestandard er derfor ikke en fast størrelse, men endres 
i lys av barnets alder, helsetilstand, livsforhold og kulturelle bakgrunn.145 BK artikkel 27 nr.1 
fastslår retten til en levestandard som er ”adequate for” barnets utvikling, og nr.3 pålegger 
statene å treffe ”appropriate measures” for å bistå omsorgspersonene og gi materiell støtte til 
barnet ”in case of need”. Ordlyden indikerer således at statens forpliktelser ikke går lengre 
enn en nøktern materiell støtte som dekker de helt nødvendige behovene. I samme retning går 
barnekomiteens uttalelser i generelle kommentarer nr.7 og nr.20, der statene oppfordres til å 
ivareta en ”basic” levestandard for alle barn.146 Dette tyder på at barnets rettighet begrenses til 
de mest grunnleggende velferdsgodene. Imidlertid fastslår barnekonvensjonen barnets mini-
mumsrettigheter og setter ingen øvre grense for barnets beskyttelse, forsørgelse og medbe-
stemmelsesrett. Statene kan følgelig velge å gå lengre enn barnekonvensjonens minstekrav for 
å beskytte barn mot negative virkninger av fattigdom.  
 
Også barnekonvensjonens generelle prinsipper gir føringer for det minimum av velferdsgoder 
som må innfris etter artikkel 27. Alle barn har rett til levevilkår som fremmer deres optimale 
utvikling, jfr. BK artikkel 6 nr.2, og som tar hensyn til barnets skiftende behov over tid. Ret-
tigheten skal tildeles uten diskriminering på grunnlag av nasjonalitet, sosial bakgrunn og 

                                                
140  Todres (2006) s. 240. 
141  Vandenhole (2010) s. 20. 
142  CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 27. 
143  Utkast april 2016 til generell kommentar nr.20 avsnitt 71. 
144  Oppedal (2016) s. 255. 
145  Utkast april 2016 til generell kommentar nr.20 avsnitt 1, Oppedal (2016) s. 254. 
146  CRC/GC/7/Rev.1 avsnitt 26, utkast april 2016 til generell kommentar nr.20 avsnitt 71. 
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andre faktorer som kjønn, alder og helse, jfr. BK artikkel 2 nr.1. Det betyr at fattige barn som 
gruppe skal gis samme tilgang til materielle velferdsgoder som andre barn.  
 
Videre skal barn som enkeltindivider beskyttes mot usaklig forskjellsbehandling, for eksem-
pel overfor andre søsken i familien.147 Alle barn skal få delta i kartleggingen av sine behov, 
bli hørt og deres synspunkter skal tas i betraktning av myndighetene ved tildeling og utmåling 
av sosiale ytelser, jfr. BK artikkel 12 nr.1. Barnets beste et grunnleggende hensyn ved utfor-
mingen av støttetiltak rettet mot vanskeligstilte familier, jfr. BK artikkel 3 nr.1. Hva som er til 
beste for fattige barn beror på en konkret vurdering av behovene hos det enkelte barnet, men 
også en generell avveining av interessene til barn som gruppe.148 
 
Barn er en sårbar gruppe i samfunnet og avhengig av sine omsorgspersoner for å oppnå mate-
riell, sosial og økonomisk trygghet. Sett i lys av barnekonvensjonens hovedformål om å sikre 
barna særlig omsorg og beskyttelse i egenskap av selvstendige rettssubjekter,149 skal barnets 
behov ikke tolkes snevert. Materiell velferd omfatter følgelig mer enn en minimal behovsdek-
ning.150 Videre må tiltakene være tilfredsstillende og vise hensyn til individets verdighet.151 
Sosialt engasjement og deltakelse er en grunnleggende del av barnets utvikling og faller som 
nevnt i pkt.3.1.1 innenfor BK artikkel 27. Hvordan ytelsene skal utformes beror derimot på 
faktorer som barnets alder, helse, livsforhold og kultur. En tilfredsstillende levestandard opp-
nås ved at offentlige støttetiltak tilpasses barnets behov til enhver tid. 
 
 

3.4 Kommentarer 
Barnekonvensjonen fastslår retten til materiell velferd for alle barn. Materiell velferd innebæ-
rer en rett til økonomisk trygghet og tilfredsstillende levestandard som fremmer barnets hel-
hetlige utvikling. Imidlertid er rettighetenes nærmere innhold og rekkevidde uklart og presise-
res ikke i konvensjonsteksten. BK artikkel 26 og 27 har en vid og generell formulering som 
åpner for statenes selvstendige tolkning av rettighetene.152  
 
Retten til materiell velferd er ikke absolutt. Statens ansvar etter artikkel 26 nr.1 og 27 nr.1 er 
begrenset til å anerkjenne barnets materielle og økonomiske rettigheter, til forskjell fra aktivt 
å sikre disse. Videre er statens handlingsplikt subsidiær, hvor foreldrene har det grunnleggen-
de ansvaret for å ivareta barnets økonomiske, materielle og sosiale behov. Den varsomme 
utformingen av statens forpliktelser bidrar til å svekke bestemmelsenes rettighetspreg. 
 
I utgangspunktet er det derfor familiene selv som i første omgang må tilrettelegge for barnas 
deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter ved å skaffe nødvendige utstyr, betale medlemskon-
                                                
147  Oppedal (2016) s. 255. 
148  CRC/C/GC/14 pkt. IV-A 1(c). 
149  Barnekonvensjonens fortale pkt.8 og 9. 
150  Oppedal (2016) s. 252-254. 
151  Oppedal (2016) s. 254. 
152  Todres (2006) s. 239. 
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tingenter og lignende. Barnekonvensjonens formål og generelle prinsipper fastlegger likevel 
et ufravikelig minimumsnivå av materiell velferd som alle barn er berettiget til etter konven-
sjonen. Etter alminnelig oppfatning i dagens velferdssamfunn inngår barnas sosiale engasje-
ment og deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter også i denne minstestandarden. En forutset-
ning for oppfyllelsen av barnets rett til deltakelse i fritidsaktiviteter etter BK artikkel 31 er 
følgelig at det generelle nivået av ytelser etter BK artikkel 27 er forsvarlig og tar hensyn til 
barnets særlige behov.153 
 
Statens handlingsplikt nedtones ytterligere ved at grensen mellom statens og foreldrenes an-
svar etter BK artikkel 26 og 27 er uklar. Det kan spørres om familiene i dag pålegges et for 
stort ansvar som overstiger deres evner og ressurser, noe som vanskeliggjør oppfyllelsen av 
barnets velferdsrettigheter.154 Den diffuse grensegangen i ansvarsfordelingen reiser også 
spørsmålet om barna i dag blir godt nok beskyttet mot familiens økonomiske prioriteringer 
som forsømmer deres sosiale og materielle rettigheter. Ut ifra et barneperspektiv er det avgjø-
rende at barn får oppfylt sine rettigheter uansett hvor ansvaret for deres materielle og sosiale 
velferd legges, og ikke lider skade når partene ikke enes om ansvaret i enkelttilfeller.155    
 
 
4 Fattige barns rett til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 
 

4.1 Innledning  
I kapittel 4 analyseres retten til deltakelse i fritidsaktiviteter etter BK artikkel 31. Rettigheten 
lyder slik:  

 
1. States Parties recognize the right of the child to rest and leisure, to engage in play and rec-
reational activities appropriate to the age of the child and to participate freely in cultural life 
and the arts 
 
2. States Parties shall respect and promote the right of the child to participate fully in cultural 
and artistic life and shall encourage the provision of appropriate and equal opportunities for 
cultural, artistic, recreational and leisure activity.  
 

Formålet er å avklare hvilken betydning retten til deltakelse i fritidsaktiviteter har for barn i 
Norge, spesielt med tanke på organiserte fritidsaktiviteter. I det følgende presenteres først 
rettighetens bakgrunn og formål, for deretter å utdype dens innhold og rekkevidde. Tilslutt 
belyses betydningen av artikkel 31 for fattige barn i Norge. 
 

                                                
153  Sandbæk (2009) s. 190-191. 
154  UNICEF (2007) s. 395. 
155  Oppedal (2016) s. 259. 
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4.2 Bakgrunn og formål 
Barnekonvensjonen er den første rettslig bindende menneskerettskonvensjonen som uttrykke-
lig anerkjenner barnets rett til å delta i fritidsaktiviteter.156 BK artikkel 31 om retten til lek, 
hvile og fritid for barn ble utformet på grunnlag av et utkast fremsatt av Polen i 1978, etter-
fulgt av et revisjonsforslag fra Canada i 1983.157 Rettigheten har sin bakgrunn i FNs erklæring 
om barnets rettigheter (1959), som i prinsipp nr.7 understreker at  
 

The child shall have full opportunity for play and recreation, which should be directed to the 
same purposes as education; society and the public authorities shall endeavour to promote the 
enjoyment of this right.158 

 
Også den ikke-statlige organisasjonen International Play Association159 fremholder i Declara-
tion of the Child’s Right to Play (1977) og Declaration on the importance of play (2014) at 
barn bør ha en rett til lek og fritidsaktiviteter. Selv om erklæringene ikke er juridisk bindende, 
er disse dokumenter som oppfordrer til anerkjennelse av rettigheten og bidrar til å skape all-
menn bevissthet om lekens betydning for barnets liv og velferd. Som sådan illustrerer erklæ-
ringene derfor en utvikling i synet på barnets sosiale deltakelse, noe som også påvirker tolk-
ningen av BK artikkel 31. 
 
