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1 Innledning  

 

1.1 Tema og aktualitet 

 

Tema for oppgaven er valg av konkret fosterhjem etter omsorgsovertakelse. Tall fra Statistisk 

sentralbyrå (SSB) viser at 11 771 barn var plassert i fosterhjem ved utgangen av 2016,
1
 noe 

som utgjør 74 % av alle plasseringer utenfor hjemmet.
2
 Reguleringen av denne avgjørelsen 

legger dermed føringer for hvor 11 771 barn er plassert, og er svært viktig for deres oppvekst. 

 

28. november 2014 ble Barnelovsutvalget utnevnt ved kongelig resolusjon. Utvalgets arbeid 

resulterte i NOU 2016: 16 Ny barnevernlov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse 

29. september 2016. Utvalgets flertall anbefalte lovgiver å videreføre gjeldende rett angående 

hvilket organ og hvordan valg av det konkrete fosterhjem foretas. Mindretallet foreslo imid-

lertid å endre loven slik at barneverntjenesten alltid foretar valg av konkret plasseringssted.
3
 

 

Lovgiver har, som en del av oppfølgingen av NOU 2016: 16, vedtatt to endringer av barne-

vernloven (heretter forkortet bvl.).
4
 Den første lovfestet plikten til å vurdere om barnet kunne 

bo hos familie eller nære nettverk.
5
 Den andre endringsloven

6
 lovfester metoden for vurde-

ringen, samt barnets rett til medvirkning som en generell rettighet ved tiltak etter bvl. og kra-

vene til dokumentasjon av barnets medvirkning skjerpes.
7
 Endringslovene har ikke trådt i 

kraft.
8
 

 

                                                 
1
  SSB.no 

2
 Bufdir.no 

3
  NOU 2016: 16 s. 208 

4
 Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) 

5
 Lov 16. juni 2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) § 4-22 tredje ledd 

6
  Lov 20. april 2018 nr. 5 om endringer i barnevernloven (bedre rettssikkerhet til barn og foreldre) 

7
 Ibid § 6-3 og § 7-19 

8
 Forskrift 15. desember 2017 nr. 2039 om delvis ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 46 om endringer i bar-

nevernloven (barnevernsreformen), og Lov 20. april 2018 nr. 5 om endringer i barnevernloven (bedre retts-

sikkerhet til barn og foreldre) del XIII 
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Lovgiver har imidlertid ikke kommentert Barnelovsutvalgets syn på reguleringen av valg av 

konkret fosterhjem. Det at lovgiver så behovet for lovfesting, presisering og skjerping av kra-

vene til saksbehandlingen etter bvl. generelt, uten å gå inn på dissensen i NOU 2016: 16, 

gjorde at jeg ville se nærmere på hvordan valg av konkret fosterhjem reguleres. 

 

1.2 Problemstilling og avgrensning 

 

Oppgavens problemstilling er om reguleringen av valg av konkret fosterhjem samsvarer med 

de rettslige skrankene på området, samt om valg av fosterhjem bør følge et tosporet system 

eller ikke.  

 

Valg av konkret plasseringssted foretas samtidig med vurderingen av vilkårene for omsorgs-

overtakelse etter bvl. § 4-14. I oppgaven legges det til grunn at vilkårene for omsorgsoverta-

kelse etter bvl. § 4-12 eller § 4-8 er oppfylt, og at kun foreldre og barn er parter i saken.
9
 

Hvem som ellers kvalifiserer til å være part vurderes ikke nærmere. Det avgrenses videre mot 

tilfellene hvor barnet er fratatt omsorgen fra en forelder, og vurderingen av om barnet kan 

plasseres hos den andre i påvente av familierettslige vurderinger etter barneloven (heretter 

forkortet bl.).
10

 Årsaken er at dette reguleres særskilt og særlige hensyn gjør seg gjeldende.  

 

Oppgaven avgrenses også mot godkjenning av fosterhjem etter bvl. § 4-22. Avgrensningen 

følger av at valg av konkret fosterhjem reguleres i bvl. § 4-15 og godkjenning av fosterhjem-

met i bvl. § 4-22, og at det er to ulike vurderinger.
11

   

 

Videre avgrenses oppgaven mot vilkårene for adgangen til rettslig overprøving av valg av 

konkret fosterhjem. Retten fremgår av Grunnloven (heretter forkortet Grl.)
12

 § 95 og Den eu-

ropeiske menneskerettighetskonvensjonen (heretter forkortet EMK)
13

 artikkel 6, gjort til norsk 

                                                 
9
  bvl. § 6-1 første ledd jf. fvl. § 2 første ledd e og bvl. § 6-3 annet ledd 

10
  Lov 8. august 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) 

11
  Rt. 2011 s. 377 avsnitt 36 og Lindboe (2012) s. 226 

12
  Kongeriket Norges Grunnlov (Grunnloven) 17. mai 1814 

13
  Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (menneskerettighetskonvensjonen) 4. november 1950 



3 

 

lov ved menneskerettighetsloven (heretter forkortet mrl.)
14

 § 2. Retten til overprøving er også 

innfortolket i artikkel 8, dette aspektet ved artikkel 8 vil det følgelig avgrenses mot. Likevel 

vil oppgaven i 3.3.1.6 gå noe inn på vilkårene for rettslig overprøving av valg av konkret fos-

terhjemsplassering etter Tvisteloven
15

 (heretter forkortet tvl.) kapittel 36. Punktet tas med for 

å presisere hva som skal til for at et krav anses vurdert av fylkesnemnda og betydningen av å 

få et krav behandlet i fylkesnemnda framfor barneverntjenesten. Øvrige vilkår for rettslig 

overprøving etter tvl. kapittel 36 eller tvl. ellers, omtales ikke.  

 

1.3 Rettskildebildet  

 

Fremstillingen av reglene i oppgaven forankres i den alminnelige juridiske metode. Den juri-

diske metode omhandler hvordan rettsregler utledes av rettskildene. Grovt sett innebærer dette 

å trekke slutninger fra relevante rettskilder og tillegge slutningene vekt ut fra prinsipper for 

tolkning av den konkrete rettskilde.
16

    

 

Barnevernloven gir hjemmel for myndighetsutøvelse med inngripende karakter overfor både 

foreldre og barn. Et grunnleggende prinsipp i norsk rett er legalitetsprinsippet. Legalitetsprin-

sippet følger av konstitusjonell sedvane og fremgår av Grl. § 113. Inngrep fra myndighetene 

krever etter prinsippet hjemmel i lov eller ved forskrift med hjemmel i lov. Lovens ordlyd og 

medfølgende forskrift vil derfor stå sentralt i oppgaven. 

 

Lovens forarbeider er en sentral kilde ved lovtolkning fordi de omfatter uttalelser fra lovgiver 

om lovens formål og mening.
17

 Det følger utførlige forarbeider til bvl., forarbeidene er derfor 

en sentral rettskilde. 

 

Bruken av rettspraksis følger de alminnelige prinsippene for tolkning av rettspraksis.
18

  

 

                                                 
14

  Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett (menneskerettsloven) 
15

 Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) 
16

  Eckhoff (2001) s. 15 og 19 
17

  Ibid s. 70-71 
18

  Eckhoff (2001) s. 159-174 
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Etterarbeider, eksempelvis Regjeringens Stortingsmelding 17 (2015-2016) Trygghet og om-

sorg, Fosterhjem til barns beste, gir et uttrykk for Regjeringens syn på fosterhjemsomsorgen i 

Norge og hvordan den bør videreutvikles.
19

  En forutsetning for at et slikt dokument skal ha 

relevans er at det omfatter tolkningsuttalelser, ikke bare politiske utspill.
20

 Vekten er imidler-

tid liten da etterarbeider utarbeides utenom den alminnelige lovgivningsprosessen.
21

 

 

Forvaltningen har flere måter å påvirke underordnede etater, eksempelvis rundskriv om ret-

ningslinjer ved lovtolkning.
22

 Rundskriv er ikke rettslig bindende, men legges ofte til grunn i 

forvaltningen.
23

 I redegjørelsen av gjeldende rett vil derfor rundskriv være en relevant retts-

kilde. 

 

Sivilombudsmannens uttalelser omhandler forvaltningens behandling av enkeltindivider etter 

sivilombudsmannsloven
24

 § 3. Uttalelsene er ikke rettslig bindende
25

 og kan ikke begrunne en 

rettsregel alene. Normalen er imidlertid at uttalelsene følges opp av forvaltningsorganene i 

praksis,
26

 noe som gjør at de er relevante for lovtolkning.  

 

1.3.1 Grunnlovstolkning og menneskerettigheter 

 

Grunnloven er overordnet formell lov i henhold til lex surperior prinsippet.
27

 Dette innebærer 

at Grl. både utgjør en skranke for lovgiver og et tolkningsprinsipp.  

 

Rettssystemet i Norge er dualistisk.
28

 Dette innebærer at internasjonale konvensjoner må være 

gjort til en del av norsk rett for å gi individuelle rettigheter.
29

 I 2014 ble utvalgte menneskeret-

tigheter gitt konstitusjonelt vern. Endringen forandret likevel ikke det dualistiske utgangs-

punktet. Dette fremgår av generelle uttalelser om Grl. § 92 i HR-2016-2554-P. Grl. § 92 er 

                                                 
19

  Meld.St. 17 (2015-2016) s. 15 
20

  Boe (2012) s. 223 og Eckhoff (2001) s. 95 
21

  Boe (2012) s. 256 
22

  Eckhoff (2001) s. 227 og Eckhoff (2014) s. 143 
23

  Eckhoff (2014) s. 144 
24

  Lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) 
25

  Sivilombudsmannsloven § 10  
26

  Eckhoff (2014) s. 512 
27

  Smith (2015) s. 70 
28

  Ruud (2011) s. 52 
29

  Ibid s. 59 
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ikke en inkorporasjonshjemmel, men et «(…) pålegg til domstolene og andre myndigheter om 

å håndheve menneskerettighetene på det nivå de er gjennomført i norsk rett».
30

  

 

Menneskerettighetene og prinsippene som fremgår i oppgavens kapittel to fikk konstitusjonelt 

vern i 2014. Tolkningen av bestemmelsene følger i utgangspunktet alminnelige prinsipper for 

grunnlovstolkning. Imidlertid har bestemmelsene langt mer utførlige forarbeider,
31

 og må i 

henhold til HR-2017-2376-A tolkes i lys av de internasjonale konvensjonene
32

 de er inspirert 

av,
33

 herunder EMK og Barnekonvensjonen (heretter forkortet BK).
34

 

 

Traktattolkning følger de alminnelige prinsippene i Wienkonvensjonen artikkel 31-32.
35

 HR-

2017-2078-A omtalte prinsippene for traktattolkning generelt. Utgangspunktet er at ordlyden 

skal leses i sin kontekst og i lys av formålet.
36

 Øvrige kilder anses som sekundære og har be-

grenset vekt.
37

 Dette fremgår også i NOU 2016: 16 og juridisk teori.
38

  

 

Ved tolkning av EMK skal likevel formålsbetraktninger og dynamisk tolkning legges til 

grunn. For EMK følger dette av metoden og rettspraksis
39

 fra Den europeiske menneskeret-

tighetsdomstolen (EMD),
40

 som behandler individuelle klager etter EMK. Rettspraksis fra 

EMD er en viktig rettskilde for å utlede innholdet av EMK.  

 

Barnekonvensjonen håndheves ikke av en domstol, men overvåkes og tolkes av konvensjo-

nens overvåkingsorgan.
41

 Barnekomiteen anvender en dynamisk tolkning av BK,
42

 og har 

                                                 
30

  HR-2016-2554-P avsnitt 70 
31

  Innst.186 S (2013-2014) og Dok.nr.16 (2011-2012) 
32

  HR-2017-2376-A avsnitt 53 jf. HR-2016-2554-P og Rt. 2015 s. 93 avsnitt 60 jf. 57 
33

  NOU 2016: 16 s. 309 jf. Aall (2015) s. 36-37 og Smith (2015) s. 368 
34

 FNs konvensjon om barnets rettigheter (barnekonvensjonen) 20. november 1989 
35

  Wienkonvensjonen om traktatretten av 23. mai 1969 artikkel 31 
36

  HR-2017-2078-A avsnitt 67 
37

  Ibid 
38

  NOU 2016: 16 s. 310, Aall (2015) s. 36, Skoghøy (2016) s. 2 
39

  bla. Tyrer mot Storbritannia (1978) avsnitt 31 
40

  EMK del II artikkel 19 flg. 
41

  BK artikkel 43 punkt 1 og artikkel 44 
42

  Høstmælingen (2015) s. 26 jf. CRC/GC/2003/4 avsnitt 32-33 
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uttalt i en generell tolkningsuttalelse at konvensjonen skal være et levende instrument.
43

 For-

ståelsen er også lagt til grunn i teorien.
44

 Følgelig må BK trolig også tolkes dynamisk.  

 

Barnekomiteens prosedyreregler innebærer at komiteen, med grunnlag i statenes rapporte-

ring,
45

 kan komme med generelle anbefalinger, forslag om anbefalt praksis
46

 og tolkningen av 

konvensjonsforpliktelsene.
47

 Betydning av barnekomiteens uttalelser ble klargjort i Rt. 2015 s. 

1388. Dommen fastslår, med henvisning til langvarig praksis, at generelle uttalelser fra barne-

komiteen ikke er folkerettslig bindende da de mangler hjemmel i konvensjonsteksten.
48

 Like-

vel tillegges uttalelsene vekt i den grad uttalelsene er et uttrykk for tolkning av konvensjonens 

forpliktelser,
49

 og ikke anbefalt praksis.
50

 I teorien fremgår det at tolkningsuttalelsene har be-

tydelig vekt.
51

  

 

Til tross for betydningen de internasjonale konvensjonene tillegges er det lagt til grunn i retts-

praksis og forarbeidene at de internasjonale håndhevingsorganene ikke har samme prejudi-

katseffekt ved tolkning av Grl., som ved konvensjonen de er ment å håndheve. Høyesterett har 

ansvaret for å «(…) tolke, avklare og utvikle Grunnlovens menneskerettighetsbestemmel-

ser».
52

 Det konstitusjonelle vernet kan således utvikle seg annerledes enn etter konvensjone-

ne.
53

  

 

Imidlertid er samtlige konvensjonsbestemmelser som utgjør mønster for grunnlovsendringene 

etter sitt innhold gjort til norsk rett gjennom mrl. § 2 og fått forrang etter mrl. § 3. Forrangsbe-

stemmelsen er gitt i formell lov og har etter rettspraksis trinnhøyde deretter.
54

 Dette innebærer 

at borgerne er vernet etter konvensjonens innhold, men at vernet ikke nødvendigvis er konsti-

tusjonelt. 
 

                                                 
43

  CRC/GC/2006/8 avsnitt 20 
44

  NOU 2016: 16 s. 310, Høstmælingen (2015) s. 25 og Søvig (2009) s. 37 
45

  BK artikkel 43 punkt 8 jf. CRC/C4/Rev.4 
46

 CRC/C4/Rev.4 artikkel 75 punkt 1 og artikkel 76 punkt 1  
47

  Ibid artikkel 77 punkt 1 
48

  Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 151 jf. Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 136 og Rt. 2009 s. 1261 avsnitt 40-41 
49

  Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 152 jf. Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 136 og Rt. 2009 s. 1261 avsnitt 44 
50

  Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 185 
51

  Skoghøy (2016) s. 7 
52

  Rt. 2015 s. 93 avsnitt 57 og NOU 2016: 16 s. 309 
53

  NOU 2016: 16 s. 309 og Bendiksen (2015) s. 31 
54

  HR-2016-2554-P avsnitt 70 
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1.4 Videre fremstilling 

 

I kapittel to og tre følger en fremstilling av gjeldende rett. Kapittel to redegjør i all hovedsak 

for de overordnede rettslige skrankene som gjør seg gjeldende. De rettslige skrankene fremgår 

av nasjonale og internasjonale kilder, som i fremstillingen behandles tematisk for å tydelig-

gjøre likheter og forskjeller. Deretter redegjøres det for valg av konkret fosterhjem i kapittel 

tre. Innledningsvis fremgår definisjonen av fosterhjem etter bvl. og materielle føringer for 

valget av konkret fosterhjem. Deretter redegjøres det for saksgangen ved valg av plasserings-

sted, herunder det tosporede systemet. Først fremgår det hva som skal til for at fylkesnemnde-

ne for barnevern og sosiale saker (heretter forkortet fylkesnemnda) har vedtakskompetanse 

slik at fylkesnemnda kan vurdere et konkret plasseringssted. Dersom ikke fylkesnemnda vur-

derer det konkrete plasseringssted foretas vurderingen av barneverntjenesten. Reguleringen av 

valget i barneverntjenesten redegjøres det derfor om etter vurderingen i fylkesnemnda. Vide-

re, i kapittel fire, følger en vurdering av gjeldende rett. 

 

2 Rettslige skranker 

 

2.1 Retten til omsorg og familieliv etter omsorgsovertakelse 

 

Barn har en absolutt rett til omsorg. Retten fremgår forutsetningsvis av Grl. § 104 tredje ledd:  

 

«Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene 

til rette for barns utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale 

og helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie».  

 

For at barn skal få et tilstrekkelig vern om sin personlige integritet og utvikling, trenger barn 

omsorg. Dette fremgår av forarbeidene ved at barn må vernes mot omsorgssvikt
55

 og omtales 

som kjerneelementet i bestemmelsen i NOU 2016: 16.
56

 Det at integritetsvernet omfatter en 

rett til omsorg fremgår også av integritetsvernet i norsk rett ellers,
57

 men er tydeligst i BK. I 

artikkel 3 nr. 2 pålegges partene å «(…) ensure the child such protection and care as is neces-

                                                 
55

 Dok.nr.16 (2011-2012) s. 192 
56

 NOU 2016: 16 s. 45 
57

 bla. mrl. § 2 jf. EMK artikkel 3 og artikkel 8, og bl. § 30 
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sary(…)». Nødvendig omsorg og beskyttelse må ses i sammenheng med retten til liv og utvik-

ling.
58

  

 

Statens myndigheter skal tilrettelegge for barnets utvikling, fortrinnsvis i egen familie. Ut-

gangspunktet er at barnet skal motta omsorgen i egen familie, i samsvar med det biologiske 

prinsipp.
59

 Det offentlige har dermed et subsidiært ansvar for omsorgen etter Grl. § 104 tredje 

ledd, som utløses dersom familien ikke kan yte tilstrekkelig omsorg for barnet. Retten til om-

sorg må ses i sammenheng med barnets og foreldrenes rett til familieliv etter Grl. § 102 første 

ledd.
60

  

 

Retten til familieliv har ingen unntakshjemmel etter ordlyden i Grl. § 102. Dette indikerer at 

retten til familieliv er absolutt og skal vernes også etter omsorgsovertakelse. Våren 2016 unn-

lot lovgiver å grunnlovfeste en generell unntakshjemmel fordi det ville svekke det konstitu-

sjonelle vernet.
61

 Dette underbygger ordlydstolkningen om at retten er absolutt. Imidlertid 

fremgår det av forarbeidene til Grl. § 102, at grunnlovfestingen ikke var ment å endre rettstil-

standen, men gi den eksisterende rettigheten konstitusjonelt vern.
62

 Før grunnlovfestingen av 

retten til familieliv, som i Grl. § 102, var inngrep i familielivet lovlig i den grad det var i sam-

svar med unntakshjemmelen i EMK artikkel 8 nr. 2.
63

 

 

Tilsvarende tolkning er lagt til grunn i rettspraksis. HR-2017-2376-A fastslår at Grl. § 102 og 

EMK artikkel 8 har sammenfallende innhold.
64

 Dommen omhandlet et utlendingsrettslig 

spørsmål, men tolkningen begrunnes i praksis fra både arbeids- og barnevernrettens område 

og har derfor generell betydning for tolkningen av Grl. § 102.
65

 Et inngrep i retten til familie-

liv må etter EMK artikkel 8 nr. 2 ha et legitimt formål, være hjemlet i lov og være nødvendig i 

et demokratisk samfunn.  

 

                                                 
58

 EMK artikkel 2 og BK artikkel 6 
59

 NOU 2016: 16 s. 47 jf. NOU 2012: 5 s. 41 
60

 NOU 2016: 16 s. 45 
61

  Innst.165 S (2015-2016) s. 6 
62

  Innst.186 S (2013-2014) s. 6 og Dok.nr.16 (2011-2012) s. 175 
63

  mrl. § 2 første ledd nr. 2 
64

 HR-2017-2376-A avsnitt 53 jf. HR-2016-2554-P og HR-2017-2015-A 
65

  HR-2016-2554-P og HR-2017-2015-A  
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Tiltak etter omsorgsovertakelse, herunder valg av konkret fosterhjem, kan utgjøre et inngrep i 

retten til familieliv. Dette følger av praksis fra EMD.
66

 Fosterhjemsplasseringen må derfor 

samsvare med kravene etter konvensjonen for å være lovlig etter Grl. § 102. 

  

Dersom konkret fosterhjemsplassering foretas av hensyn til beskyttelse av barnet har plasse-

ringen et legitimt formål, jf. EMK artikkel 8 nr. 2. Dette fremgår eksempelvis av M. L. mot 

Norge (2017) avsnitt 43. Saken gjaldt hvorvidt valg av konkret fosterhjem utenfor familien 

utgjorde et brudd på EMK artikkel 8, når det forelå et alternativ i familien. 

 

Lovkravet i EMK artikkel 8 nr. 2 kan etter konvensjonsteksten se ut til å henvise til formell 

lov. Imidlertid er det klart etter praksis at lovkravet kun innebærer at inngrepet må ha «(…) 

some basis in domestic law (…)».
67

 Det er dermed ikke nødvendigvis et krav om formell lov, 

men et grunnlag i formell lov. Dette innebærer eksempelvis at forskrifter og retningslinjer kan 

oppfylle kravet i EMK artikkel 8 nr. 2.
68

 Lovkravet stiller imidlertid også krav til lovens kva-

litet og tilgjengelighet, slik at det er mulig å forutberegne sin rettsstilling.
69

 I M.L. mot Norge 

ble fosterhjemsforskriften
70

 § 4 vurdert slik at den oppfylte lovkravet i konvensjonens for-

stand i relasjon til den pliktige vurderingen av om barnet plasseres i familie eller nære nett-

verk. Domstolen vurderte ikke hjemmelen for valg av konkret fosterhjem i bvl. § 4-15 første 

ledd. Imidlertid er vurderingen hjemlet i formell lov og forskrift, noe som innebærer at form-

kravet er oppfylt. Vurderingen av kravet til forutberegnelighet følger i punkt 4.1.3. 

 

I vurderingen av om et inngrep er nødvendig må det foretas en konkret helhetsvurdering av 

om tiltakets begrunnelse er relevant, og tilstrekkelig knyttet til hensynet konvensjonen beskyt-

ter.
71

 Inngrepet må være forholdsmessig. I kravet ligger både materielle og prosessuelle krav 

til nasjonale beslutningsmyndigheter, både domstolene og forvaltningen.
72

 Kravene som utle-

                                                 
66

  bla. M.L. mot Norge 
67

 M.L. mot Norge avsnitt 39 
68

 NOU 2016: 16 s. 340 
69

 M.L. mot Norge avsnitt 39  
70

 Forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem 
71

 M.L. mot Norge avsnitt 41 
72

  M.L. mot Norge avsnitt 26 og NOU 2016: 16 s. 341 
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des av artikkel 8 samsvarer i stor grad med artikkel 6,
73

 redegjørelsen i det følgende følger 

artikkel 8 fordi denne har bredere nedslagsfelt. 

 

Utgangspunktet etter rettspraksis er at tiltak etter omsorgsovertakelse er midlertidige og må ta 

tilstrekkelig hensyn til formålet om gjenforening. Dette innebærer eksempelvis å velge det 

minst inngripende tiltaket. Dette fremgår av Johansen mot Norge (1996) avsnitt 78, som om-

handlet hvorvidt et vedtak om omsorgsovertakelse, tap av foreldreansvar, samværsnekt og 

vedtakets varighet utgjorde et brudd på retten til familieliv. Gjenforeningsmålet
74

 er imidlertid 

ikke det eneste hensynet som må tas. Forholdsmessighetsvurderingen innebærer en avveining 

mellom hensynet til gjenforening av foreldre og barn, samt hensynet til barnets beste
75

 og 

barnets liv og beskyttelse
76

 ved valg av konkret fosterhjem. 