Foruten BK artikkel 31 inneholder artikkel 12 i Det afrikanske charteret om barnas rettigheter 
og velferd en uttrykkelig rett til å ”engage in play and recreational activities”. Kvinnediskri-
mineringskonvensjonen artikkel 13 (c) forbyr forskjellsbehandling av kvinner og jenter i ret-
ten til å delta i sport, kulturliv og andre fritidsaktiviteter. Diskrimineringsvernet forutsetter 
etter sin ordlyd at det foreligger en rett til sosial deltakelse, og hjemler derfor ikke i seg selv 
en rett til deltakelse i fritidsaktiviteter. Voksne har dermed ikke en tilsvarende konvensjonsbe-
stemt rettighet om deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.160  
 
I Norge betraktes lek og fritidsaktiviteter som en sentral del av barnets liv og en viktig forut-
setning for en god barndom.161 Et hovedformål med BK artikkel 31 er å fremme barnets hel-
hetlige utvikling,162 og beskytte barndommens ”unique and evolving nature”.163 Barnets rett 
til å delta i lek og fritidsaktiviteter er forankret i utviklingspsykologien, hvor barnepsykolo-
gisk forskning bekrefter lekens og sosiale aktiviteters utstrakte virkning på barnets helse og 
trivsel.164 Gjennom deltakelse i lek og organiserte fritidsaktiviteter styrkes barnets fysiske, 
mentale og sosiale ferdigheter, og ved å føle sterkere sosial tilhørighet blir barnet bedre i 

                                                
156  David (2006) s. 23. 
157  David (2006) s. 9, United Nations (2007) s. 683. 
158  Sitert fra UNICEF (2007) s. 717-718.  
159  Heretter IPA 
160  David (2016) s. 6. 
161  Kjørholt (2016) s. 284-285.  
162  David (2006) s. 9-10. 
163  CRC/C/GC/17 pkt.III. 
164  Kjørholt (2016) s 286-287, IPA-erklæringene 1977 og 2014. 
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stand til å kjenne seg selv og sine omgivelser.165 Barnekomiteen tillegger dette stor betydning, 
når den blant annet beskriver at lek og fritidsaktiviteter  
 

”promote the development of creativity, imagination, self- confidence, self-efficacy, as well as 
physical, social, cognitive and emotional strength and skills. They contribute to all aspects of 
learning; they are a form of participation in everyday life and are of intrinsic value to the child 
[…] Play and recreation facilitate children’s capacities to negotiate, regain emotional balance, 
resolve conflicts and make decisions.”166 

 
4.3 Hva innebærer rettigheten? 

Retten til å delta i fritidsaktiviteter er en av flere rettigheter i BK artikkel 31 nr.1, sidestilt med 
retten til hvile, fritid, lek og fri deltakelse i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. I generell 
kommentar nr.17 presiserer barnekomiteen at selv om komponentene i artikkel 31 nr.1 er at-
skilte og selvstendige rettigheter, henger disse nært sammen med hverandre og er gjensidig 
forsterkende.167 Rettigheten ”engage in […] recreational activities” skal derfor tolkes i lys av 
ordlyden i artikkel 31 i sin helhet.168 
 
Dessuten betraktes rettighetene ut ifra en holistisk tilnærming, der barnets rettigheter ”are 
indivisible and interrelated, and that equal importance should be attached to each and every 
right”.169 BK artikkel 31 skal derfor ikke tolkes isolert fra andre menneskerettigheter, men må 
ses i sammenheng med andre relevante bestemmelser i konvensjonen. Av dette følger at bar-
nets rett til å delta i fritidsaktiviteter ikke utelukkende kan betraktes som en sosial og kulturell 
rettighet, men også har nær sammenheng med barnets sivile og politiske rettigheter.170 For 
eksempel forutsetter retten til sosial deltakelse at barnet er en aktiv samfunnsborger med frihet 
til å ytre seg i samsvar med BK artikkel 13, danne grupper og stifte medlemskap i ulike orga-
nisasjoner etter BK artikkel 15 og gis tilgang til informasjon i henhold til BK artikkel 17. sta-
ten kan også ha en plikt til å beskytte barnets rettigheter etter artikkel 31 mot inngrep fra 
andre privatpersoner. På denne måten forholder BK artikkel 31 seg til rettigheter som om-
handler samtlige av kategoriene ”provision”, ”protection” og ”participation”.171 
 
BK artikkel 31 nr.1 gir alle barn rett til å delta i fritidsaktiviteter som er ”appropriate to the 
age of the child”. Ordlyden utgjør et kriterium ved tildeling og utforming av fritidsaktiviteter 
for barn, der barnets alder blir et moment ved fastsettelsen av aktivitetenes art og omfang, 
behovet for tilstedeværelse av voksne og andre sikkerhetstiltak, og ved opprettelsen av egnede 
fritidsområder.172 Aldersmomentet indikerer at statene ved gjennomføringen av artikkel 31 
                                                
165  Kjørholt (2016) s 286-287, IPA-erklæringene 1977 og 2014. 
166  CRC/C/GC/17 pkt.III, lignende uttalelser finnes også i CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 34 og utkast april 2016 til generell 

kommentar nr.20 avsnitt 79. 
167  CRC/C/GC/17 pkt.III. 
168  CRC/C/GC/17 pkt.III. 
169  CRC/C/58 avsnitt 9. 
170  David (2006) s. 16. 
171  David (2006) s. 16. 
172  CRC/C/GC/17 pkt.IV(e). 
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skal vektlegge barnas endrede behov over tid som følge av deres utvikling og ”evolving 
capacities” jfr. BK artikkel 5. Samtidig understreker alderskriteriet at barn skal respekteres 
slik de er og ikke pålegges å delta i aktiviteter som ikke er tilpasset deres alder, modenhet, 
utviklingsnivå og personlige forutsetninger.173 En plikt til å opprette egnede aktiviteter for 
barn i ulike aldre har følgelig sammenheng med prinsippet i BK artikkel 6 nr.2 om retten til 
optimal utvikling.  
 
Videre har alle barn rett til fri og fullstendig deltakelse i kulturliv og kunstnerisk virksomhet 
etter BK artikkel 31. Avgrensningen mellom ”recreational activities” og ”cultural life and the 
arts” er uklar, og barnekonvensjonen gir heller ikke en fast og enhetlig definisjon av kunst- og 
kulturliv.174 Her betraktes derfor kunst- og kulturrelaterte aktiviteter som en undergruppe av 
fritidsaktiviteter generelt. En helhetlig betraktning av ordlyden i lys av formålet om å styrke 
barnets utvikling175 tilsier at retten til fri og fullstendig deltakelse også gjelder for andre typer 
av fritidsaktiviteter enn kunst og kulturvirksomhet.  
 
”Participate freely” understreker at deltakelsen i kulturliv og kunstnerisk virksomhet skal skje 
på grunnlag av barnets frie valg og gradvise autonomi.176 Fri deltakelse innebærer at staten 
ikke skal begrense barnets tilgang til, valg av og deltakelse i fritidsaktiviteter, men derimot 
skal respektere barnets valgfrihet og beskytte barnet mot urettmessige inngrep fra utenforstå-
ende.177 Frihetsbegrepet har også sammenheng med omsorgspersonenes myndighet etter BK 
artikkel 5 til å støtte og veilede sine barn i samsvar med barnas alder og modenhet. Bestem-
melsen indikerer at foreldre ikke skal overstyre barnas lek og aktiviteter, og må tillate barna 
frihet til å utfolde seg og være kreative i lek og aktiviteter.178  
 
”Participate fully” består av komponentene tilgang, deltakelse og bidrag til samfunnet.179 Dis-
se innebærer at barna individuelt og kollektivt må gis mulighet til å delta i kunstneriske og 
kulturelle fritidsaktiviteter og bidra til samfunnets utvikling ved å uttrykke seg fritt gjennom 
kunst, dans og musikk og lignende.180 Målet er å sikre full utvikling av barnets personlighet181 
ved å skape konkrete aktivitetstilbud og tilrettelegge for at alle barn får delta i aktivitetene. 
Retten til fri og fullstendig deltakelse i fritidsaktiviteter styrkes ytterligere av prinsippet om 
barnets deltakelse i BK artikkel 12 nr.1, som fastslår barnets rett til å uttale seg i alle saker 
som angår det og få sine meninger vektlagt i samsvar med sin alder og modenhet. Friheten til 

                                                
173  David (2006) s. 25. 
174  David (2006) s. 28, kjørholt (2016) s. 293. 
175  Barnekonvensjonens fortale pkt.4. 
176  David (2006) s. 28. 
177  CRC/C/GC/17 pkt.IV-A(g). 
178  CRC/C/GC/17 pkt.IV-A(g). 
179  CRC/C/GC/17 pkt.IV-B(a). 
180  CRC/C/GC/17 pkt.IV-B(a). 
181  Barnekonvensjonens fortale pkt.6. 
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selv å velge og gjennomføre fritidsaktiviteter gir barna mulighet til å uttrykke seg og delta i 
beslutningsprosesser som aktive samfunnsborgere.182  
 
En annen side ved retten til fri og fullstendig deltakelse i fritidsaktiviteter er diskriminerings-
vernet i BK artikkel 2. Alle barn skal sikres likeverdig tilgang til fritidsaktiviteter og beskyttes 
mot sosialt utestengelse på grunn av familiens økonomi, nasjonalitet og sosiale bakgrunn. 
Barnekomiteen oppfordrer medlemsstatene til å treffe egnede tiltak som sikrer at alle barn 
som befinner seg innenfor landenes jurisdiksjon får oppfylt sine rettigheter etter BK artikkel 
31 uten diskriminering av noe slag.183 Samtidig innebærer ikke-diskriminering at visse grup-
per av barn har behov for positiv særbehandling i form av materielle, sosiale og helsemessige 
spesialtiltak og oppfølging for å kunne delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.184 
Barnekomiteen anbefaler derfor statene å treffe særskilte tiltak overfor barn i vanskeligstilte 
grupper, herunder barn som lever i fattigdom.185   
 
Sosial deltakelse i aktiviteter med jevnaldrende er en grunnleggende del av barnets liv, og 
deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter assosieres med den gode barndom i velferdsstaten 
Norge.186 Selve realiseringen av BK artikkel 31 er derfor til barnets beste i samsvar med BK 
artikkel 3 nr.1.187 Prinsippet gjelder både overfor barn som enkeltindivider og som gruppe, og 
innebærer at barnets beste skal vurderes for alle tiltak barnet direkte eller indirekte berøres av. 
Ved oppfyllelsen av artikkel 31 må derfor samtlige tiltak, eksempelvis innen lovgivning, poli-
tisk samarbeid, ressursfordeling, utforming av tjenester og miljøtilpasninger, bygge på og 
fremme barnets beste.188  
 

4.4 Hvor langt går rettigheten? 
Hvor langt barnets rett til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter rekker handler dels om å 
presisere arten og omfanget av statens forpliktelser, og dels å fastsette grensene for hva barnet 
kan kreve etter BK artikkel 31.  
 
Ifølge BK artikkel 31 nr.2 er staten forpliktet til å oppmuntre tilgangen til ”appropriate and 
equal opportunities for cultural, artistic, recreational and leisure activity”. Likevel er 
”appropriate and equal opportunities” en vag formulering, og en avklaring av hvilke tiltak 
som er egnede og likeverdige fremgår ikke av bestemmelsens ordlyd. Barnekomiteen har tol-
ket ”appropriate opportunities” som en plikt for statene til å tilrettelegge for barnas deltakel-
sesmuligheter, blant annet gjennom lovgivning, politiske tiltak og planlegging, ressurstilde-
ling og styrking av private og offentlige tjenester.189  

                                                
182  CRC/C/GC/17 pkt.V-A, CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 5. 
183  CRC/C/GC/17 pkt.V-A. 
184  Kjørholt (2016) s. 283-284. 
185  CRC/C/GC/17 pkt.I og pkt.V-A, CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 34. 
186  Kjørholt (2016) s. 284-285, Dagsavisen (2016). 
187  CRC/C/GC/17 pkt.V-A. 
188  CRC/C/GC/17 pkt.V-A. 
189  CRC/C/GC/17 pkt.V-B(b). 
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Som en universell rettighet får BK artikkel 31 anvendelse i forskjellige land og samfunn. Føl-
gelig må det tas høyde for kulturelle ulikheter og tradisjonsforskjeller ved tolkning og gjen-
nomføring av BK artikkel 31. Hva som er egnede fritidsaktiviteter for barn varierer på tvers 
av kulturer, verdioppfatninger, klima og andre samfunnsforhold, og må derfor fastslås konkret 
i hvert land.190 Hvilken fritidsaktivitet som er egnet for det enkelte barn beror dessuten på en 
konkret vurdering av barnets beste etter artikkel 3 nr.1, der barn må kunne uttrykke sine opp-
fatninger og medvirke i utformingen av fritidsaktivitetene i samsvar med BK artikkel 12.  
 