 

Interesseavveiningen har eksempelvis resultert i at det skal tilrettelegges for samvær og kon-

takt mellom barn og foreldre. I Olsson mot Sverige no. 1(1998) utgjorde den konkrete foster-

hjemsplasseringen et brudd på retten til familieliv fordi den geografiske plasseringen gjorde 

samvær og kontakt praktisk umulig, uten nærmere begrunnelse.
77

 Avgjørelsen ble avsagt un-

der dissens, noe som svekker den rettskildemessige vekten.  

 

Myndighetene har trolig også en plikt til å vurdere mulig plassering i barnets familie eller 

slektninger etter EMK, i tillegg til nasjonal lovgivning, se punkt 3.2.2.4.1. I M.L. mot Norge 

ble plassering av barnet utenfor familien, til tross for at et alternativ innenfor familie forelå, 

ansett som en konvensjonsmessig plassering. Årsaken var at myndighetene i tilstrekkelig grad 

hadde vurdert hvorvidt plasseringen var til barnets beste, jf. fosterhjemsforskriften § 4.
78

  

 

Myndighetenes plikt til å vurdere fosterhjemsplassering i barnets familie fremgår også av 

R.M.S. mot Spania (2013). Saken gjaldt hvorvidt spanske myndigheter hadde vurdert mindre 

inngripende tiltak enn adopsjon etter omsorgsovertakelse. Barnets mor hadde ønsket å plasse-

re barnet i familien, men morens ønsk førte ikke frem og ble begrunnet med at vedkommende 

                                                 
73

  NOU 2016: 16 s. 341 jf. Christoffersen (2009) s. 468 jf. 464 og Kjølbro (2010) s. 652 
74

  NOU 2000: 12 s. 145 og NOU 2016: 16 s. 348 
75

  M.L. mot Norge avsnitt 43 
76

  NOU 2016: 16 s. 350 
77

 Olsson mot Sverige avsnitt 82 
78

 M.L. mot Norge avsnitt 43 og 58 
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ikke hadde kapasitet.
79

 Begrunnelsen utgjorde et konvensjonsbrudd fordi den ikke viste at 

vedkommende var involvert i tilstrekkelig grad.
80

 Praksis kan dermed indikere at statens 

myndigheter er forpliktet til å vurdere og begrunne hvorfor barnet eventuelt ikke kan plasseres 

i familien. I det minste i de tilfellene en part fremmer ønske om slik plassering.  

 

Interesseavveiningen etter EMK artikkel 8 nr. 2 innebærer også at nasjonale beslutningspro-

sesser må være rettferdige og respektere rettighetene tilstrekkelig.
81

  

 

Det stilles i forlengelse av dette krav til rask behandling. Kravet utledes av praksis. I H. mot 

Storbritannia (1987) fremgikk det at barnevernssaker må behandles med «exceptional dili-

gence».
82

 Etter dommen er det konvensjonsstridig for et forvaltningsorgan å la en sak ligge i 

månedsvis uten fremdrift.
83

 Kravet til rask behandling fremgår eksempelvis også av formåls-

paragrafen i bvl. § 1-1 og kravet til forsvarlighet i bvl. § 1-4.  

 

I M.L. mot Norge, kom EMD til at retten til familieliv var ivaretatt av nasjonale myndigheter 

fordi partene var involvert i prosessen på en slik måte at deres interesser ble tilstrekkelig hen-

syntatt.
84

 Partene var hørt i ulike deler av prosessen, fylkesnemnda og tingretten. Vurderingen 

foretatt av nasjonale myndigheter bygde på en grundig undersøkelse og interesseavveiningen 

var rimelig og avbalansert.
85

 Det understrekes at sakens opplysninger var nøye undersøkt, 

fagkyndige var benyttet og partene var representert i saken. Barnets beste var også det avgjø-

rende hensynet.
86

   

 

2.1.1 Forsvarlig saksbehandling 

 

De prosessuelle krav som fremgår i punkt 2.1 fremgår trolig også av forsvarlighetskravet i 

bvl. Samtlige tiltak og tjenester som skal gjennomføres etter bvl. skal gjennomføres forsvarlig 

                                                 
79

  R.M.S. mot Spania avsnitt 88 
80

  Ibid 
81

 M.L. mot Norge avsnitt 41 jf. K. og T. mot Finland avsnitt 154 
82

 H. mot The United Kingdom avsnitt 85 
83

 Ibid 
84

 M.L. mot Norge avsnitt 46 
85

 Ibid avsnitt 58 
86

 Ibid avsnitt 43 
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i sin helhet, jf. bvl. § 1-4. Lovens forarbeider fremhever at bestemmelsen lovfester en rettslig 

standard,
87

 samt at:  

 

«dette innebærer at det nærmere innholdet i kravet i vesentlig grad vil bli bestemt av normer 

utenfor selve loven. Forsvarlighetskravet har en dobbeltfunksjon. På den ene siden handler 

kravet om vurderinger og normer om hva som kan betegnes som god barnevernfaglig praksis. 

Samtidig er disse normene utgangspunktet for å vurdere grensen mot det uforsvarlige».
88

 

 

Forsvarlighetskravet har dermed et dynamisk innhold som kan endres med tiden og eventuell 

ny fagkunnskap.
89

 Det fremheves i forarbeidene at lovens formålsbestemmelse og hensynet til 

barnets beste er «(…) særlig viktige tolkningsfaktorer (…)».
90

 Lovens formål er etter bvl. § 1-

1 «å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 

nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår». 

Hva som er å anse som forsvarlig, er dermed en konkret vurdering. 

 

2.2 Prinsippet om barnets beste og retten til deltagelse 

 

2.2.1 Barnets beste  

 

Barnets beste er et overordnet prinsipp i norsk rett. Prinsippet fremgår av Grl. § 104 annet 

ledd som lyder «ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et 

grunnleggende hensyn».  

 

Prinsippets tredimensjonalitet 

Prinsippets innhold samsvarer med BK artikkel 3 nr. 1. Dette fremgår av grunnlovsbestem-

melsens forarbeider og rettspraksis. Før grunnlovfestingen, var prinsippet inkorporert i norsk 

rett gjennom mrl. § 2 første ledd nr. 1 og bvl § 4-1. Grunnlovfestingen av prinsippet var etter 

forarbeidene ikke ment å endre rettstilstanden i norsk rett.
91

 Dette fremgår også av rettsprak-

sis. HR-2017-2015-A gjaldt samvær etter omsorgsovertakelse, men inneholder generelle utta-

                                                 
87

 Prop.106 L (2012-2013) s. 207 
88

 Ibid 
89

 Ibid 
90

 Ibid s. 130 
91

 Innst.186 S (2013-2014) s. 30 og Dok.nr.16 (2011-2012) s. 192 
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lelser om prinsippets innhold. Prinsippet om barnets beste i Grl. og BK likestilles i forholds-

messighetsvurderingen etter Grl. § 102.
92

 Denne tolkningen er også lagt til grunn i tidligere 

rettspraksis,
93

 samt i NOU 2016: 16 og i teorien.
94

 Prinsippet vurderes dermed samlet.  

 

Prinsippet har et bredt anvendelsesområde. Prinsippet kommer til anvendelse ved samtlige 

«handlinger og avgjørelser som berører barn». Etter ordlyden omfattes blant annet faktiske 

handlinger, beslutninger og vedtak.
95

 Forutsetningen er at handlingen eller avgjørelsen «berø-

rer barnet», som innebærer at både direkte og indirekte virkning for barnet er tilstrekkelig.
96

  

 

Det brede anvendelsesområde fremgår også av barnekomiteens tolkning om at prinsippet har 

tre dimensjoner, en substansiell rettighet, et juridisk tolkningsprinsipp og en saksbehandlings-

regel.
97

 Den tredimensjonale forståelsen av prinsippet er også lagt til grunn i rettspraksis, jf. 

Rt. 2015 s. 93.
98

  

 

Barnets beste som en substansiell rettighet innebærer at barn har rett til å få hensynet til hva 

som er til barnets beste vurdert. Vurderingen må gjøres konkrete i to trinn, hva som er barnets 

beste og en avveiing mot øvrige hensyn.
99

 Hva som er til barnets beste i en konkret sak, må 

vurderes i lys av barnets øvrige rettigheter, men førende for vurderingen generelt er tolk-

ningsprinsippene fremhevet av barnekomiteen,
100

 herunder retten til ikke-diskriminering, bar-

nets beste, retten til overlevelse og utvikling og retten til å bli hørt.
101

 

 

Lovgiver har gitt føringer for hvilke momenter som antas å føre til barnets beste ved valg av 

tiltak etter bvl. kapittel fire etter § 4-1. Bestemmelsens første ledd første punktum fastslår at 

det skal «(…) legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsor-

gen». Stabil og god voksenkontakt vil ha særlig betydning i situasjoner hvor barnet tas ut av 

                                                 
92

 HR-2017-2015-A avsnitt 47 
93

 Rt. 2015 s. 1107, Rt. 2015 s. 110 og Rt. 2014 s. 976 
94

 NOU 2016: 16 s. 313 og Bendiksen (2015) s 52 
95

 CRC/C/GC/14 avsnitt 17 og Høstmælingen (2015) s 54 
96

 Høstmælingen (2015) s 54 
97

 CRC/C/GC/14 avsnitt 6 a-c 
98

 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 64 jf. 69 
99

 CRC/C/GC/14 avsnitt 32 og NOU 2016: 16 s. 315 
100

 CRC/C/GC/2003/5 avsnitt 12 
101

 BK artikkel 2, artikkel 3 nr. 1, artikkel 6 og artikkel 12 
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sine kjente omgivelser, herunder ved plassering i fosterhjem etter omsorgsovertakelse.
102

 

Kontinuitet i omsorgen kan eksempelvis innebære at det må etterstrebes å finne et fosterhjem 

med tilsvarende bakgrunn som barnet.
103

 Innholdet i bestemmelsen samsvarer med føringene 

for valg av konkret fosterhjem, som presumeres å være plasseringen som er til det beste for 

barnet, etter omsorgsovertakelse etter BK artikkel 20 tredje punkt. Artikkel 20 krever også at 

ordningen skal være regulert ved lov etter annet ledd. I punkt 3.1-3.3 redegjøres det for regu-

leringen av valg av konkret fosterhjem. 

 

En forutsetning for, og et moment i vurderingen av hva som er til barnets beste, er barnets rett 

til medvirkning, se punkt 2.2.2.  

 

Barnets beste som tolkningsprinsipp innebærer at dersom en rettslig norm åpner for to tolk-

ningsalternativer bør tolkningsalternativet som varetar barnets beste velges.
104

 

 

Barnets beste som saksbehandlingsregel har flere aspekter. Prinsippet inneholder et krav til 

begrunnelse. Barnekomiteen har uttalt i en generell kommentar at «(…) the decision-making 

process must include an evaluation of the possible impact (positive or negative) of the deci-

sion on the child or children concerned».
105

 Avgjørelsen må også vise «(…) how the child`s 

interests have been weighed against other considerations».
106

 Uttalelsene tilsier at samtlige 

avgjørelser som berører barn må inneholde en vurdering av positive og negative konsekvenser 

for barnet, det må fremgå at barnets interesser er identifisert og hvordan avveiingen mot andre 

hensyn er foretatt.
107

 I teorien fremgår det at dette utgjør et begrunnelseskrav som gjelder bå-

de rettslige og administrative avgjørelser.
108

 

 

Høyesterett har imidlertid stilt seg tvilende til om uttalelsene fra barnekomiteen skjerper kra-

vene til begrunnelsens innhold. I Rt. 2015 s. 1388 uttalte et flertall på 12 av 19 dommere at 

                                                 
102

 Ofstad (2015) s. 66 
103

 Innst.O.nr.80 (1991-92) pkt. 3.4 om § 4-1 
104

  CRC/C/GC/14 avsnitt 6 b 
105

 Ibid avsnitt 6 c 
106

 Ibid 
107

 Høstmælingen (2015) s. 54 
108

 Ibid 
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det er vanskelig å si om uttalelsene er en tolkningsuttalelse eller en generell anbefaling.
109

 

Uklarheten førte til at flertallet i saken la til grunn at uttalelsene om barnets beste ikke inne-

holdt et skjerpet krav til begrunnelse generelt.
110

 Videre fremgår det at barnekomiteens utta-

lelser uansett ikke kan endre rettstilstanden utformet gjennom rettspraksis i utlendingssaker, 

det er tilstrekkelig at det fremgår av vedtaket at barnets beste har vært et grunnleggende hen-

syn.
111

  

 

Saken ble avgjort under dissens. Mindretallet anså uttalelsene fra barnekomiteen som en tolk-

ningsuttalelse og la derfor til grunn et skjerpet begrunnelseskrav.
112

 Dissensen svekker dom-

mens vekt.  