For at tiltakene skal bli virksomme, må statene dessuten skape trygge omgivelser som beskyt-
ter barna mot psykiske og fysiske påkjenninger i form av stress, vold, helseskadelige og farli-
ge miljøer i hverdagen.191 En nødvendig forutsetning for oppfyllelsen av rettighetene i artikkel 
31 er også at foreldre og andre voksenpersoner tar barnets deltakelse i fritidsaktiviteter på 
alvor, og forstår betydningen barnets frie aktivitet har for dets utvikling og trivsel.192 Realise-
ringen av retten til deltakelse i fritidsaktiviteter avhenger derfor av omsorg og støtte på flere 
plan, med behov for særskilte tiltak for barn som tilhører sårbare grupper i samfunnet.193   
 
Barnefattigdom handler i stor grad om sosial eksklusjon, der fattige barn utestenges fra orga-
niserte fritidsaktiviteter fordi de ikke har nok penger til å delta. Uttrykket ”equal opportuni-
ties” innebærer at alle barn bør gis likeverdige muligheter til å få oppfylt sine rettigheter etter 
BK artikkel 31.194 Sett i lys av prinsippet om ikke-diskriminering i BK artikkel 2, indikerer 
ordlyden i artikkel 31 nr.2 at likestilling av barn på tvers av samfunnsgrupper er en grunnleg-
gende forutsetning for oppfyllelsen av retten til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. 
Manglende eller mangelfull tilgang til fritidsaktiviteter for barn som lever i relativ fattigdom 
vil derfor være i strid med kravet om ”equal opportunities” i BK artikkel 31 nr.2.  
 
Etter BK artikkel 31 nr.1 anerkjenner medlemsstatene barnets rett til deltakelse i fritidsaktivi-
teter, og ifølge artikkel 31 nr.2 skal statene respektere og fremme deltakelsen i ”cultural and 
artistic life” og oppmuntre likeverdig tilgang til fritidsaktiviteter. Barnekomiteen har tolket 
ordlyden slik at statens forpliktelser innebærer å respektere, beskytte og iverksette barnets 
rettigheter etter artikkel 31.195 Mens ”recognize” er et passivt ansvar for staten til å beskytte 
barnet mot rettighetskrenkelser fra tredjepersoner, angir ”respect and promote” en aktiv hand-
lingsplikt til å oppfylle barnets sosiale rettigheter etter BK artikkel 31. Plikten til å respektere 
innebærer at statene avstår fra å gripe inn i og begrense barnets sosiale deltakelse, og innfører 
konkrete tiltak som ivaretar barns sosiale rettigheter.196 Eksempler på støttetiltak er tilbud om 
praktisk veiledning til omsorgspersoner i henhold til BK artikkel 18 nr.2, tilrettelegging av 
                                                
190  Kjørholt (2016) s. 284. 
191  CRC/C/GC/17 pkt.VI-A. 
192  CRC/C/GC/17 pkt.VI-A. 
193  Kjørholt (2016) s. 288. 
194  CRC/C/GC/17 pkt.IV-B(c). 
195  CRC/C/GC/17 pkt.VIII. 
196  CRC/C/GC/17 pkt.VIII(a). 
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forskjellige fritidstilbud, og allmenn bevisstgjøring som utfordrer utbredte negative holdning-
er i samfunnet om barnas rett til fritid.197   
 
Ansvaret for å beskytte barnas sosiale og kulturelle rettigheter går ut på å hindre tredjeparter 
fra å gripe inn i eller begrense rettighetene etter BK artikkel 31. Forebyggende tiltak inklude-
rer lovgivning som sikrer alle barn tilgang til offentlige og private fritidsaktiviteter og som 
beskytter utsatte grupper mot diskriminering.198 Tilsvarende vern oppnås gjennom regulering 
av offentlige og private tjenesteytere gjennom lover, forskrifter og retningslinjer, ressursbe-
vilgninger og effektive mekanismer for overvåking og håndheving.199 På denne måten kan 
myndighetene sikre at alle ikke-statlige aktører overholder BK artikkel 31.  
 
En hovedforpliktelse for staten er å fremme barnets rett til fullstendig deltakelse i ”cultural 
and artistic life”. Barnekomiteen tolker ”promote” som et krav om å iverksette barnets rettig-
heter, jfr. ordet ”fulfill”.200 Innenfor plikten faller alle nødvendige lovgivningsrelaterte, admi-
nistrative, juridiske, økonomiske, markedsmessige og andre tiltak som tilrettelegger for opp-
fyllelsen av barnets rettigheter.201 Dessuten følger det av BK artikkel 12 at barna skal bli hørt 
og gis anledning til å delta under planlegging, utforming og gjennomføring av tiltakene.202 
Ettersom handlingsplikten uttrykkelig gjelder ”cultural and artistic life”, reises spørsmålet om 
ordlyden bevisst avgrenser mot andre aktivitetstyper. Barnekomiteen understreker at kunst og 
kultur er en ytringsform for barn, og rettigheten er tett knyttet opp mot barnets mulighet til å 
uttrykke seg i samfunnet.203 Likevel er begrepsbruken ikke konsekvent, der barnekomiteen 
har tolket ”recreational activities” til også å omfatte musikk, kunst og håndverk.204 Grensen 
mellom kulturelle aktiviteter og andre aktiviteter er derfor uklar. Med tanke på at også sport er 
en måte barn uttrykker seg på og anses for å være en del av vår kultur, kan det argumenteres 
for at ”cultural and artistic life” også omfatter sport og andre aktiviteter.  
 
Flere hensyn foreligger ved gjennomføringen av retten til deltakelse i fritidsaktiviteter. For det 
første forventes statene å innføre barnets rett til å delta i fritidsaktiviteter i nasjonal lovgiv-
ning, der barnekomiteen kan rette bemerkninger mot stater som mangler slik lovgivning. 205 
Statene oppfordres sterkt til å vedta lover som sikrer effektiv oppfyllelse av BK artikkel 31.206 
Loven bør videre kombineres med en handlingsplan for gjennomføringen av rettighetene, 
hvor det tas hensyn til barn i vanskeligstilte grupper. For det tredje bør det foreligge et bredt 
og tverrfaglig samarbeid mellom nasjonale, regionale og kommunale myndigheter ved gjen-

                                                
197  CRC/C/GC/17 pkt.VIII(a). 
198  CRC/C/GC/17 pkt.VIII(b). 
199  CRC/C/GC/17 pkt.VIII(b). 
200  CRC/C/GC/17 pkt.VIII(c). 
201  CRC/C/GC/17 pkt.VIII(c). 
202  CRC/C/GC/17 pkt.VIII(c). 
203  CRC/C/GC/17 pkt.IV-A(f). 
204  CRC/C/GC/17 pkt.IV-A(d). 
205  David (2006) s. 11. 
206  CRC/C/GC/17 pkt.VIII. 
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nomføringen av artikkel 31. Av betydning er også ressurstildeling med sikte på å opprette 
aktivitetstilbud som er inkluderende og dekker kostnadene til nødvendige tiltak for vanskelig-
stilte barn. Tilslutt påpeker barnekomiteen at kommunene bør planlegge og utforme aktivite-
ter med lik tilgang for barn i alle aldre og grupper, og prioritere opprettelsen av miljøer som 
fremmer barnets trivsel. I et godt fritidsmiljø inngår blant annet klubber, idrettsanlegg og or-
ganiserte leker og aktiviteter. I forlengelsen av kommunal planlegging anbefales kommunene 
å revidere sine kulturpolitikk, programmer og institusjoner for å tilby aktiviteter som ivaretar 
barnas behov og forventninger.207 
 
Handlingspliktene ”recognize”, ”respect” og ”promote” i BK artikkel 31 skal dessuten forstås 
i lys av BK artikkel 4,208 som i 2.pkt. åpner for en gradvis oppfyllelse av barnets økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter.209 Selv om BK artikkel 4 åpner for en fleksibel oppfyllelse av 
artikkel 31, må bestemmelsen forstås i lys av barnekonvensjonens formål om å styrke barnets 
rettsstilling og ivareta dets interesser som et selvstendig rettssubjekt.210 Det tilsier at statene 
må ha som mål å oppnå full oppfyllelse av barnets rettigheter.211 Det betyr også at det ikke er 
adgang til å treffe tiltak som begrenser oppfyllelsen av artikkel 31, med mindre staten påviser 
at alle mulige handlingsalternativer er nøye vurdert, barnas synspunkter har blitt tilstrekkelig 
vektlagt og at avgjørelsen var berettiget med hensyn til barnets øvrige rettigheter etter barne-
konvensjonen.212 
 
 

4.5 Kommentarer 
Drøftelsen foran indikerer at alle barn har en rett i henhold til BK artikkel 31 til å delta i orga-
niserte fritidsaktiviteter tilpasset deres alder. Tidligere har bestemmelsen blitt oppfattet som 
en glemt rettighet213 som har fått mindre oppmerksomhet ved medlemsstatenes gjennomføring 
av barnekonvensjonen.214 Barnekomiteen har flere ganger215 uttrykt bekymring for statenes 
mangelfulle oppfyllelse av BK artikkel 31, og bemerker at ”insufficient attention has been 
given by States parties and others to the implementation of the provisions of article 31 of the 
Convention”.216 At statenes periodiske rapporter til barnekomiteen i liten grad har redegjort 
for BK artikkel 31 tyder på at betydningen av fritidsaktiviteter for barnets liv og utvikling har 
blitt undervurdert ved oppfyllelsen av barnets rettigheter.217  
 