 

I NOU 2016:16 er det fremhevet at uttalelsene i Rt. 2015 s. 1388 kun har anvendelse i utlen-

dingssaker, hvor det kreves at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.
113

 Tolkningen 

av dommens forankres i at hensynet til barnets beste har en «naturlig særstilling» i barne-

vernssaker, noe som gjør at det der er mer nærliggende å legge begrunnelseskravet i barne-

komiteens uttalelser til grunn i barnevernssaker.
114

 Dette underbygges også av at barnets beste 

skal være det avgjørende hensynet når det gjelder vurderingen av tiltak etter kapittel fire bvl., 

jf. bvl. § 4-1. Praksis fra EMD viser også barnets beste skal være det avgjørende hensynet i 

prosessen,
 115

 samt at interessene i saken må fremstå rimelig og avbalansert.
 116

 Dette trekker i 

retning av at krav til begrunnelsen på barnevernrettens område går utover det som legges til 

grunn i Rt. 2015 s. 1388,
117

 og samsvar med uttalelsene som fremgår av den generelle kom-

mentaren
118

 og i teorien.
119

  

 

                                                 
109

 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 185 
110

 Ibid 
111

 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 185 jf. Rt. 2012 s. 1985 avsnitt 149  
112

 Rt. 2015 s. 1388 avsnitt 273 jf. 270 
113

 NOU 2016: 16 s. 317 
114

 Ibid 
115

 M.L. mot Norge avsnitt 58 
116

 Ibid 
117

 NOU 2016: 16 s. 317 og Høstmælingen (2015) s. 54 
118

  CRC/C/GC/14 avsnitt 6 c 
119

  Høstmælingen (2015) s. 54 
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Øvrige prosessuelle krav som fremgår av barnekomiteens generelle uttalelser i tilknytning til 

hensynet til barnets beste
120

 samsvarer med EMDs krav til forholdsmessighetsvurderingen 

etter artikkel 8, se punkt 2.1, og retten til å bli hørt.  

 

Prinsippets vekt  

Barnets beste skal etter Grl. og BK være et grunnleggende hensyn. Dette innebærer at det skal 

ha betydning, men er ikke nødvendigvis det eneste hensynet av betydning. Grunnlovsbe-

stemmelsens forarbeider fremhever at vekten beror på «(…) hvor sterkt berørt barnet er og 

hvor alvorlig beslutningen er for barnet».
121

 Dette fremgår også av barnekomiteens generelle 

uttalelser. Til tross for relativiteten understreker barnekomiteen at hensynet skal prioriteres og 

ha stor vekt, ikke bare være et av mange.
122

 Tolkningen er også gjengitt i Rt. 2015 s. 93.
123

 

 

Barnets beste fremgår ikke direkte av EMK. Konvensjonen og medfølgende protokoller er 

førende for EMDs kompetanse etter konvensjonen.
124

 Rettspraksis fra EMD viser likevel at 

prinsippet om barnets beste, som det fremgår av BK, er et tungtveiende hensyn som går foran 

andre.
125

 Dette bekreftes i teori,
126

 og NOU 2016: 16 understreker at dette særlig gjelder på 

barnevernrettens område.
127

  

 

Hensynet til barnets beste skal, etter bvl. § 4-1 første ledd første punktum, ha «avgjørende 

vekt» ved vurderingen av tiltak etter lovens kapittel fire, herunder valg av konkret fosterhjem. 

Barnevernloven går dermed lengre enn det konstitusjonelle vernet.
128

 

 

 

 

                                                 
120

 CRC/C/GC/14 avsnitt 85-99 
121

 Innst.186 S (2013-2014) s. 30 og Dok.nr.16 (2011-2012) s. 192 
122

 CRC/C/GC/14 avsnitt 37-39 
123

 Rt. 2015 s. 93 avsnitt 65 
124

 EMK del II artikkel 32 nr. 1 
125

 Strand Lobben og andre mot Norge (2017) avsnitt 74 og 75, M.L. mot Norge (2017) avsnitt 43 og R. og H. 

mot Storbritannia (2011) avsnitt 35 
126

 Kilkelly (1999) s. 15 
127

 NOU 2016:16 s. 48 og 318 
128

 Høstmælingen (2015) s. 56 og Ofstad (2015) s. 65 
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2.2.2 Barnets rett til å bli hørt  

 

Barn har rett til å bli hørt i saker som gjelder dem selv. Retten fremgår av Grl. § 104 første 

ledd annet punktum som lyder «de har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og 

deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling».  

 

Prinsippets anvendelsesområde 

Barn har en rett til å bli hørt, men ingen plikt til å uttale seg.
129

 Rettigheten inntrer ved spørs-

mål som gjelder barnet. I dette ligger det at spørsmålet må gjelde barnet direkte, rettigheten 

gjelder ikke spørsmål som primært gjelder andre. Det er etter forarbeidene ikke tilstrekkelig at 

saken kan angå barnet.
130

 Forståelsen samsvarer med den generelle uttaleretten barn har som 

parter etter Forvaltningsloven
131

 (heretter forkortet fvl.) § 17 første ledd annet punktum. 

 

Rettigheten etter Grl. er rettet mot alle barn, uten begrensninger. Øvrige rettsregler på barne-

vernrettens område rettes mot barn «(…) i stand til å danne seg egne synspunkter (…)». Ord-

lyden er lik i bvl. § 6-3 første ledd første punktum, fvl. § 18 første ledd annet punktum og i 

den norske oversettelsen av BK artikkel 12 første ledd. Disse nyansene er ikke kommentert i 

forarbeidene til Grl. § 104. Imidlertid følger det av rettspraksis at grunnlovsbestemmelsen 

ikke er ment å ha ulikt meningsinnhold fra øvrige rettsregler. I HR-2016-2314-U ble blant 

annet spørsmålet om barna i saken hadde rett til å uttale seg før dom ble avsagt omtalt nærme-

re. Høyesterett likestiller rettsreglene som fremgår av Grl. § 104 og BK artikkel 12.
132

 Videre 

uttales det at det ikke er adgang til å gjøre unntak fra uttaleretten for barn som har «(…) nådd 

tilstrekkelig modenhet og alder».
133

 Det må dermed legges til grunn at det er en forutsetning 

for at barn skal høres etter Grl. § 104 første ledd at barnet er i stand til å danne egne synspunkt 

i saken.  

 

                                                 
129

 Innst.186 S (2013-2014) s. 30, Dok.nr.16 (2011-2012) s. 191 
130

 Innst.186 S (2013-2014) s. 29, Dok.nr.16 (2011-2012) s. 191 
131

 Lov 10. november 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
132

 HR-2016-2314-U avsnitt 16 
133

 Ibid 
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Uttaleretten etter BK og bvl. skiller seg imidlertid fra Grl. Uttaleretten utløses av samtlige 

avgjørelser som «berører» barnet.
134

 Barn har rett til å uttale seg i alle avgjørelser som berører 

barnet, det konstitusjonelle vernet gjelder imidlertid kun spørsmål som angår barnet direkte.  

 

Rettighetens realitet 

Dersom rettigheten skal være reell, må barnet få tilstrekkelig og tilrettelagt informasjon og bli 

møtt slik at barnet benytter seg av sin rett. Forutsetningen fremgår ikke av Grl. eller forarbei-

dene. Barnevernloven uttrykker imidlertid at informasjon er nødvendig for uttaleretten
135

 og 

retten til medvirkning.
136

 Ifølge uttalelser fra barnekomiteen, må også barnet holdes informert 

under hele prosessen for at barnets uttalerett skal være reell.
137

 

 

Det er ingen konstitusjonelle føringer for hvordan barnet skal møtes. Imidlertid følger det av 

BK artikkel 12 annet ledd at høringen kan skje «(…) directly, or through a representative or 

appropriate body (…)». Valget reguleres ikke mer inngående, men det skal etterstrebes at bar-

net høres direkte.
138

 For at barn i størst mulig utstrekning høres direkte kan barn, etter om-

sorgsovertakelse, ha med en tillitsperson i møte med barneverntjenesten. Tillitspersonen skal 

gjøre barnet trygt, ikke overta barnets rolle i deltakelsen. Tryggheten er, etter forskrift om 

medvirkning og tillitsperson, ment å gjøre at barnet «(…) lettere kan gi uttrykk for sine syns-

punkter i egen barnevernssak».
139

 

 

Dersom barnet skal uttale seg gjennom en tredjeperson, uttaler barnekomiteen at representan-

ten kan være «(…) the parent(s), a lawyer, or another person (inter alia, a social worker)».
140

 

Barnekomiteen understreker at representanten må ha kunnskap om den aktuelle beslutnings-

prosessen. I barnevernssaker kan foreldrene utgjøre barnets representant, men det kan forelig-

ge interessekonflikter som gjør at det kan være vanskelig å vite om foreldrene fremmer bar-

nets syn på saken. For saker som behandles i fylkesnemnda oppnevnes talspersoner for barnet 

                                                 
134

 BK artikkel 12 første ledd og bvl. § 6-3 første ledd 
135

 bvl. § 6-3 første ledd første punktum, jf. Ot.prp.nr.45 (2002-2003) s. 63 
136

 bvl. § 4-1 annet ledd, jf. Prop.106 L (2012-2013) s. 209 og Ofstad (2015) s. 324 og 68, Høstmælingen 

(2015) s. 117 
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138

 Ibid avsnitt 35 
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140

 CRC/C/GC/12 avsnitt 36 



19 

 

etter bvl. § 7-9. Talspersonene velges ut fra en liste med egnede personer,
141

 men i særlige 

tilfeller kan personer utenfor listen velges.
142

 Talspersonen skal kun fremme barnets syn i 

saken.
143

  

 

Organer barnet kan uttale seg gjennom må etter konvensjonsteksten være «appropriate», eg-

net. Dette innebærer trolig at organet må ha fagkunnskap om barn, prosessen og være uav-

hengig av partene i saken. Barneverntjenesten er trolig ikke egnet fordi de representerer en 

side av saken. Det er diskutert i teorien om sakkyndige er et slikt organ, men spørsmålet er 

ikke avklart.
144

  

 

Informasjons- og tilretteleggingsplikten fremgår ikke av ordlyden i Grl., likevel er det ikke 

tvilsomt at det er gjeldende rett etter ordinær lov.  

 

Prinsippets vekt 

Barnets mening skal etter Grl. § 104 første ledd annet punktum tillegges vekt i «(…) overen-

stemmelse med deres alder og utvikling». Vekten må etter forarbeidene vurderes konkret, 

fordi «(…) det kan være store personlige variasjoner i barns modenhet, og barnets rett til 

medbestemmelse må med nødvendighet variere (…)».
145

 Tilsvarende fremgår av ordinær 

lov.
146

 

 

2.3 Prinsippet om likebehandling 

 

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd etter Grl. § 104 første ledd første punktum. 