                                                
207  CRC/C/GC/17 pkt.VIII. 
208  David (2006) s. 10. 
209  David (2006) s. 10-12. 
210  Barnekonvensjonens fortale pkt.1 og 3.   
211  E/1991/23 avsnitt 9 og 11 
212  David (2006) s. 11. 
213  UNICEF (2007) s. 469. 
214  David (2006) s. 17. 
215  Eksempelvis CRC/C/GC/7/Rev.1, CRC/C/GC/17, utkast april 2016 til generell kommentar nr.20. 
216  CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 34 
217   David (2006) s. 17, UNICEF (2007) s. 469.  
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Barnets rett til deltakelse i fritidsaktiviteter har imidlertid fått en tydeligere menneskerettslig 
profil og større internasjonal oppmerksomhet i senere tid. I 2013 vedtok barnekomiteen Gene-
rell kommentar nr.17 om barnets rett til lek, hvile og fritid, der målet har vært å synliggjøre 
BK artikkel 31 som menneskerettighet og understreke behovet for endring av gjeldende prak-
sis og oppfatninger om betydningen av barnets lek og fritid.218 Her oppfordres medlemstatene 
gjennomgående til å oppfylle rettighetene i artikkel 31, og bes bruke flere ressurser til å eli-
minere forskjellsbehandling i tilgangen til fritidsaktiviteter.219  
 
Særlig presiserer barnekomiteen behovet for særskilt beskyttelse av barn i utsatte grupper, 
herunder barn som lever i fattigdom.220 Fattige barns livsforhold preget av stress, sosial eks-
klusjon, diskriminering, svekket helse og utilstrekkelig levestandard hindrer realiseringen av 
rettighetene etter BK artikkel 31.221 Barna ekskluderes fra fritidsaktiviteter de ikke kan betale 
for eller skaffe utstyr til. Også dårlige boforhold i uegnede miljøer og marginalisering av fat-
tige som samfunnsgruppe hemmer oppfyllelsen av BK artikkel 31.222 Fattige barns rett til so-
sial deltakelse forutsetter derfor at BK artikkel 31 tas i betraktning ved utforming og tildeling 
av støttetiltak, og at fritidsaktiviteter utgjør en sentral del av ytelser som sikrer barnet en til-
fredsstillende levestandard. Staten, kommuner, organisasjoner og andre private og offentlige 
aktører anmodes om å fjerne hindringene for oppfyllelsen av sosiale rettigheter til små barn 
og tenåringer som ledd i nasjonale strategier for fattigdomsbekjempelse.223  
 
På grunnlag av det ovennevnte har det utviklet seg nye internasjonale tendenser i synet på 
barnets sosiale deltakelse som menneskerettighet. Fra å være en tilnærmet usynlig rettighet, 
betraktes retten til deltakelse i fritidsaktiviteter i dag som en nødvendig forutsetning for bar-
nets optimale utvikling.224 En utfordring ved gjennomføringen av BK artikkel 31 er imidlertid 
at ordlyden inneholder vide formuleringer med vage grenser som åpner for fleksibilitet og 
skjønn. Selv om vi kan fastslå at deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er en rettighet for 
barn, er BK artikkel 31 taus om hva rettigheten konkret går ut på og hvor langt den rekker i 
praksis. Bestemmelsenes generelle utforming får dermed betydning for barnas rettsstilling og 
sosiale beskyttelse etter nasjonal rett. Dette bringer oss videre til oppgavens neste hoved-
spørsmål, nemlig gjennomføringen av konvensjonsrettighetene i norsk lovgivning.  
 
 
 
 
 

                                                
218  CRC/C/GC/17 pkt.II. 
219  CRC/C/GC/17 pkt.I, CRC/C/GC/ 7/Rev.1 avsnitt 34. 
220  CRC/C/GC/17 pkt.I og VII. 
221  CRC/C/GC/17 pkt.IV-A 
222  CRC/C/GC/17 pkt.IV-B.  
223  CRC/C/GC/7/Rev.1 avsnitt 34, utkast april 2016 til generell kommentar nr.20 avsnitt 79. 
224  CRC/C/GC/17 pkt.III, Kjørholt (2016) s. 286-287. 
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5 Fattige barns rett til fritidsaktiviteter etter norsk rett 
 

5.1 Innledning  
De ovenfor tolkede konvensjonsrettighetene er folkerettslig bindende for Norge, og stiller 
krav til utformingen og praktiseringen av norsk rett og nasjonale velferdsordninger. Vurde-
ringstemaet er hvordan barnets rett til å delta i organiserte fritidsaktiviteter er gjennomført i 
norsk rett og hvilke virkninger nasjonal lovgivning får for fattige barn. Drøftelsen tar ut-
gangspunkt i Grunnloven §104 (3),2.pkt, sosialtjenesteloven §§18-19 og barnevernloven §4-4 
som direkte regulerer fattige barns økonomiske og sosiale rettigheter. Nedenfor drøftes hvor-
vidt bestemmelsene tilfredsstiller barnekonvensjonens minimumskrav.  
 
 

5.2 Velferdsrettighetenes grunnlovsvern 
Grunnloven §104 (3)2.pkt gir et overordnet vern av barns velferdsrettigheter. Den fastslår at  
 

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for barnets utvikling, herunder sikre at bar-
net får den nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen fa-
milie. 

 
Ut ifra dette kan det spørres om barna har en grunnlovsfestet rett til deltakelse i fritidsaktivite-
ter, og hvor langt grunnlovsvernet eventuelt rekker.  
 
Bestemmelsen nevner ikke uttrykkelig barnets rett til deltakelse i fritidsaktiviteter. Etter sin 
ordlyd beskytter Grl.§104 (3),2.pkt barnets utvikling generelt. Grunnlovsvernet er utformet 
som en tilretteleggingsplikt for staten uten å avklare hva som nærmere ligger i utviklingsbe-
grepet. I Lønning-utvalgets utredning225 om menneskerettighetene i Grunnloven fremheves 
barnets behov for særskilt beskyttelse og respekt for sin personlighet som forutsetninger for et 
fullverdig liv. Videre presiserer Dokument 16 at målet med tilretteleggingsplikten er i tråd 
med barnets internasjonale menneskerettighetsvern å ”sikre at barnet får tilstrekkelig omsorg 
og oppnår en tilstrekkelig helsestandard og levestandard, slik at det kan utvikle seg på best 
mulig måte”226. Lest i sammenheng med bestemmelsens øvrige komponenter, der barnets ut-
vikling ”herunder” omfatter dets ”økonomiske, sosiale og helsemessige trygghet”, forstås 
Grl.§104 (3),2.pkt å omhandle barnets helhetlige utvikling. Bestemmelsens ordlyd og formål 
inviterer derfor til en vid forståelse av utviklingsbegrepet, tilsvarende ordet ”development” i 
BK artikkel 6 nr.2. Følgelig bidrar barnekonvensjonens utviklingsbegrep til å utfylle 
Grl.§104(3).227     
 
Plikten til å sikre barnets sosiale og økonomiske trygghet ”utdypes gjennom bestemmelser 
som skal sikre at barnet får mulighet til å leve et verdig liv”.228 Som eksempel på slike rettig-
                                                
225  Dok.nr.16 (2011-2012), heretter Dokument 16. 
226  Dokument 16 pkt.32.3. 
227  Om metoden se Aall (2015) s. 46. 
228  Dokument 16 pkt.32.3. 



32 
 

hetsbestemmelser nevner Dokument 16 ”barnets rett til en tilfredsstillende levestandard (bar-
nekonvensjonen artikkel 27), til sosial og økonomisk støtte (barnekonvensjonen artikkel 26) 
[…] til deltakelse i kulturlivet, samt tilstrekkelig hvile og fritid (barnekonvensjonen artikkel 
31)”.229 Av dette utledes at barnets rett til deltakelse i fritidsaktiviteter inngår som en kompo-
nent i retten til utvikling og kan dermed innfortolkes i Grl.§104 (3),2.pkt. Alle barn har følge-
lig en grunnlovsfestet rett til å delta i fritidsaktiviteter. Spørsmålet som likevel reises er hvil-
ken betydning grunnlovsvernet har for fattige barns materielle rettsstilling. Altså, hva innebæ-
rer det at barna har en grunnlovfestet rettighet? 
 
Forarbeidene presiserer at plikten til særlig tilrettelegging for barnets utvikling ikke gir et ope-
rativt rettskrav som kan prøves for domstolene, og snarere er ment som en politisk program-
erklæring.230 Ordlyden ”legge forholdene til rette” er en svak formulering som signaliserer at 
”staten ikke er en garanti for at alle barn får utvikle seg på en god måte”.231 Ettersom det er 
flere faktorer som påvirker barnets utvikling, har lovgiver bevisst valgt en forsiktig formule-
ring av statens tilretteleggingsansvar.232 Derimot innebærer ordet ”sikre” en sterkere forplik-
telse, slik at barnets rett til økonomisk, sosial og helsemessig trygghet i større grad er egnet 
for domstolsprøving.233 Med dette settes barn i en særstilling, hvor staten får et større ansvar 
for å sikre de ytre rammene for barnas velferd.234  
 
Barnets velferdsrettigheter i Grl.§104 (3),2.pkt er imidlertid ikke absolutte. Etter ordlyden 
begrenses rettigheten til tiltak som er nødvendige for barnets utvikling. Hva nødvendighets-
kriteriet innebærer må vurderes i lys av bestemmelsen i dens helhet. Prinsippet om barnets 
beste jfr. Grl.§104(2) og beskyttelsen av barnets menneskeverd jfr. Grl.§104 (1),1.pkt tilsier at 
nødvendighetskravet ikke bør tolkes snevert. Ordet ”nødvendig” tyder på at bestemmelsen er 
en rettslig standard som må forstås i lys av endrede verdioppfatninger i samfunnet. Som tidli-
gere nevnt inntar deltakelsen i organiserte fritidsaktiviteter en sentral plass i barns hverdag og 
vil være en nødvendig forutsetning for deres utvikling og sosiale trygghet. Dette tilsier at fat-
tige barns mulighet til å delta i fritidsaktiviteter faller innenfor rekkevidden av Grl.§104 
(3),2.pkt. 
 
I tillegg til å ha en politisk og symbolsk verdi, har Grl.§104 i følge forarbeidene også en retts-
lig betydning.235 Grunnlovsvernet bidrar til å styrke barnets rettsstilling, både ved å være en 
skranke for lovgiver og som et moment ved lovtolkning og rettsanvendelse.236 Hvor langt den 
rettslige betydningen av Grl.§104 (3),2.pkt går er imidlertid uklart, ettersom Grunnlovens 
menneskerettighetskapittel hovedsakelig er ment å presisere og synliggjøre gjeldende rett etter 

                                                
229  Dokument 16 pkt.32.3. 
230  Dokument 16 pkt.32.5.6 og Aall (2015) s. 32. 
231  Dokument 16 pkt.32.5.6. 
232  Dokument 16 pkt.32.5.6. 
233  Dokument 16 pkt.32.5.6. 
234  Bendiksen (2015) s. 53. 
235  Dokument 16 pkt.32.5.1. 
236  Dokument 16 pkt.32.5.1. 
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barnekonvensjonen og nasjonal lovgivning.237 Altså kan rettstilstanden oppfattes dithen at 
Grl.§104 (3),2.pkt materielt sett ikke går lengre enn det som allerede følger av sosialtjeneste-
loven og barnevernloven hva angår fattige barns rett til deltakelse i fritidsaktiviteter.  
 