Bestemmelsen er etter forarbeidene ment å «(…) understreke og tydeliggjøre at de øvrige 

menneskerettighetsbestemmelsene i Grunnloven også gjelder barn»,
147

 altså et likebehand-

                                                 
141

 Forskrift 18. februar 2013 nr. 203 om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda for bar-

nevern og sosiale saker (heretter forkortet FOR-2013-02-18-203) § 3 første ledd 
142

 FOR-2013-02-18-203 § 3 annet ledd 
143

 Ibid § 5  
144

 Høstmælingen (2015) s. 112 
145

 Dok.nr.16 (2011-2012) s. 191 
146

 mrl. § 2 jf. BK artikkel 12 første ledd, bvl. § 6-3 annet ledd og fvl. § 17 første ledd 
147

  Dok.nr.16 (2011-2012) s. 190 
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lingsprinsipp.
148

 Likebehandlingen av barn er også vernet av det generelle prinsippet om like-

behandling og diskriminering i Grl. § 98.
149

  

 

Likebehandlingsprinsippet jf. Grl. § 98 første ledd fastslår at «alle er like for loven». I dette 

ligger det et likhetsprinsipp som utgjør en skranke for lovgiver, domstoler og forvaltningen.
150

 

Likevel er prinsippet etter forarbeidene ment mer som et tolkningsprinsipp enn en skranke for 

lovgiver.
151

  

 

Diskriminering er også vernet i Grl. § 98. Etter annet ledd fremgår det at «intet menneske må 

utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling». Bestemmelsen utgjør en 

skranke for lovgiver og rettighet for individet.
152

 Forbudet mot forskjellsbehandling er ikke 

generelt utformet, men rettes mot usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling eller 

diskriminerende forskjellsbehandling. I dette ligger det, etter forarbeidene, en adgang til posi-

tiv forskjellsbehandling dersom målet er å utjevne forskjeller forankret i egenskapene til den 

enkelte,
153

 eksempelvis barn eller funksjonshemmede. Det er dermed adgang til å forskjells-

behandle dersom formålet er reell likhet.  

 

Barn er også vernet mot diskriminering etter EMK og BK.
154

 Konvensjonene inneholder et 

aksessorisk diskrimineringsvern for sine rettigheter. Diskrimineringsvernet etter EMK gjelder 

barn da bestemmelsen er utformet generelt,
155

  i motsetning til vernet etter BK som spesielt 

rettes mot barn.
156

 

 

 

 

 

                                                 
148
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150
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3 Valg av konkret fosterhjem 

 

3.1 Fosterhjemsdefinisjonen 

 

Legaldefinisjonen av et fosterhjem er etter bvl. § 4-22 første ledd bokstav a et «(…) private 

hjem som tar imot barn til oppfostring (…) i samband med omsorgsovertakelse etter § 4-12 

eller § 4-8 annet og tredje ledd». Inngangsvilkåret etter bestemmelsen er at plasseringen utfø-

res i tilknytning til et vedtak om omsorgsovertakelse.   

 

Etter ordlyden skal barnet plasseres i et «privat hjem». Dette tilsier at barnet må flytte inn hos 

fosterforeldrene i fosterhjemmet og bli en del av familien. Det fremgår av forarbeidene at:  

 

«de fleste fosterforeldre har sine kvalifikasjoner ved at de kan skape et normalt hjem for barn, 

men det finnes også profesjonelle fosterhjem som befinner seg i grenselandet mot institusjo-

ner, hvor fosterforeldrene forutsettes å ha utdanning til, og erfaring med, den spesielle omsorg 

som kreves».
157

 

 

Det er følgelig ikke nødvendigvis noe skarpt skille mellom hva som i lovens forstand anses 

som privat hjem og en institusjon. At skillet ikke er skarpt fremgår også ved inndelingen av 

fosterhjem ut fra sin funksjon.
158

 Fosterhjem inndeles i ordinære fosterhjem, forsterket foster-

hjem, beredskapshjem og familiehjem, samt fosterhjem tilknyttet private aktører. Ordinære 

fosterhjem er hjem uten behov for omsorgstiltak.
159

 Øvrige fosterhjem har i ulike grad tiltak 

og kvalifikasjoner som gjør at de grenser til profesjonelle hjem eller institusjoner.
 160

  

 

Plasseringen i et privat hjem skal etter ordlyden også være en plassering «til oppfostring». 

Dette indikerer at plasseringen må være ment å vare over en viss tid. Dette fremgår i forarbei-

dene ved at: 

                                                 
157
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«tiden er en viktig faktor, i det oppholdet må være av en viss varighet (…) det betyr at f.eks. 

ferieopphold faller utenfor selv om det kan være av en viss varighet, men her er  det vanske-

lig å sette eksakte tidsmål. 5-6 måneder har vært antydet som en ytre grense for når rettsvirk-

ninger som meldeplikt, godkjenninger osv. setter inn».
161

 

 

Kortvarig plassering faller dermed utenfor definisjonen. Hvor lang tid som kreves for at vilkå-

ret er oppfylt er imidlertid ikke klargjort i forarbeidene, en antydet tidsperiode kan vanskelig 

utgjøre et minimumskrav til tidsperioden.  

 

Vilkårene i fosterhjemsdefinisjonen har ingen klar avgrensning og må derfor vurderes kon-

kret, i lys av plasseringens formål. Dette medfører at definisjonen er vid, noe som også sams-

varer med uttalelser i forarbeidene.
162

 

 

3.2 Valg av konkret plasseringssted 

 

Omsorgsovertakelse innebærer at et barn ikke kan bo hos sin familie og forutsetter en alterna-

tiv plassering av barnet. Valg av konkret fosterhjem reguleres av bvl. § 4-15. En forutsetning 

for plasseringen er at fosterhjem er plasseringsalternativet vedtatt for barnet etter bvl. § 4-14.  

 

3.2.1 Valg av plasseringsalternativ 

 

Fosterhjem som definert i bvl. § 4-22 første ledd er et plasseringsalternativ for barn etter om-

sorgsovertakelse i henhold til bvl. § 4-14 første ledd bokstav a. De ulike plasseringsalternati-

vene er uttømmende opplistet i bvl. § 4-14. Barnet må dermed plasseres i samsvar med be-

stemmelsen for at plasseringen skal være lovlig. Denne forståelsen er bekreftet i lovens forar-

beider,
163

 og senere gjengitt i forarbeidene til etterfølgende endringslover.
164

 Det er kun fos-

terhjemsplassering i samsvar med bvl. § 4-22 som er lovlig etter § 4-14 første ledd bokstav a. 

                                                 
161
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Lovens ordlyd sier ikke hvilket plasseringsalternativ som er foretrukket. Det fremgår likevel 

klart av forarbeidene at «barnet skal fortrinnsvis anbringes i fosterhjem (…)».
165

 Dette er se-

nere fulgt opp i teori
166

 og Regjeringens Stortingsmelding om «Trygghet og omsorg – foster-

hjem til barns beste».
167

 Presumsjonen er dermed at plassering i fosterhjem er det beste for 

barnet. Tall fra SSB kan indikere at fosterhjemsplassering også er den foretrukne løsningen i 

praksis, 7 av 10 barn plasseres i fosterhjem etter omsorgsovertakelse.
168

 

  

3.2.2 Retningslinjer for valget av plasseringssted 

 

Valg av plasseringssted for det enkelte barn må gjøres konkret. Lovgiver har imidlertid gitt 

styrende føringer for vurderingen i bvl. § 4-15 første ledd. Forarbeidene bekrefter dette ved å 

understreke at bestemmelsens formål er å «påpeke enkelte momenter som skal legges vekt på 

ved valget av plasseringssted».
169

 Ytterligere føringer for vurderingen følger av fosterhjems-

forskriften og retningslinjer for fosterhjem.
170

 I teorien fremgår det at samtlige momenter i 

vurderingen etter bvl. § 4-15 første ledd er «(…) forhold som kan sies å eksemplifisere det 

overordnede prinsipp i § 4-1 om hensynet til barnets beste».
171

 Barnets beste skal også være 

det avgjørende hensynet i vurderingen etter bvl. § 4-1 første ledd, se punkt 2.2.1, og barnet 

har rett til å bli hørt etter bvl. § 4-1 annet ledd, se punkt 2.2.2.  

 

3.2.2.1 Barnets egenart og behov 

 

Det førende hensynet for hvor et barn skal plasseres skal etter bvl. § 4-15 første ledd første 

punktum være «(…) barnets egenart og behov for omsorg og opplæring i et stabilt miljø». 

Dette innebærer at det er forhold ved det enkelte barn som er avgjørende for vurderingen av 
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plasseringssted. Fosterhjemsforskriften tydeliggjør i § 4 første ledd at vurderingen rettes mot 

det enkelte barns særlige behov fordi barnets behov varier.
172

 

 

3.2.2.2 Kontinuitet i oppdragelse og bakgrunn 

 

Videre skal det også «(…) tas tilbørlig hensyn til at det er ønskelig med kontinuitet i barnets 

oppdragelse, og til barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn» etter bvl. § 4-

15 første ledd annet punktum. At kontinuiteten skal tillegges tilbørlig vekt i vurderingen, til-

sier ikke at hensynet skal ha avgjørende betydning, men at hensynet skal vektes etter hvor 

viktig dette er for barnet i saken. Dette bekreftes også i fosterhjemsforskriften
173

 og teorien.
174

  

 

Lovgiver presumerer med dette at kontinuitet fordrer stabilitet og trygghet for barnet, samt at 

kontinuitet i oppdragelse og bakgrunn anses for å være det beste for barnet. Dette innebærer at 

barnet helst skal plasseres i et fosterhjem med lik oppdragelsesstil og etnisk, religiøs, kulturell 

og språklige bakgrunn som barnet har.
175

 Slik plassering er imidlertid ikke alltid mulig på 

grunn av tilgang eller fordi det ut fra helhetsvurderingen ikke er det beste for barnet.
176

 

 

3.2.2.3 Plasseringens formål og varighet, og samvær familie 

 

Ved valg av plasseringssted skal det også tas «(…) hensyn til hvor lenge det er trolig at plas-

seringen vil vare, og til om det er mulig og ønskelig at barnet har samvær og annen kontakt 

med foreldrene» etter bvl. § 4-15 første ledd tredje punktum. Etter ordlyden skal momentene 

tas hensyn til, men ikke ha avgjørende betydning. Fosterhjemsforskriften og retningslinjene 

for fosterhjem bekrefter dette.
177

   

 

                                                 
172

 Q-2004-1072 s. 17 
173

 Forskrift om fosterhjem § 4 første ledd 
174

 Ofstad (2015) s. 160 
175

 Q-2004-1072 s. 18 og Ofstad (2015) s. 160 
176

 Ibid  
177

 Forskrift om fosterhjem § 4 første ledd og Q-2004-1072 s. 17 



25 

 

Det skal tas i betraktning hvor lenge plasseringen trolig vil vare. Lovgiver har dermed tatt 

hensyn til at det ikke nødvendigvis er mulig å vite hvor lenge barnet vil være plassert i foster-

hjem på plasseringstidspunktet. Dette kan eksempelvis skyldes at situasjonen kan endres slik 

at vedtaket om omsorgsovertakelse opphører etter bvl. § 4-21.  

 

Fosterhjemsplassering etter omsorgsovertakelse kan ut fra sitt grunnlag og formål være ment 

å utgjøre et varig erstatningshjem for barnet. I slike tilfeller må det etterstrebes å finne et fos-

terhjem barnet kan bo i permanent.  