Som en rettskildefaktor i øverste trinnhøyde kan Grl.§104 (3),2.pkt likevel få stor betydning 
for fattige barns rettsstilling, ved at den går foran formelle lover ved motstrid. Nasjonal lov-
givning som er flertydig eller uforenlig med barnets grunnlovsbestemte rettigheter kan ikke 
anvendes, og må enten endres eller tolkes innskrenkende. Som sådan danner Grl.§104 derfor 
et bakteppe for forståelsen av sotjl.§§18-19 og bvl.§4-4 ved at realiseringen av disse bestem-
melsene ikke kan overtre de grunnlovsbestemte rammene. 
 
Den praktiske betydningen av grunnlovsvernet er likevel uklar, da Grl.§104 (3),2.pkt hittil 
ikke har vært gjenstand for domstolsprøving. Søk på Lovdata238 viser at barnets rett til delta-
kelse i fritidsaktiviteter ikke har blitt påberopt for norske domstoler, hvor det er barnets beste-
prinsippet i Grl.§104(2) som hovedsakelig anvendes i rettspraksis.239 Riktignok brukes bar-
nets fritidsaktiviteter som et moment i foreldretvister, men rettigheten har hittil ikke blitt tol-
ket på selvstendig grunnlag. Det er likevel mulig at bestemmelsen får større betydning i retts-
praksis som følge av rettsutviklingen og tydeliggjøringen av barnas velferdsrettigheter.  
 
Etter grunnlovsendringene i 2014 har barna fått et sterkere grunnlovfestet vern av sine vel-
ferdsrettigheter enn tidligere. Likevel er omfanget og rekkevidden av grunnlovsvernet ikke 
entydig fastslått i grunnlovsteksten og forarbeidene. Selv om det etter Grl.§104 er usikkert 
hva barnet kan kreve utover en minstestandard av livsviktige velferdsgoder og hva statens 
ansvar nærmere består i, signaliserer bestemmelsen at forståelsen av gjeldende rett i større 
grad enn tidligere må vektlegge barnets interesser og rettigheter som likeverdige samfunns-
borgere.  
 
 

5.3 Økonomisk stønad til fritidsaktiviteter 
For fattige barnefamilier er økonomisk støtte fra det offentlige ofte en viktig inntektskilde 
som muliggjør barnas sosiale deltakelse og sikrer deres materielle velferd. Stønad til økono-
misk livsopphold etter sotjl.§18, heretter kalt økonomisk stønad, er et nederste økonomisk og 
sosial sikkerhetsnett240 for personer som står uten tilstrekkelige midler til selvforsørgelse. Den 
skal bidra til bedre levekår for vanskeligstilte, sosial og økonomisk trygghet og aktiv deltakel-
se i samfunnet, jfr.sotjl.§1(1). Disse formålene gjelder så vel for barn som for voksne.241 Ytel-
sen håndheves av kommunen, som ifølge sotjl.§3(1) er ansvarlig for å tildele og utmåle øko-
nomisk stønad til personer som oppholder seg i kommunen. I henhold til Nav-loven §13 gjen-

                                                
237  Dokument 16 pkt.10.5.3 og pkt.10.6. 
238  Gjennomført 28.09.2016. 
239  Stang (2015) s. 134-135. 
240  Kjønstad (2012) s. 424. 
241  Prop.147 L (2014–2015) pkt.1. 
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nomføres arbeidet i lokale Nav-kontorer som er felles for kommunene og arbeids-og velferds-
etaten. 
 
Retten til økonomisk stønad følger av sotjl.§18(1), som bestemmer at ”[d]e som ikke kan sør-
ge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har 
krav på økonomisk stønad”. Ordlyden ”har krav på” viser at sotjl.§18 er en rettighetsbestem-
melse. Den som oppfyller tildelingsvilkårene kan påberope ytelsen overfor oppholdskommu-
nen uavhengig av årsaken til hjelpebehovet. Likevel er sotjl.§18(1) en skjønnsmessig be-
stemmelse, med elementer av skjønn både på vilkårssiden og følgesiden. ”Sørge for sitt livs-
opphold” er en vag formulering som både kan forstås som et vilkår for ytelsen og som en ut-
målingsregel. I praksis glir vurderingene derfor over i hverandre. Relevant i vår sammenheng 
er tolkningen av utmålingsreglene i sotjl.§18 for å vurdere hvor langt bestemmelsen går i å 
oppfylle fattige barns rett til deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.  
 
Ordlyden i sotjl.§18(1) nevner ikke hvordan ytelsen utmåles og hvilke utgiftsposter som dek-
kes av økonomisk stønad. Lovteksten må derfor tolkes helhetlig i lys av formålsbestemmelsen 
i sotjl.§1 og forsvarlighetskravet i sotjl.§4. Disse uttrykker verdigrunnlaget og sosialpolitiske 
hensyn som loven bygger på, og er retningsgivende for lovtolkningen og skjønnsutøvelsen. 
Utmålingsreglene presiseres dessuten i Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv R35-00-
A16242 som gjenspeiler tolkningen og praktiseringen av sosialtjenesteloven i Nav.  
 
Formålet med økonomisk stønad er å sikre borgerne et forsvarlig livsopphold.243 ”Livsopp-
hold” er et dynamisk begrep som tilpasses samfunnsutviklingen og endrede verdioppfatninger 
over tid.244 Hva som inngår i et forsvarlig livsopphold skal derfor forstås i lys av at økono-
misk stønad er ment å fremme økonomisk trygghet, sosial deltakelse og tilfredsstillende leve-
kår for personer i utfordrende livssituasjoner, jfr.sotjl.§1(1). Ordet ”levekår” tolkes videre enn 
”levestandard”,245 og utgjør et samlebegrep for alle personlige, materielle og sosiale forhold 
som er bestemmende for individenes og gruppenes velferd i samfunnet.246 Følgelig er både 
tilgangen til materielle velferdsgoder som mat, klær og husly, og likeverdige muligheter til 
sosial deltakelse grunnleggende forutsetninger for et akseptabelt levekår i dagens samfunn.  
 
For å sikre fattige barnefamilier et forsvarlig livsopphold må barnas behov vektlegges særskilt 
ved utmålingen av økonomisk stønad.247 Hovednr.35 påpeker at ”Nav-kontoret skal særlig 
være oppmerksom overfor […] barn og unge i vanskeligstilte familier”248 og fastslår uttrykke-
lig at utgifter til alminnelige organiserte fritidsaktiviteter inngår i livsoppholdsbegrepet.249 Om 

                                                
242  Heretter Hovednr.35. 
243  Hovednr.35 pkt.4.18.1.1. 
244 Hovednr.35 pkt.4.18.1.1. 
245  Kjønstad (2003) s. 27. 
246  Hovednr.35 pkt.1.1.2.1. 
247  Hovednr.35 pkt.1.1.2.1. 
248  Hovednr.35 pkt.1.1.2.1. 
249  Hovednr.35 pkt.4.18.2.39. 
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dette bemerker rundskrivet at ”[b]arn og unge skal sikres en trygg oppvekst og kunne delta i 
alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en vanskelig økono-
mi. Dette innebærer at utgifter til barn og unge kan være del av livsoppholdet, selv om tilsva-
rende utgifter for voksne ikke er det.”250 Selv om ordlyden i sotjl.§18(1) ikke uttrykkelig nev-
ner barnas fritidsaktiviteter, er dette en utgiftspost som ligger i kjerneområdet for livsopp-
holdsbegrepet.251 Barn i lavinntektsfamilier er derfor berettiget til å få dekket medlemskon-
tingenter og kostnader til nødvendig utstyr i form av økonomisk stønad fra kommunen. 
 
Neste spørsmål er hvor stor stønad familiene er berettiget til å motta for barnas fritidsaktivite-
ter. Enhver har ifølge sotjl.§4 rett til ytelser som er forsvarlige. Forsvarlighetskravet er en 
rettslig standard som stiller krav til ytelsenes omfang, kvalitet og tilgjengelighet, og setter en 
nedre grense for akseptabel tjenesteyting.252 Samtidig indikerer forsvarlighetskravet at øko-
nomisk stønad er en behovsprøvd ytelse som beror på en konkret, individuell og skjønnsmes-
sig helhetsvurdering med særskilt vekt på barnets behov.253 Nav-kontoret har rett og plikt til å 
utøve skjønn gjennom hele søknadsprosessen, både for hver enkelt mottaker og for hver gang 
mottakeren søker om økonomisk stønad.254 Hva som skal regnes som forsvarlig stønad kan 
derfor ikke fastslås generelt, men vurderes konkret utfra den enkeltes hjelpebehov på søknads-
tidspunktet. Hvor mye mottakeren får utbetalt avhenger av dennes livssituasjon til enhver tid. 
 
Forsvarlighetskravet må ses i sammenheng formålet i sotjl.§1(2) om et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud for utsatte barn og deres familier. I dette ligger at barna skal settes i en særstil-
ling og gis et godt oppvekstgrunnlag for å kunne utvikle seg. Stønadsnivået må være nok til å 
fremme en ”levestandard og livsvilkår som er tilstrekkelig for barnets fysiske, psykiske, ånde-
lige og sosiale utvikling.”255 Dessuten sikter lovgivningen ifølge sotjl.§1(3) mot å fremme 
likeverd og likestilling. Dette tilsier at økonomisk stønad bør ligge på et nivå som fremmer 
likeverdig tilgang til organiserte fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier. Lovformålet 
taler således for et stønadsnivå som gir tilstrekkelig støtte for fattige barns sosiale deltakelse. 

Samtidig skal økonomisk stønad ”gjøre det mulig å opprettholde en levestandard på et rimelig 
og nøkternt nivå, tilpasset den generelle velferdsutviklingen og lokalsamfunnet tjenestemotta-
keren er en del av.”256 Av dette utledes at ytelsen ikke er ment å sikre en optimal levestandard, 
men skal være rimelig og nøktern. Hva som er et rimelig og nøktern stønadsnivå beror på en 
skjønnsmessig og konkret helhetsvurdering av mottakerens livssituasjon, husholdning, helse-
tilstand og omsorgsoppgaver. Hovednr.35 understreker at “[d]et er særlig viktig at barn og 
unge gis anledning til å delta i aktiviteter som det er vanlig å delta i der de bor, og i den grad 
dette krever særlig utstyr, skal dette også inngå i livsoppholdet […] Hvorvidt det er mulig å 

                                                
250  Hovednr.53 pkt.4.18.2.6. 
251  Kjønstad (2003) s. 93. 
252  Hovednr.35 pkt.2.4.1. 
253  Hovednr.35 pkt.4.18.1.1. 
254  Hovednr.35 pkt.4.18.1 og pkt.4.18.1.3. 
255  Hovednr.35 pkt.1.1.2.1. 
256  Hovednr.35 pkt.4.18.1.1. 
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låne slikt utstyr fra utstyrslagre eller idrettslaget, kan tillegges betydning.”257 Uttalelsene nev-
ner ikke bestemte aktivitetstyper, men fremhever lokale forhold som et moment ved stønads-
beregningen. Utgifter til spesielle og dyrere aktiviteter enn vanlig i nærmiljøet faller i ut-
gangspunktet utenfor retten til økonomisk stønad. Likevel kan det spørres om slike aktiviteter 
bør dekkes gjennom stønaden dersom aktivitetene er vanlige i lokalsamfunnet og mange barn 
deltar i disse. For eksempel dersom barnet ønsker å kjøre slalåm og bor i nærheten av en sla-
låmbakke. Til dette bemerkes at fattige familier uansett kan pålegges å bytte bosted dersom 
boutgiftene er for store,258 slik at barna ikke vil være berettiget til å få dekket utgiftene til spe-
sielt dyre fritidsaktiviteter knyttet til miljøet. Dersom familien ikke pålegges å bytte bosted, 
for eksempel fordi de bor rimelig, kan det derimot spørres om staten bør forpliktes til å dekke 
utgifter til dyrere fritidsaktiviteter som andre barn i nærmiljøet deltar i.  
 
Retningsgivende for utmålingen av økonomisk stønad i enkeltsaker er statlige veiledende ret-
ningslinjer om stønadsnivået, jfr.sotjl.§18(4). Retningslinjene for år 2016 er utgitt av Arbeids-
departementet i rundskriv A-2/2015. Stønadssatsene er generelle standarder som fornyes årlig, 
tilpasset nasjonalbudsjettets konsumpriser. Beløpet er ment å dekke utgifter til mottakernes 
helt grunnleggende hverdagsbehov. Også kostnader til barnas fritidsaktiviteter inngår i satse-
ne.259 Utgifter som varierer sterkt i forskjellige deler av landet inngår ikke i de månedlige sat-
sene, men kommer i tillegg til retningslinjene. Følgende månedlige satser gjelder for barn i 
stønadsmottakende familier for året 2016: 
 
Barn 0-5 år kr  2 250 

Barn 6-10 år kr  2 950 

Barn 11-17 år kr  3 800 

 
 
At retningslinjene er ”veiledende” innebærer at satsene ikke er rettslig bindende for Nav-
kontorene. Kommunene kan følgelig fastsette egne beregningsnormer som er høyere eller 
lavere enn departementets satser. Selv om satsene skal fremme enhetlig utmålingspraksis mel-
lom kommuner og internt i kommunene, må det foreligge en skjønnsmessig avveining og 
konkret behovsprøving i enkeltsaker.260 Lovgivningen balanserer her mellom to motstående 
hensyn, nemlig ønsket om politisk styring og handlingsfrihet i kraft av det kommunale selv-
styret, og ivaretakelsen av en verdig minstestandard for vanskeligstilte grupper i samfunnet.261 
Dette spenningsforholdet får betydning for barnas rettsstilling ved at ytelsene blir mindre fo-
rutsigbare. 
 

                                                
257  Hovednr.35 pkt.4.18.2.39. 
258  Hovednr.35 pkt.4.20.2.1 jfr. sotjl.§20. 
259  Rundskriv A-2/2015. 
260  Hovednr.35 pkt.4.18.1.5. 
261    Kjønstad (2003) s. 63. 
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Departementets veiledende satser reiser følgende spørsmål: er ytelsene nok til å dekke utgif-
tene til barns fritidsaktiviteter? Stønadssatsene har generelt blitt kritisert for å være for lave,262 
og disse øker ikke utover en årlig prisjustering.263 Det er heller ikke klart hvordan retningslin-
jene fastsettes i utgangspunktet og hvilke vurderinger som ligger til grunn for beregningen av 
satsene. Sivilombudsmannen har i sak 2007/911 tatt stilling til spørsmål vedrørende grunnla-
get for og beregningen av statlige og kommunale retningslinjer for sosialhjelp. Ombudsman-
nen reiste ikke innvendinger mot statens fremgangsmåte for beregningen av satsene, men be-
merket at det er viktig for borgernes rettssikkerhet at ytelser fastsettes ut ifra skjønnsmessige 
vurderinger med vekt på stønadsmottakerens situasjon og behov. Retningslinjene skal ikke 
legges automatisk til grunn og erstatte den konkrete stønadsberegningen i enkeltsaker.264 I en 
annen sak om studentenes rett til økonomisk stønad265 kritiserte Sivilombudsmannen kommu-
nens og Fylkesmannens manglende utredning og vektleggingen av barnas behov i vurderingen 
av morens rett til økonomisk stønad. Ombudsmannen bemerker at dette utgjør en mangel ved 
vurderingen av søknaden og er i strid med utredningsplikten etter forvaltningsloven 
§17(1),1.pkt. Dessuten må det ”fremgå av de vedtak som treffes hvordan hensynet til barnas 
beste er blitt vurdert og på hvilken måte det er lagt til rette for at barna har fått si sin mening i 
saken”.266 Sivilombudsmannens uttalelser indikerer at statens veiledende satser ikke skal 
stenge for større ytelser til barn som ut ifra en konkret vurdering har mer omfattende hjelpe-
behov. Dette forutsetter at barnas behov kartlegges individuelt og vektlegges ved stønadsut-
målingen. Muligheten til å delta i fritidsaktiviteter er et sentralt moment i denne avveiningen, 
og kan følgelig dekkes utover de retningsgivende stønadssatsene.  
 
Av betydning for fattige barns rettigheter er dessuten nytt (3) i sotjl.§18, som trådte i kraft 
1.januar 2016.267 Bestemmelsen lovfester presiseringen i Hovednr.35 om at Nav-kontorene 
ved beregning av stønad til barnefamilier må se bort fra inntektene barna opptjener gjennom 
eget arbeid i ferier og fritid. Forarbeidene fremhever likeverdig sosial deltakelse for fattige 
barn og bekjempelse av barnefattigdom som sentrale underliggende hensyn.268 Foruten å sikre 
lik utmålingspraksis i kommunene, er bestemmelsens formål å gi barn og unge i lavinntekts-
familier mulighet til å bedre sin livssituasjon gjennom eget arbeid.269 Barn er ikke rettslig for-
pliktet til å forsørge sine familier. Deres inntekter skal derfor ikke føre til avkortning i famili-
ens ytelser. For å skape større rettslig forutsigbarhet for vanskeligstilte barn inneholder so-
tjl.§18(3) verken unntaksregler for særlige tilfeller eller noen fast beløpsgrense.270 Lovgiver 
formidler her et ønske om å styrke fattige barns materielle rettsstilling, der barn og unge ved å 

                                                
262  Oppedal (2016) s. 262. 
263  Syse (2016) s. 39. 
264  SOMB-2007-911. 
265  SOMB-2012-3339. 
266  SOMB-2012-3339. 
267  Vedtatt ved endringslov 18.12.2015 nr.106. 
268  Innst.68 L (2015–2016) pkt.1.1, Prop.147 L (2014–2015) pkt.1. 
269  Prop.147 L (2014–2015) pkt.1. 
270  Prop.147 L (2014–2015) pkt.2.6.1. 



38 
 

tjene og disponere over egne arbeidsinntekter i større grad kan delta i fritidsaktiviteter og 
skaffe seg velferdsgoder på lik linje med andre barn.271  
 
Selv om lovendringen motiverer barna til å bli økonomisk selvhjulpne, kan det samtidig spør-
res om ordningen vil føre til større press på barn og unge til å jobbe mer i fritiden. Dessuten 
kan det spørres om barn og unge nå forventes å dekke sine egne fritidsutgifter, slik at disse 
ikke lenger skal inngå i familiens stønad. I begge tilfeller blir spørsmålet om større mulighet 
for barn og unge til å ta lønnet arbeid vil kunne gå utover deres rett til hvile og fritid etter BK 
artikkel 31.  
 

5.4 Økonomisk stønad etter skjønn 
Ettersom økonomisk stønad begrenses til utgifter til alminnelige fritidsaktiviteter som er rime-
lige og nøkterne, kan det tenkes at andre tilleggsutgifter og kostnader til utflukter, turneringer 
og lignende faller utenfor rettighetens rekkevidde. Et utvidet vern følger likevel av sotjl.§19, 
som supplerer rettighetsbestemmelsen i §18. Bestemmelsen lyder slik:  
 

Kommunen kan i særlige tilfeller, selv om vilkårene i § 18 ikke er tilstede, yte økonomisk 
hjelp til personer som trenger det for å kunne overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssi-
tuasjon. 

 
Sotjl.§19 hjemler en subsidiær behovsprøvd ytelse som fanger opp behovene som faller uten-
for rekkevidden av sotjl.§18. Kommunen skal vurdere tiltak etter sotjl.§19 når vilkårene i §18 
ikke innfris. Ordet ”kan” indikerer at sotjl.§19 ikke er en rettighetsbestemmelse, men beror på 
skjønn. Borgere har ikke rettskrav på ytelsen, og kommunen beslutter ut ifra en konkret hen-
siktsmessighetsvurdering om stønad bør gis i enkelttilfeller.272 Det skal legges vekt på motta-
kerens helhetlige livsforhold og arten og omfanget av hjelpebehovet i nåværende situasjon.273 
Uttrykket ”særlige tilfeller” innebærer dessuten at terskelen ligger høyt for å tildele stønad, 
hvor det må være ulovlig eller åpenbart urimelig å nekte ytelsen.274 Hovednr.35 eksemplifise-
rer utgifter til spesielle fritids- og ferieaktiviteter som relevante grunnlag for stønad etter so-
tjl.§19.275  
 
Selv om kommunen har myndighet til å utøve skjønn, stiller forsvarlighetskravet i sotjl.§4 
krav til skjønnsutøvelsen. Det skal ikke foreligge myndighetsmisbruk i form av usaklig for-
skjellsbehandling, vilkårlig beslutningstaking og vektlegging av utenforliggende hensyn. 
Dessuten skal ytelsen overholde en viss minstestandard som sikrer mottakeren et forsvarlig 
livsopphold i lys av lovformålet i §1.  
 

                                                
271  Prop.147 L (2014–2015) pkt.2.1. 
272  Prop.147 L (2014–2015) pkt.4.19.1. 
273  Prop.147 L (2014–2015) pkt.4.19.1. 
274  Kjønstad (2012) s. 449 og 451. 
275  Hovednr.35 pkt.4.19.1.2. 
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5.5 Hjelpetiltak etter barnevernloven 
Mens det økonomiske ansvaret for fattige barns deltakelse i fritidsaktiviteter ligger hos sosial-
tjenesten, er det barnevernets oppgave å påse at barn uten mulighet til sosial deltakelse tilbys 
egnede fritidsaktiviteter og tar del i det sosiale felleskap. Målet er ifølge bvl.§1-1 å beskytte 
barn som lever i vanskeligstilte familier og skape trygge oppvekstvilkår som fremmer barnets 
helse og utvikling. Den kommunale barneverntjenesten står ifølge bvl.§2-1 og §3-1 for gjen-
nomføringen av tiltak overfor barnefamilier, mens statlige barnevernsmyndigheter har et 
overordnet tilsyns- og instruksjonsansvar etter bvl.§2-3. 
 