 

Uavhengig av om plasseringen er ment å være permanent eller ikke, må det tas hensyn til om 

samvær og annen kontakt med barnets familie er mulig og ønskelig. Viktigheten av å ta hen-

syn til samværet og annen kontakt fremgår i forarbeidene ved omtalen av midlertidige plasse-

ringer hvor det er:  

 

«(…) særlig viktig å opprettholde kontakten med de biologiske foreldre og det vil være viktig 

å finne et plasseringssted som ligger slik til at samværsrett kan utøves uten store praktiske 

problemer. Det er også viktig å finne fosterforeldre som i tilfelle er villige til å samarbeide 

med foreldrene, og som i sitt forhold til barnet legger vekt på at oppholdet hos dem kan bli av 

midlertidig karakter».
178

 

 

Uttalelsene viser hvordan hensynet til plasseringens forutsetning og formål påvirker plasse-

ringen. Imidlertid fremgår det av forarbeidene at det ikke bare er vedtakets grunnlag og for-

mål som gjør at hensynet til samvær er av betydning for vurderingen. Geografisk plassering 

av barnet er også et viktig moment i relasjon til samvær.
179

 Avstand kan gjøre at samvær og 

annen kontakt er praktisk umulig. Dersom samvær er ønskelig, er det dermed naturlig at bar-

net fortrinnsvis plasseres i nærheten av sine biologiske foreldre. Dersom det ikke skal være 

samvær, stiller dette seg annerledes. Det fremgår av retningslinjene for fosterhjem at det til og 

med kan være adgang til å plassere et barn utenfor Norge.
180
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3.2.2.4 Ytterligere føringer i fosterhjemsforskriften og retningslinjene for fosterhjem 

 

3.2.2.4.1 Pliktig nettverksvurdering 

 

Det skal alltid vurderes hvorvidt «(…) noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges 

som fosterhjem» etter fosterhjemsforskriften § 4 annet ledd. Vurderingsplikten tilsier kun at 

muligheten for slik plassering må kartlegges. Det er eksempelvis ingen forutsetning at noen i 

familie eller nært ønsker barnet plassert hos seg.
181

 

 

Utgangspunktet er at fosterhjem i barnets familie eller nære nettverk skal vurderes etter sam-

me normer som andre. Dette følger av fosterhjemsforskriftens § 4 annet ledd. Særlig er det 

viktig å vurdere hvorvidt de aktuelle fosterforeldre vil «(…) takle dobbeltrollen og lojalitets-

plikten (…)»
182

 plasseringen kan innebære overfor barnets foreldre.  

 

Det fremgår også visse modifiseringer i vurderingen i retningslinjene for fosterhjem. Det skal 

eksempelvis ikke brukes mye tid på vurderingen om det er «(…) åpenbart at disse av faglige 

grunner og/eller hensyn til barnets beste ikke vil kunne godkjennes som fosterforeldre».
183

 

Modifiseringen er etter ordlyden snever. Videre fremgår det at de generelle kravene kan «(…) 

fravikes noe dersom det utvilsomt er til barnets beste å bli plassert nettopp i familien eller 

nettverket».
184

 Det er ikke utdypet i øvrige rettskilder. Retningslinjer er i utgangspunktet ing-

en vektig rettskilde, og det er trolig kun i de helt klare tilfellene at dette kan være aktuelt. 

 

3.2.2.4.2 Antall fosterforelder 

 

Det foretrekkes etter fosterhjemsforskriften § 4 tredje ledd at fosterhjemmet består av to for-

eldre, men om det er til barnets beste kan også enslige bli valgt. Det presumeres dermed at to 

fosterforeldre gir tryggere ramme og bedre omsorg. Begrunnelsen er at det kan være krevende 
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å være fosterforeldre, samt at barnet kan ha behov for mer enn en voksen.
185

 Det stilles der-

med skjerpede krav til enslige fosterforeldre fordi den enslige må fylle rollene som ellers dek-

kes av to.
186

 

 

3.2.2.4.3 Foreldrenes rett til å uttale seg 

 

Barnets foreldre skal etter fosterhjemsforskriften § 4 fjerde ledd første setning «(…) om mulig 

gis anledning til å uttale seg om valg av fosterhjem». Foreldrene har ingen plikt til å uttale 

seg, og uttaleretten forutsetter etter ordlyden at det er mulig å innhente uttalelser fra foreldre-

ne. Av retningslinjene fremgår det også når innhenting eksempelvis ikke er mulig «(…) der 

foreldrene ikke lar seg spore opp».
187

 Det stilles dermed visse krav til arbeidet som må gjøres 

før det anses som umulig å få foreldre til å uttale seg. Formålet med at foreldrene skal få an-

ledning til å uttale seg er at foreldrene skal «(…) ha en reell mulighet til å påvirke valget».
188

 

Anledningen må dermed gis «(…) så tidlig som mulig».
189

  

 

Uttalelsene skal etter fosterhjemsforskriften § 4 fjerde ledd annet punktum med i vurderingen 

av øvrige momenter ved valg av konkret plasseringssted. Det er ikke presisert hvilken vekt 

slike uttalelser skal ha i forhold til øvrige momenter. I retningslinjene fremgår det imidlertid 

at vekten må vurderes konkret.  
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3.3 Saksgangen  

 

3.3.1 Valg av konkret fosterhjem som vilkår til plasseringsalternativ i 

fylkesnemndas vedtak 

 

3.3.1.1 Vedtaksmyndighet  

 

Valg av plasseringsalternativ, med og uten vilkår etter bvl. § 4-15 annet ledd annet punktum, 

skal vedtas av fylkesnemnda samtidig med sak om omsorgsovertakelse. Det fremgår av bvl. § 

4-14 første ledd bokstav a som lyder «når det er truffet vedtak etter § 4-12 eller § 4-8 annet og 

tredje ledd, skal barnet plasseres i fosterhjem, jf. 4-22 (…)». Videre følger det av bvl. § 4-15 

annet ledd første punktum at fylkesnemnda vedtar plasseringsalternativ etter forslag fra bar-

neverntjenesten. Spørsmålet er ikke berørt i forarbeidene. Rettspraksis bekrefter imidlertid 

rettstilstanden. Rt. 2011 s. 377 gjaldt overprøving av fylkesnemndas vedtak i en barneverns-

sak. I kjennelsen konstateres det i avsnitt 35 at «etter § 4-14 skal det, når fylkesnemnda har 

truffet vedtak om omsorgsovertakelse, samtidig treffes vedtak om hvilket plasseringsalterna-

tiv som skal benyttes for barnet».  

 

3.3.1.2 Saksbehandlingsregler 

 

Barnevernloven kapittel syv regulerer saksbehandlingsreglene i fylkesnemnda. Reglene ble 

tatt inn i bvl.
190

 for å tilrettelegge for en «(…) enhetlig og hensiktsmessig saksbehandling i 

fylkesnemndene i tråd med de grunnregler for god saksbehandling som gjelder for domstole-

ne».
191

 Reglene i kapittel syv har sitt utgangspunkt i reglene for domstolene i sivile saker som 

reguleres av tvl. Dette fremgår ved at reglene i bvl. i en viss utstrekning viser til bestemmel-

sene i tvl. I den grad saksbehandlingen ikke reguleres av bvl. kapittel syv, gjelder fvl. i hen-

hold til bvl. § 6-1 første ledd. 

 

                                                 
190
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 Ot.prop.nr.76 (2005-2006) s. 5 
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Saker for fylkesnemnda er ikke underlagt partenes frie rådighet. Dette følger av bvl. § 7-3 

annet ledd bokstav a og e. Fylkesnemnda skal «(…) sørge for at bevisførselen gir et forsvarlig 

faktisk avgjørelsesgrunnlag»
192

 og «(…) foreta en selvstendig og reell vurdering av avgjørel-

sesgrunnlaget».
193

 Etter ordlyden og forarbeidene har fylkesnemnda et overordnet ansvar for 

sakens opplysning før vedtak kan fattes.
194

 Ansvaret innebærer etter forarbeidene at «(…) 

dersom det avgjørelsesgrunnlaget partene legger frem er mangelfullt, må fylkesnemnda påse 

at den nødvendige supplering legges frem eller innhentes».
 195 

Virkningen er at fylkesnemnda 

må utsette saken i påvente av et forsvarlig vedtaksgrunnlag i tilfellene det som fremlegges er 

utilstrekkelig.
196

 

 

Fylkesnemndas ansvar for saken er et middel for å nå målet med saksbehandlingen i fylkes-

nemnda. Målet fremgår av bvl. § 7-3 første ledd: 

  

«fylkesnemndas saksbehandling skal være betryggende, rask og tillitsskapende. Den skal være 

tilpasset tiltaket og sakens art, omfang og vanskelighetsgrad, og støtte opp under lovens 

grunnleggende hensyn». 

 

At saksbehandlingen skal være betryggende, er videre konkretisert i forarbeidene ved at form-

ålet er å «(…) oppnå forsvarlige, velfunderte og adekvate avgjørelser».
197

 I dette fremgår vik-

tigheten av fylkesnemndas rådighet over sakens opplysning. Fylkesnemnda må imidlertid 

også påse at det tas hensyn til tidsbruk. Det fremheves i forarbeidene at «det ligger normalt 

allerede i sakenes natur at tidsaspektet er kritisk».
198

 Tidsaspektet fremgår også av lovens 

formål, jf. bvl. § 1-1 første punktum, ved at det er viktig at barnet «(…) får nødvendig hjelp 

og omsorg til rett tid», og var også et sentralt argument bak opprettelsen av fylkesnemnde-

                                                 
192

 bvl. § 7-3 annet ledd a 
193

 bvl. § 7-3 annet ledd e 
194

 Ot.prp.nr.76 (2005-2006) s. 31-32 
195
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196

 Ofstad (2015) s. 369 
197
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ne.
199

 Avveiningen må foretas slik at saksbehandlingen er tillitsskapende både for partene og 

allmennheten.
200

  

 

Avveiningen må også ta hensyn til behovet i den enkelte sak. Det skal være proporsjonalitet 

mellom hva som avgjøres og hvilke ressurser som anvendes, og konsentrasjon av saksbehand-

lingen omkring sakens tema.
201

 For at dette skal være mulig forutsettes en aktiv saksstyring 

fra fylkesnemnda, som fremgår av bvl. § 7-15. 

 

Saksbehandlingen skal også støtte oppunder lovens grunnleggende hensyn. Av forarbeidene 

følger det at lovens hensyn er mangfoldige og komplekse, men hensynet til barnets beste må 

være styrende i relasjon til det materielle resultatet og prosessuelle regler,
202

 se punkt 2.2. 

 

3.3.1.3 Partenes adgang til å fremsette krav for fylkesnemnda 

 

Til tross for at fylkesnemnda har overordnet ansvar for saken, jf. punkt 3.3.1.2, kan ikke fyl-

kesnemnda selv avgjøre hvilke spørsmål som skal vurderes. Dette følger av at fylkesnemnda 

ikke selv initierer saker etter bvl. § 7-10 annet ledd, eller avgjør hvilke krav og påstander par-

tene fremmer. Det er særlig ved tre anledninger partene i saken kan fremsette krav om konkret 

fosterhjemsplassering for fylkesnemnda; i begjæringen som innleder sak for fylkesnemnda, i 

tilsvar fra de private partene og i forhandlingsmøtet.  

 

3.3.1.3.1 Begjæring om tiltak 

 

Barneverntjenesten kan fremsette krav om konkret plasseringssted i begjæringen om om-

sorgsovertakelse for fylkesnemnda. Barneverntjenesten der barnet bor, omsorgskommunen, 

reiser sak for fylkesnemnda etter bvl. § 8-4 første ledd første punktum jf. § 7-1 annet ledd og 

                                                 
199

 Ot.prp.nr.76 (2005-2006) s. 28 jf. blant annet NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester mv. s. 295 og 

Ot.prp.nr.29 (1990-1991) Om lov om sosiale tjenester punkt 9.2 
200
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201
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202
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§ 2-1 femte ledd bokstav c. Om andre kommuner skal ha ansvaret må det avtales etter bvl. § 

8-4 første ledd annet punktum. 

 

Barneverntjenesten innleder sak hos fylkesnemnda ved begjæring om tiltak etter bvl. § 7-10 

første ledd første punktum. Utarbeidelsen av begjæringen reguleres i bvl. § 7-11 første og 

annet ledd. Barneverntjenestens adgang til å reise krav i begjæringen fremgår av bvl. § 7-11 

første ledd bokstav f. Begjæringen skal etter bestemmelsen inneholde et «(…) forslag til ved-

tak, en kort oppsummerende redegjørelse for de omstendigheter som begrunner forslaget med 

henvisning til de rettsregler som kommer til anvendelse». Forslag og redegjørelse av begrun-

nelsen må fremgå avslutningsvis i begjæringen, og fremstår som en påstand.
203

  

 

Forslaget eller påstanden må, i det minste, inneholde forslag om plasseringsalternativ, men 

kan også inneholde et plasseringsalternativ med vilkår om konkret fosterhjemsplassering, se 

punkt 3.3.1.4. Hvorvidt barneverntjenesten fremmer forslag om konkret plasseringssted eller 

ikke er ikke ytterligere regulert. Av forarbeidene fremgår det at dette er opp til barneverntje-

nesten.
204

 

 

3.3.1.3.2 Tilsvar  

 

De private partene i en sak for fylkesnemnda skal umiddelbart gjøres kjent med begjæringen 

fra barneverntjenesten, slik at de kan komme med tilsvar i saken, jf. bvl. § 7-11 fjerde ledd 

første punktum. De private partene har rett til fri sakførsel i saker for fylkesnemnda, jf. retts-

hjelploven
205

 § 17 tredje ledd bokstav b. Dette innebærer at hver part har krav på egen advo-

kat. Fylkesnemnda har ansvaret for å sørge for at partene får oppnevnt advokat etter bvl. § 7-8 

første ledd.  