Utgangspunktet i norsk rett er at barn har krav på omsorg og forsørgelse fra sine foreldre og 
omsorgspersoner, og det er disse som i første omgang må dekke barnas materielle, økonomis-
ke og sosiale behov. Dette følger av barneloven276 §30 som hjemler foreldreansvaret. Innenfor 
foreldreansvaret faller også barnets deltakelse i fritidsaktiviteter. Barneverntjenestens ansvar 
er derfor subsidiært og inntrer dersom foreldrene ikke ivaretar barnas behov og interesser. 
Den mildeste tiltaksformen er hjelpetiltak i barnets eget hjem, jfr.bvl.§4-4. Hjelpetiltakets 
formål er jfr.bvl.§4-4(1) å bidra til gode levekår og utviklingsmuligheter for barnet og skape 
positive endringer i barnets og familiens livssituasjon. Nedenfor vurderes hvorvidt og hvor 
langt bvl.§4-4 sikrer deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter for barn i lavinntektsfamilier 
gjennom frivillig tiltak eller ved pålegg. 
 
Etter hovedregelen i bvl.§4-4(2) skal hjelpetiltak være frivillig. Frivillighetsprinsippet inne-
bærer at foreldrene må avgi samtykke og medvirke til gjennomføringen av hjelpetiltak. 
Bvl.§4-4(2) fastslår at  
 

Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner 
har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.  

 
Det foreligger to kumulative vilkår for hjelpetiltak, nemlig at ”forholdene i hjemmet” eller 
”andre grunner” fører til at barnet får et ”særlig behov” for bistand. Vilkårene er vide, og må 
derfor leses i lys av minimumskriteriene i forsvarlighetskravet jfr.bvl.§1-4, prinsippet om bar-
nets beste og retten til medvirkning jfr.bvl.§4-1.  
 
”Forholdene i hjemmet” og ”andre grunner” åpner for flere mulige grunnlag for hjelpetiltak. 
Kriteriene tolkes vidt, der ”forholdene i hjemmet” også omfatter vedvarende lavinntekt i fami-
lien.277 Imidlertid er utfordringene i hjemmet ikke alene tilstrekkelig til å iverksette hjelpetil-
tak. Barnet må også ha et ”særlig behov” for bistand. Ifølge lovforarbeidene skal ”særlig be-
hov” ikke tolkes strengt, og vurderingstemaet er om hjelpebehovet overstiger det som er van-
lig for barn flest.278 Ordlyden setter derfor en lav terskel. Samtidig innebærer vilkåret at bar-
neverntjenesten ikke har plikt til å iverksette individuelle hjelpetiltak på generelt grunnlag,279 
                                                
276  Heretter bl. 
277 Bendiksen (2015) s.185, Rundskriv Q-0982 pkt.4.1. 
278  Prop.72 L (2014–2015) pkt.4.1, Bendiksen (2015) s.185. 
279  Prop.72 L (2014–2015) pkt.4.1. 
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men må foreta konkrete avveininger i enkelttilfellene. I og med at sosial utestengelse medfø-
rer store skadevirkninger for barnet på kortere og lengre sikt, taler målet om å sikre barnets 
beste og fremme dets utvikling for at barnas manglende mulighet til deltakelse i fritidsaktivi-
teter utgjør et ”særlig behov” som faller innenfor bestemmelsens rekkevidde. På dette grunn-
lag kan bvl.§4-4(2) forstås slik at barnefattigdom utgjør et relevant grunnlag for hjelpetiltak.  
 
Lovens ordlyd er taus om hvilke tiltakstyper som kan benyttes og hvor langt hjelpetiltakene 
må rekke. Dette er et bevisst valg fra lovgiverens side, hvor lovteksten i 2013 ble endret til å 
fjerne eksemplene på hjelpetiltak. Målet var å gi barneverntjenesten større handlingsrom ved 
valg av hjelpetiltak i konkrete saker.280 I departementets retningslinjer fremheves dessuten at 
”[b]arneverntjenesten bør utvise fleksibilitet og kreativitet ved valg av hjelpetiltak, og står fritt 
til å velge hjelpetiltak ut fra barnets og familiens individuelle behov.”281 Følgelig beror hjel-
petiltakets art og omfang på en skjønnsmessig helhetsvurdering som bør ”ta utgangspunkt i 
barnets og familiens konkrete situasjon og være målrettet mot de risikofaktorene som skaper 
eller opprettholder barnets og familiens vansker.”282  
 
Barnas sosiale deltakelse sikres gjennom kompenserende hjelpetiltak. Denne typen hjelpetil-
tak ”avhjelper familiens eller barnets omsorgssituasjon”283 og bidrar til å ”redusere belast-
ninger hos barnet i tillegg til å sikre barn stimulering og deltakelse i aldersadekvate aktivite-
ter.”284 Som kompenserende hjelpetiltak inngår også barneverntjenestens medvirkning til bar-
nas deltakelse i fritidsaktiviteter og bistand til å bringe barna til og fra aktivitetene ved be-
hov.285 Dessuten kan barneverntjenesten yte økonomisk stønad til å dekke konkrete utgifter 
som direkte gjelder barnet, for eksempel tilskudd til fritidsaktiviteter.286    
 
Unntaket fra frivillighetsprinsippet følger av bvl.§4-4(3). Fylkesnemnda for barnevern og 
sosiale saker kan ifølge bestemmelsens 1.pkt vedta gjennomføringen av kompenserende hjel-
petiltak ved pålegg til foreldre som nekter å samtykke til tiltakene. Etter lovendringen som 
trådte i kraft 1. april 2016, inneholder bvl.§4-4(3) nå en utvidet adgang til å pålegge hjelpetil-
tak ved at flere tiltakstyper omfattes av bestemmelsen. Forarbeidene fremhever barnets beste 
som et underliggende hovedhensyn, ettersom pålagte hjelpetiltak sikrer at flere barn får hjelp 
til rett tid og at mer inngripende tiltak som omsorgsovertakelse forebygges. Av rettssikker-
hetshensyn angir ordlyden uttømmende hvilke hjelpetiltak som kan iverksettes mot foreldre-
nes vilje.287 I dag fremgår også fritidsaktiviteter uttrykkelig av bvl.§4-4(3) som et hjelpetiltak 
som kan pålegges uten foreldrenes samtykke. Pålegg om barns deltakelse i fritidsaktiviteter er 

                                                
280  Prop.106 L (2012-2013) pkt.20.4. 
281  Rundskriv Q-0982 s.13. 
282    Rundskriv Q-0982 s. 4.  
283  Prop.106 L (2012–2013) pkt.20.2. 
284  Prop.72 L (2014–2015) pkt.6.1.1. 
285    Rundskriv Q-0982 s. 15. 
286  Rundskriv Q-0982 s. 15. 
287  Prop.72 L (2014–2015) pkt.6.1.3. 
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tidsbegrenset og gjelder inntil ett år med mindre aktivitetene inngår i egnede dagtilbud eller 
barnehageopphold, jfr.bvl.§4-4(4).  
 
Riktignok kan det spørres om det i praksis vil være aktuelt å pålegge fritidsaktiviteter, etter-
som barnets sosiale deltakelse betraktes som noe ønskelig i dagens samfunn og noe foreldre 
stort sett samtykker til. Det kan imidlertid tenkes at visse aktiviteter velges bort av familier på 
grunn av religiøse og kulturelle oppfatninger, eller at barna utsettes for forskjellsbehandling i 
egen familie på grunnlag av alder og kjønn. At deltakelse i fritidsaktiviteter kan vedtas ved 
pålegg tilsier derfor at disse barna ikke utestenges sosialt og får en likeverdig mulighet til del-
takelse på lik linje med andre barn. 
 
Ettersom pålagte hjelpetiltak utgjør et inngrep i familiens privatliv, er lovbestemte vilkår for 
dette mer skjerpet. I tillegg til barnets særlige behov må hjelpetiltaket være ”nødvendig for å 
sikre barnet tilfredsstillende omsorg eller av andre grunner” for å kunne pålegges ved tvang. 
Nødvendighetsvilkåret i bvl.§4-4(3) er et uttrykk for det mildeste inngreps prinsipp, der hjel-
petiltak ikke kan gjennomføres ved pålegg dersom barnets livssituasjon vil kunne bedres med 
frivillige hjelpetiltak. Samtidig retter vilkåret seg mot barnets behov for tiltaket. Hensynet til 
barnets beste skal være avgjørende i vurderingen av om det er riktig å pålegge og opprettholde 
hjelpetiltaket, der også barnets egne meninger skal vektlegges i den skjønnsmessige vurde-
ringen.288 Som nevnt i punktene 2.3 og 2.4 anses deltakelse i fritidsaktiviteter i seg selv for å 
være til barnets beste, og utgjør en viktig forutsetning for dets optimale utvikling. Dette tilsier 
at sosial deltakelse er et grunnleggende behov for barn, og derfor også nødvendig for å sikre 
barnets helse og velferd.  
 
Drøftelsen foran indikerer at hjelpetiltak kan vedtas for barn som lever i fattigdom. Videre 
inntar fritidsaktiviteter i dag en sentral plass i barneverntjenestens hjelpetiltak og er blant de 
mest brukte tiltakene.289 Spørsmålet som likevel reises er om barnet har en rett til å motta 
hjelpetiltak, altså om bvl.§4-4 hjemler et rettskrav for barn og foreldre overfor barnevernet. 
Problemstillingen er omdiskutert og rettstilstanden er uavklart de lege lata. Mens ordet ”skal” 
i bvl.§4-4(2) fastslår en plikt for barnevernstjenesten til å iverksette hjelpetiltak, gir loven ikke 
en tilsvarende lovbestemt rettighet for barnefamiliene. Departementet har flere ganger avvist 
en rettighetsforståelse av bvl.§4-4.290 Bestemmelsen oppfattes dithen at barnet har en passiv 
rettighet som inntrer i form av erstatningskrav når barnevernets lovbestemte forpliktelser ikke 
oppfylles.291  Likevel mener rettslitteraturen at barnevernloven bør hjemle en rett til hjelpetil-
tak for å sikre best mulig oppfyllelse av barnekonvensjonen.292 Det argumenteres også for at 

                                                
288  Prop.72 L (2014–2015) pkt.6.1.3. 
289  Bufdir (2015). 
290  St.meld.nr.40 (2001–2002) s. 145-146, Prop.106 L (2012–2013) s. 81. 
291  Sigurdsen (2015) s. 319. 
292  NOU 2016:16 pkt.6.4.3.  
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en rett til hjelpetiltak allerede foreligger etter gjeldende rett og kan innfortolkes i barnevernlo-
ven, men at dette også bør vedtas uttrykkelig i lovgivningen.293  
 
Barnas rettskrav på barneverntjenester har igjen blitt et aktuelt tema etter at Barnevernlovut-
valget har tatt stilling til spørsmålet i NOU 2016:16 om ny barnevernlov. Utvalget foreslår at 
det innføres en rettighetsbestemmelse i barnevernloven som gir barna rettskrav på nødvendige 
tiltak.294 Meningene er delte om formålstjenligheten av en slik rettighetsbestemmelse. Ifølge 
utredningen anses rettighetsfestingen å styrke barnets rettsstilling på flere måter, herunder 
som en rettslig sikkerhetsventil som også barnet selv kan påberope for domstolene. Rettig-
hetsbestemmelsen foreslås å være skjønnsmessig og ligge innenfor barneverntjenestens lovbe-
stemte plikter. Rettslitteraturen uttrykker forskjellige oppfatninger om lovforslaget, der det 
også reises spørsmål om en eventuell lovendring vil kunne forandre rettstilstanden og hvor 
sterk rettigheten i praksis vil være.295 Et motargument er at en ny skjønnsmessig rettighetsbe-
stemmelse ikke nødvendigvis styrker barns rettssikkerhet utover dagens rettstilstand. 
 
 

5.6 Kommentarer  
Ut ifra det ovennevnte ivaretar norsk rett formelt sett barnets rett til sosial og økonomisk 
trygghet, noe som muliggjør deltakelsen i organiserte fritidsaktiviteter. Selv om retten til del-
takelse i fritidsaktiviteter ikke uttrykkelig fremgår av lovteksten, presiseres denne i forarbei-
der og rundskriv, og rettigheten vektlegges ved lovtolkningen. At fattige barn har en rettighet 
til å delta i fritidsaktiviteter følger derfor implisitt både av Grunnloven og formell lov.  
 
Mer usikkert er derimot rettighetens omfang, rekkevidde og praktiske gjennomføring. Lovens 
vage utmålingskriterier tyder på at det er tvetydig hva fattige barn egentlig har rett til. Denne 
uklarheten må forstås i lys av at sosialtjenesteloven og barnevernloven skal realisere formål 
og ivareta interesser som ikke alltid lar seg forene. Både hensynet til barnet, foreldrene og 
myndighetene må iakttas ved anvendelsen av barnas lovbestemte rettigheter. Således preges 
rettstilstanden av at rettighetens praktisering er uforutsigbar for det enkelte barnet, og en ut-
strakt bruk av skjønn svekker bestemmelsenes rettighetspreg.  
 
Statens ansvar for barnas materielle velferd er hovedsakelig delegert til kommunene, som skal 
forvalte ressurser og iverksette tiltak som sikrer barnas økonomiske og sosiale trygghet. Gjen-
nom å tildele velferdsgoder og utøve myndighet overfor hjelpetrengende barnefamilier, er 
kommunene viktige aktører for barnas rettigheter. Likevel har Riksrevisjonen i sin undersø-
kelse av barnefattigdom kommet frem til at kommunene hittil har gjort lite for å inkludere 
fattige barn i organiserte fritidsaktiviteter.296 Riksrevisjonens rapport fastslår blant annet at det 
er liten sammenheng mellom antall barn som lever i lavinntektsfamilier i hver kommune og 

                                                
293  Stang (2007) pkt.6.6.3, pkt.6.6.4.9 og pkt.6.6.7. 
294  NOU 2016:16 pkt.1.1.5 og pkt.6.7.1.1. 
295  Sigurdsen (2015) s. 316. 
296  Riksrevisjonen Dokument 3:11 (2013–2014) s. 7, Redd Barna (2014) pkt.3.5.6.  
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omfanget av kommunale tiltak mot barnefattigdom.297 Videre mangler flere Nav-kontorer en 
fast rutine for kartlegging av barnas livssituasjon og individuelle behov ved utmålingen av 
økonomisk stønad til barnefamilier.298 Svakheter ved kommunenes saksbehandling fører til at 
barnas behov for sosial deltakelse ikke fanges opp på en god måte. Samlet sett virker tilstan-
den derfor hemmende på fattige barnas deltakelse i fritidsaktiviteter. 
 
FNs Barnekomité har i flere avsluttende merknader til Norge bemerket ressurssvake barns 
tilgang til kommunale tjenester.299 Komiteen har konsekvent understreket utfordringene ved 
gjennomføringen av fattige barns sosiale og økonomiske rettigheter på lokalt nivå. Særlig 
uttrykker barnekomiteen bekymring for økende barnefattigdom innenfor visse samfunnsgrup-
per, hvor barna ikke i tilstrekkelig grad skjermes mot fattigdommens negative virkninger.300 
Også ØSK-komiteen har i sin femte avsluttende merknad til Norge uttrykt bekymring for fat-
tige barnas livssituasjon, hvor det kommenteres at stønader til barnefamiliene er for lave til å 
sikre barna en tilfredsstillende levestandard.301  
 
Forskjellig oppfølging og ressursfordeling i kommunene skaper ulikhet i omfanget og kvalite-
ten av tilbud og tjenester til barnefamilier i ulike deler av landet. Barna får derfor ikke like-
verdige muligheter til sosial deltakelse, noe som særlig går ut over barn i lavinntektsfamilier. 
De kommunale forskjellene henger sammen med det kommunale selvstyret, og kommunene 
har omfattende myndighet til å prioritere tiltak og ressursfordeling. På dette grunnlag oppford-
rer barnekomiteen til at staten sikrer ”equal access and availability of services for all children, 
irrespective of the geographical location or size of the municipality”302 og anbefaler større 
grad av statlig tilsyn med kommunenes praksis og ressursbruk.303 Det er viktig at barn ikke 
går glipp av stønad og tjenester de har rett til etter barnekonvensjonen fordi de bor i feil 
kommune.304 Disse funnene reiser tvil om dagens rettstilstand i praksis holder mål i forhold til 
barnets konvensjonsbestemte rettigheter til sosial trygghet, herunder deltakelse i fritidsaktivi-
teter. 
 
 
6 Avslutning 
 
Barn som lever i fattigdom er en sårbar og utstøtt gruppe i det norske samfunnet. Disse barna 
har et særlig behov for beskyttelse av sin rett til likeverdig deltakelse i fritidsaktiviteter. Hel-
hetsinntrykket er likevel at barnets rett til å delta i fritidsaktiviteter hittil har vært en relativt 
ukjent rettighet som gradvis har fått større oppmerksomhet i politiske og sosiale sammen-
                                                
297  Riksrevisjonen Dokument 3:11 (2013–2014) s. 8. 
298  Riksrevisjonen Dokument 3:11 (2013–2014) s. 10. 
299  CRC/C/15/Add.23, CRC/C/15/Add.126, CRC/C/15/Add.263, CRC/C/NOR/CO/4.  
300  CRC/C/15/Add.263 avsnitt 38, CRC/C/NOR/CO/4 avsnitt 46-47. 
301  E/C.12/NOR/CO/5 avsnitt 10 og 14. 
302  CRC/C/15/Add.263 avsnitt 15, CRC/C/15/Add.126 avsnitt 17, CRC/C/NOR/CO/4 avsnitt 47. 
303  CRC/C/15/Add.126 avsnitt 15, CRC/C/NOR/CO/4 avsnitt 11. 
304  Oppedal (2016) s. 264. 
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henger. Videre er det tale om en svak rettighet, ettersom verken barnekonvensjonen eller 
norsk lovgivning fastslår hva rettigheten innebærer og hvor langt den går i praksis.  
 
Det politiske fokuset på barnefattigdom har vært sterkt de siste årene. Regjeringens helhetlige 
strategi mot barnefattigdom (2015-2017) fremhever inkluderingen av fattige barn i organiserte 
fritidsaktiviteter som et prioritert tiltak mot barnefattigdom. Sommeren 2016 ble også Fritids-
erklæringen introdusert.305 Denne fastslår at alle barn skal gis mulighet til å delta jevnlig i 
minst én organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Gjennom 
den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom kan offentlige instanser, private aktører 
og frivillige organisasjoner dessuten søke om midler for at flere barn berørt av fattigdomspro-
blemer får delta i kultur- og fritidsaktiviteter.306 Tiltakene er presentert for barnekomiteen i 
Norges kombinerte femte og sjette rapport, levert 6. oktober 2016.307 Disse tiltakene er nye og 
må praktiseres over tid før det kan sies noe om deres formålstjenlighet. Likevel er det positivt 
at det treffes konkrete tiltak for å bedre fattige barns livssituasjon. Utviklingen tyder på en økt 
allmenn bevissthet om betydningen av sosial deltakelse for barnas velferd. Samtidig illustrerer 
tiltakene at eliminering av fattigdommens negative virkninger og inkluderingen av fattige 
barn i fritidsaktiviteter går hånd i hånd.  
 
Som politiske dokumenter gir disse likevel bare uttrykk for generelle målsettinger, og skaper 
ingen rettsvirkninger som sådan. Handlingsplanene viser heller ikke til barnets lov- og kon-
vensjonsbestemte rettigheter, idet BK artikkel 31 brukes som en politisk fanebestemmelse 
heller enn en operativ menneskerettighet. En effektiv oppfyllelse av fattige barns rettigheter 
forutsetter at myndighetenes rettslige forpliktelser overfor barna presiseres og fremgår tydelig 
av regelverket. Politiske tiltak alene er derfor ikke tilstrekkelige for å ivareta barnas rett til 
deltakelse i fritidsaktiviteter. Fraværet av et rettighetsperspektiv i tiltakene mot barnefattig-
dom medfører at fattige barn kan gå glipp av økonomiske og sosiale goder de ellers har rett 
til, noe som svekker deres rettssikkerhet.  
 
For å ivareta barnas materielle rettssikkerhet, trengs det derfor klare lovbestemte rettigheter 
som er lett tilgjengelige og som barn og barnefamilier kan innrette seg etter. Ut ifra dagens 
rettstilstand kan det spørres om fattige barns rettsstilling bør styrkes ytterligere ved at det inn-
tas en uttrykkelig rettighetsbestemmelse om deltakelse i fritidsaktiviteter i nasjonal lovgiv-
ning. En slik bestemmelse bør presist angi myndighetenes rettslige forpliktelser overfor fatti-
ge barnefamilier og klarlegge vilkårene for tildeling og utmåling av ytelser, for å motvirke at 
barnets lovfestede rettigheter og praktiseringen av disse divergerer. 
 
 

                                                
305  Fritidserklæringen (2016). 
306  Rundskriv 01/2016 s. 3. 
307  CRC/C/NOR/5-6 s. 31-32. 
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