 

Formålet med at de private partene gjøres kjent med begjæringen er at partene skal få anled-

ning til å sette seg inn i saken før parten skriver tilsvar. Dette fremgår av bvl. § 7-11 fjerde 

                                                 
203
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ledd annet punktum ved at de private parter i sitt tilsvar «(…) skal redegjøre for sitt syn på 

begjæringen og det angitte grunnlaget for den, egne bevistilbud og forhold for nemndleders 

vurdering av den videre behandling og avgjørelsesform». De private partene har imidlertid 

ingen plikt til å komme med tilsvar i saken. Til tross for at det av ordlyden kan se ut til å være 

obligatorisk, fremgår det klart av forarbeidene at det «(…) ikke knyttes noen sanksjoner til 

manglende tilsvar».
206

 

 

Hvorvidt partene kan komme med egne påstander i tilsvaret fremgår ikke av ordlyden, men 

høyesterett uttaler seg om dette i Rt. 2012 s. 488. Saken omhandlet adgangen til å fremme sak 

om avvisning av et krav om konkret fosterhjemsplassering. I avsnitt 22 fremgår det at barnets 

mor subsidiært hadde fremmet et krav om at hennes sønn skulle plasseres i fosterhjem hos 

morens fosterforeldre. At de private partene har rett til å fremme egne påstander uavhengig av 

hva som fremgår av begjæringen, etter 3.3.1.3.1, samsvarer også med kontradiksjonsprinsip-

pet, bærebjelken i norsk sivilprosess.
207

  

 

3.3.1.3.3 Forhandlingsmøtet  

 

Hovedregelen er at det skal holdes et forhandlingsmøte før fylkesnemnda fatter vedtak i sa-

ken, jf. bvl. § 7-14 første ledd første punktum. Vedtaket fattes «(…) på grunnlag av behand-

lingen i møtet», jf. bvl. § 7-18 første ledd første punktum.  

 

Forhandlingsmøtet gjennomføres ved aktiv saksstyring fra nemndleder i saken. Saksstyringen 

består av å styre forhandlingsmøtet ved å påse at det gjennomføres etter fastsatte rammer etter 

bvl. § 7-15 jf. tvl. § 9-15. Rammen er det rettslige og faktiske som fremgår av begjæringen og 

tilsvar etter tvl. § 9-15 første ledd, samt saksstyrende avgjørelser og beslutninger fra nemnd-

leder etter bvl. § 7-13.
208

 Nemndleders aktive saksstyring er en følge av at partene er uten fri 

rådighet i sakene for fylkesnemnda, se punkt 3.3.1.2.  
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Utover begjæring og tilsvar har partene flere anledninger til å fremsette krav i forhandlings-

møtet. Krav kan fremgå av partenes innledningsforedrag. Saksøker fremlegger først saken i en 

konsentrert form etter bvl. § 7-15 jf. tvl. § 9-15 annet ledd. Fremstillingen skal være konsen-

trert, men saksøker har ansvar for sakens opplysning, jf. bvl. § 7-11 annet ledd bokstav e og 

tredje ledd. Fremstillingen må dermed gi saken et forsvarlig vurderingsgrunnlag. Deretter får 

saksøkte mulighet til å fremme «(…) korrigeringer og suppleringer» etter bvl. § 7-15 jf. tvl. § 

9-15 tredje ledd annet punktum. Begge partene får deretter anledning til å forklare seg fritt i 

partsavhøret i henhold til bvl. § 7-15 jf. tvl. § 9-15 tredje ledd, og avslutningsvis to anledning-

er hver til å oppsummere saken i et avsluttende innlegg etter bvl. § 7-15 jf. tvl. § 9-15 syvende 

ledd. Det avsluttende innlegg omtales ofte som prosedyren, fordi det oppsummerer saken og 

avsluttes med en påstand.
209

 

 

Den vide adgangen innebærer at partene står relativt fritt til å fremme krav inntil forhand-

lingsmøtet avsluttes. Men dersom nye krav fremsettes sent kan det «(…) medføre at prosessen 

må forlenges fordi motparten må få anledning til å kommentere, eventuelt imøtegå, opplys-

ningene».
210

  

 

3.3.1.4 Plasseringsalternativ og adgangen til å stille vilkår om konkret fosterhjem 

 

Fylkesnemnda skal i utgangspunktet kun ta stilling til plasseringsalternativet for det enkelte 

barn etter forslag fra barneverntjenesten. Dette fremgår av bvl. § 4-15 annet ledd første 

punktum som lyder «i sitt forslag til fylkesnemnda skal barneverntjenesten redegjøre for de 

synspunkter som bør legges til grunn for valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle». Plasse-

ringssted kan trekke i retning av at fylkesnemnda kan vedta plasseringsalternativ og det konk-

rete plasseringssted. Det fremgår imidlertid av forarbeidene at «det vil si at barneverntjenesten 

må komme inn på valget mellom alternativene (…)»,
211

 men at plasseringsstedet ikke nød-

vendigvis må «(…) konkretiseres ved angivelse av (…) navngitte fosterforeldre».
212

 Tilsva-

rende syn fremgår ved at forarbeidene fremhever at saken må behandles på nytt i fylkesnemn-
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da dersom barneverntjenesten ikke kan plasseres barnet i samsvar med vedtaket.213
 Forståelsen 

bekreftes også i teorien.
214

  

 

Fylkesnemnda har i midlertid også adgang til å vedta plasseringsalternativ med vilkår om 

konkret plasseringssted etter bvl. § 4-15 annet ledd annet punktum. Verken ordlyd eller forar-

beider legger føringer for vilkårenes innhold. I NOU 2016: 16 fremgår det imidlertid at vilkår 

kan omfatte konkret fosterhjem.
215

  

 

Tilsvarende forståelse er lagt til grunn i rettspraksis. Rt. 1999 s. 843 omhandlet rettens adgang 

til å ta stilling til spørsmålet om valg av fosterhjem, når spørsmålet ikke var behandlet av fyl-

kesnemnda. Kjennelsen forutsetter at fylkesnemnda har kompetanse til å vedta konkret foster-

hjemsplassering, uten noen nærmere vurdering. Rt. 2011 s. 377 knytter uttalelsene i Rt. 1999 

s. 843 til bvl. § 4-15 annet ledd annet punktum. I kjennelsen fra 2011 uttales det at barnevern-

tjenesten etter fosterhjemsforskriften § 4 annet ledd alltid må vurdere plassering i barnets fa-

milie eller nære nettverk, og dermed kan det «(…) ikke være noe i veien for at fylkesnemnda 

kan bestemme at barnet skal plasseres i fosterhjem hos en biologisk forelder».
216

  

 

Kjennelsen fra 2011 slår fast at fylkesnemnda har adgang til å fastsette vilkår om plassering 

hos biologiske foreldre. Forståelsen er senere fulgt opp i Rt. 2012 s. 488
217

 og underrettsprak-

sis.
218

 Til tross for at underrettspraksis har mindre vekt enn avgjørelser fra høyesterett, viser 

den likevel at tolkningen legges til grunn.
219

  

 

Hvorvidt det kan stilles vilkår om konkret plassering hos andre enn barnets biologiske foreld-

re fremgår ikke av Rt. 2011 s. 377. Kjennelsen viser imidlertid til fosterhjemsforskriftens § 4 

annet ledd som gjelder barneverntjenestens plikt til å vurdere nettverksplassering. Nettverks-
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 Ot.prp.nr.44 (1991-1992) s. 46 
214

 Lindboe (2012) s. 97 og Ofstad (2015) s. 161 
215

  NOU 2016: 16 s. 207 
216

 Rt. 2011 s. 377 avsnitt 39 
217

 Rt. 2012 s. 488 avsnitt 22 
218

 bla. LE-2016-28057 s. 4 og 14-104693TVI-JARE s. 16 
219

 Eckhoff (2001) s 162 



35 

 

plassering omfatter både barnets familie og nære nettverk.
220

 Dette kan tilsi at kjennelsen fra 

2011 innebærer at fylkesnemnda også kan stille vilkår om plassering i familie og nære nett-

verk. Forståelsen følger også av Rt. 2012 s 488. I saken forutsettes det at fylkesnemnda hadde 

plikt til å ta stilling til påstanden fra barnets mor om at morens fosterforeldre burde bli barnets 

fosterforeldre. Tilsvarende forståelse er også lagt til grunn i underrettspraksis,
221

 og i teori. I 

teorien er kjennelsen fra 2011 vurdert slik at den fastslår adgangen til å «(…) sette vilkår om 

et bestemt fosterhjem».
222

 Fylkesnemnda kan dermed stille vilkår om konkret plasseringssted i 

barnets familie og nære nettverk.  

 

Adgangen til å stille vilkår om konkret plasseringssted utenfor barnets familie og nære nett-

verk er ikke avklart. I NOU 2016:16 og NOU 2012: 5 er kompetansen til å sette vilkår om 

konkret plasseringssted generelt utformet, uten forbehold.
223

 Uttalelsene indikerer at kompe-

tansen gjelder samtlige fosterhjemsplasseringer. Teorien omtaler også kompetansen gene-

relt,
224

 i tillegg til at det fremheves at spørsmålet «(…) er mest aktuelt når en plassering i fa-

milien står opp mot plassering i et såkalt nøytralt fosterhjem».
225

 At spørsmålet er mest aktuelt 

i noen tilfeller, avskjærer ikke adgangen ellers. Imidlertid kan dette være å legge for mye i 

uttalelsene. Spørsmålet er ikke vurdert i øvrige rettskilder og rettstilstanden må anses uav-

klart.  

 

3.3.1.5 Fylkesnemndas plikt til å vurdere fremsatte krav 

 

Hvorvidt fylkesnemnda vurderer om det skal settes vilkår om et konkret plasseringssted til 

plasseringsalternativet, som i 3.3.1.4, er ikke opp til fylkesnemnda alene. Fylkesnemnda har 

en plikt til å ta stilling til de krav partene har fremsatt, se punkt 3.3.1.3. 
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Adgangen til å sette vilkår fremstår som en kan-regel i bvl. § 4-15 annet ledd annet punktum. 

Ordlyden indikerer at fylkesnemnda kan avgjøre om kompetansen til å stille vilkår skal benyt-

tes i den konkrete sak. Saksbehandlingsreglene for fylkesnemndas vedtak og begrunnelse in-

nebærer imidlertid at fylkesnemnda har en plikt til å ta stilling til krav som fremsettes av par-

tene, også krav konkret fosterhjemsplassering. Fylkesnemndas vedtak skal begrunnes som 

dommer etter bvl. § 7-19 tredje ledd første punktum, ellers gjelder tvl. § 19-6 så langt den 

passer etter bvl. § 7-19 tredje ledd annet punktum. Tvisteloven gjelder dermed i den utstrek-

ning hensynene eller bestemmelsene i bvl. ikke tilsier annet.  

 

Hvilke krav som stilles til begrunnelse av dommer fremgår av tvl. § 19-6 fjerde ledd. Etter 

bestemmelsens annet punktum skal begrunnelsen inneholde en «(…) a) framstilling av saken, 

b) partenes påstander med påstandsgrunnlag, og rettens vurdering». Hva dette innebærer er 

konkretisert ytterligere i tvl. § 19-6 femte og syvende ledd: 

 

«Saksframstillingen og redegjørelsen for påstandsgrunnlagene skal konsentrert beskrive det 

rettsforhold som er tvistegjenstand, sakens bakgrunn og partenes rettslige og faktiske anførsler 

så langt det er nødvendig for å forklare avgjørelsen.
226

  

(…)  

Dommer og kjennelser skal inneholde en slutning
9
 som nøyaktig angir resultatet for de avgjø-

relser som treffes».
227

 

 

Når femte og syvende ledd leses i sammenheng, fremgår det at fylkesnemnda må fremstille 

saken ved å beskrive sakens rettsforhold, og er forpliktet til å ta stilling til fremsatte krav.  

 

Rettsforholdet som er saken tvistegjenstand utgjør sakens ytre rammer, sakens krav. Dette 

følger av tvl. § 11-2 første ledd første punktum og § 11-4 siste punktum og juridisk teori.
228

 

Sakens krav sammenfattes i en påstand, som er partens ønskede resultat i saken.
229

 Fylkes-
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nemnda skal dermed redegjøre for hva saken gjelder, herunder faktiske og rettslige anførsler 

som ligger til grunn for sakens krav og partenes påstander, samt fylkesnemndas vurdering og 

resultat i saken.  

 

Fylkesnemndas plikt til å ta stillingen til fremsatte krav bekreftes i rettspraksis. Rt. 2012 s. 

488 slår fast at fylkesnemnda etter bvl. § 7-19 og tvl. § 19-6 som domstollignende organ, «må 

ta standpunkt til de krav som er fremsatt, og at det skal fremgå av slutningen om kravet tas til 

følge eller ikke».
230

 Tolkningen støttes også i offentlige utredninger.
231

  

 

Fylkesnemndas plikt til å ta stilling til et krav fremsatt av partene innebærer at kravet må rea-

litetsbehandles. Dette fremgår av rettspraksis. I Rt. 2012 s. 488 henvises det til Rt. 2011 s. 377 

hvor det fremgår at «nemndas vedtak» i bvl. § 7-24 og tvl. § 36-1 etter ordlyden innebærer at 

«(…) fylkesnemnda har tatt stilling til spørsmålet om slik fosterhjemsplassering».
232

 Å ta stil-

ling til et krav innebærer etter Rt. 2012 s. 488 at realiteten i kravet har vært behandlet.
233

 Rea-

litetsbehandling vil si at kravet vurderes opp mot vilkårene i loven.
234

 I Rt. 2011 s. 377 frem-

går det at kravet må ha blitt tatt stilling til og fremgå av vedtakets slutning. Det følger imidler-

tid av Rt. 2012 s. 488 at:  

 

«selv om avgjørelsen av et krav feilaktig ikke fremgår av slutningen har det imidlertid ikke 

`betydning for prøvelsesretten hvis kravet først har vært fremsatt for og behandlet av nemn-

da`».
235

 

 

Følgelig var det tilstrekkelig at det fremgikk av premissene at et krav om konkret fosterhjem 

ikke ble tatt til følge.  

 

Plikten til å vurdere fremsatte krav gjelder uten forbehold. Dette fremgår av Rt. 2012 s. 488. 

Høyesterett fastslo at fylkesnemndas kompetanse til å vurdere krav om konkret fosterhjems-
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plassering, ikke er betinget av at barneverntjenesten har forhåndsgodkjent fosterhjemmet.
236

 I 

slike tilfeller må heller fylkesnemnda legge til grunn at godkjenning kan foretas i ettertid. 

Dersom fosterhjemmet ikke godkjennes, må saken behandles på nytt i fylkesnemnda jf. bvl. § 

4-13.
237

  

 

Det at vurderingsplikten gjelder uten forbehold kan indikerer at adgangen til å stille vilkår til 

plasseringsalternativet etter bvl. § 4-15 annet ledd annet punktum er generell, i motsetning til 

punkt 3.3.1.4.  

 

3.3.1.6 Overprøving av fylkesnemndas valg av konkret fosterhjem 

 

Partene i en sak for fylkesnemnda kan få administrative tvangsvedtak overprøvd av tingretten 

etter reglene for utvidet overprøvingsadgang i tvl. kapittel 36, jf. bvl. § 7-24 første ledd første 

punktum. De private partene har krav på fri sakførsel i saker som behandles etter kapittel 36 i 

tvl. Dette følger av rettshjelpsloven § 16 første ledd annet punkt. 

 

Avgjørende for at valg av konkret fosterhjem skal omfattes av overprøvingsadgangen, er at 

valget er en del av vedtaket etter bvl. § 7-24 første ledd og tvl. § 36-1 første ledd, og at vurde-

ringen innebærer administrativ tvang etter tvl. § 36-1 første ledd.  

 

I det følgende presiseres sammenhengen mellom fylkesnemndas plikt til å ta stilling til et krav 

og at kravet er en del av vedtaket, samt forbindelsen mellom hvilke avgjørelser som innehol-

der administrativ tvang og adgangen til å sette vilkår utover barnets familie og nære nettverk.  

 

3.3.1.6.1 Valg av konkret fosterhjem som en del av fylkesnemndas vedtak  

 

Valg av konkret fosterhjem anses som en del av vedtaket fra fylkesnemnda etter bvl. § 7-14 

og tvl. § 36-1, når spørsmålet er tatt stilling til, jf. punkt 3.3.1.5. 

 

Dersom valg av konkret fosterhjem ikke er vurdert av fylkesnemnda, faller spørsmålet utenfor 

domstolens prøvingsrett etter bvl. § 7-24. Dette fremgår av Rt. 2012 s. 488, med henvisning 
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til Rt. 2011 s. 377, som understreker at dersom domstolsprøving tillates i tilfeller utover hva 

som er vurdert av fylkesnemnda, ville domstolen «(…) tre i forvaltningens sted».
238

 Noe som 

i samme avsnitt omtales som uheldig. 

 

Årsaken til hvorfor valg av konkret fosterhjem ikke er vurdert er etter rettspraksis ikke avgjø-

rende. I Rt. 2011 s. 377 fremgikk det at et krav fremsatt for tingretten, uten forutgående be-

handling i fylkesnemnda,
239

 ikke kunne overprøves.
240

 Dersom fylkesnemnda feilaktig unnla-

ter å vurdere et krav fremsatt av partene, er også spørsmålet avskåret fra overprøving etter Rt. 

2012 s. 488.
241

 Saken ble henvist til ny behandling i fylkesnemnda. Forståelsen er også senere 

lagt til grunn i underrettspraksis.
242

  

 

3.3.1.6.2 Valg av konkret fosterhjem som et administrativt tvangsvedtak 

 

Det er kun krav som gjelder administrative tvangsvedtak som etter særskilt hjemmel kan 

overprøves etter tvl. kapittel 36, jf. tvl. § 36-1 første ledd første punktum. For vedtak fra fyl-

kesnemnda utgjør bvl. § 7-24 første ledd første punktum en særskilt hjemmel. Vurderinger 

som etter bvl. må behandles i fylkesnemnda utgjør dermed administrative tvangsvedtak etter 

tvl. § 36-1 første ledd. 

 

Utgangspunktet etter bvl. er at valg av konkret fosterhjem ikke er en avgjørelse som innebæ-

rer et administrativt tvangsvedtak. Dette følger av at avgjørelsen i utgangspunktet ikke er et 

spørsmål som må vurderes av fylkesnemnda. Dette fremgår av bvl. § 8-4 annet og første ledd 

hvor tiltakene som skal vurderes av fylkesnemnda fremgår. Forståelsen bekreftes også i Rt. 

2011 s. 1601. I dommen fremgår det at «(…) Rt-2011-377 illustrerer at kapittel 36 også 

kommer til anvendelse i andre tilfeller enn der fylkesnemnda treffer tvangsvedtak».
243

  

 

Av rettspraksis følger det at valg av konkret fosterhjem likevel kvalifiserer for rettslig over-

prøving. I Rt. 2012 s. 488, med henvisning til Rt. 2011 s. 377 avsnitt 47, fastslås det at i tilfel-

                                                 
238

 Rt. 2012 s. 488 avsnitt 23 jf. Rt. 2011 s. 377 avsnitt 47 
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lene hvor partene fremsetter krav om konkret fosterhjemsplassering i familie eller nært nett-

verk og slik plassering ikke er mulig, innebærer vedtaket et «øket element av tvang».
244

 

Tvangselementet gjør at valg av konkret fosterhjem kan overprøves. Dette er også senere lagt 

til grunn i underrettspraksis.
245

 

 

Hvorvidt retten kan prøve fylkesnemndas vurdering utover fosterhjemsplassering i familie 

eller nært nettverk er uavklart. I en avgjørelse fra Follo tingrett fremmes spørsmålet i vurde-

ringen av hvor langt uttalelsene i Rt. 2011 s. 377 rekker. Det uttales i dommen at: 

 

«i hvilken grad Høyesteretts avgjørelse kan forstås dithen at retten kan prøve valget mellom 

andre konkrete fosterhjemsplasseringer der det ikke er tale om slektsplassering, er langt mer 

usikkert etter som det da neppe vil være samme `øket element av tvang` som fremhevet av 

Høyesterett. Det er imidlertid ikke nødvendig for retten å ta nærmere stilling til det spørsmålet 

i den foreliggende sak».
246

  

  

Det kan vanskelig trekkes noen klar slutning fra denne uttalelsen, utover det at tingretten ikke 

anser spørsmålet som dekket av kjennelsen fra 2011. Avgjørelsen indikerer imidlertid at andre 

fosterhjemsplasseringer kan forekomme. Ingen øvrige rettskilder vurderer spørsmålet, rettstil-

standen anses dermed uavklart.  

 

Tvangselementet foreligger imidlertid ikke kun når fremsatte krav ikke fører frem, men også 

når krav avvises. Dette fremgår i HR-2017-847-A. Saken omhandlet hva som kan prøves i et 

selvstendig søksmål. Med henvisning til Rt. 2011 s. 1601 konstateres det at «(…) avgjørelser 

som går ut på avvisning fra fylkesnemnda kan prøves for domstolene».
247

 Av tidligere praksis 

følger tolkningen direkte av lovens ordlyd. Dette fremgår blant annet av Rt. 2009 s. 831. Sa-

ken gjaldt avvisning av søksmål om rettslig overprøving av vedtak fattet av fylkesnemnda. I 

kjennelsen fremgår det at avvisningsvedtaket skulle vært vurdert etter tvl. kapittel 36 fordi 

«(…) også vedtak om ikke å anvende tvangstiltak, kan prøves rettslig».
248

 Denne forståelsen 
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er også lagt til grunn i teorien,
249

 og må følgelig også gjelde krav om konkret fosterhjemsplas-

sering i barnets familie og nære nettverk.   

 

3.3.2 Valg av konkret plasseringssted som beslutning av barneverntjenesten 

 

3.3.2.1 Kompetent organ 

 

Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for oppgavene etter bvl. som ikke er tillagt 

statlige organer. Barneverntjenesten har dermed restkompetanse etter bvl. § 2-1 første ledd. 

Valg av konkret fosterhjem er ikke tillagt statlige organer etter bvl. § 4-15 første ledd, og 

dermed er den kommunale barneverntjenesten ansvarlig for å utføre oppgaven. Dette bekref-

tes også i rettspraksis og teori.
250

 Av Rt. 2011 s 377 avsnitt 36 fremgår det at «det nærmere 

valget – innenfor de plasseringsalternativene fylkesnemnda fastsetter etter § 4-14 – skal fore-

tas av barneverntjenesten ut fra hensynet til barnet, jf. § 4-15 første ledd». 

 

Dersom fylkesnemnda har stilt vilkår om konkret fosterhjem, se punkt 3.3.1.4, kan imidlertid 

ikke barneverntjenesten overprøve valget og er avskåret fra å benytte sin kompetanse. Dette 

følger av at det kun er tingretten som kan overprøve vedtak fra fylkesnemnda etter bvl. § 7-

24.  

 

3.3.2.2 Saksbehandlingsregler og avgjørelse 

 

Saksbehandlingen ved barneverntjenesten er regulert av fvl., med mindre annet følger av bvl., 

jf. bvl. § 6-1 første ledd. Særlige saksbehandlingsregler fremgår av bvl. kapittel seks. Barne-

vernloven § 6-1 annet ledd lyder «avgjørelser som gjelder ytelser og tjenester etter denne lo-

ven skal regnes som enkeltvedtak». Bestemmelsen er en særregel om enkeltvedtak i bvl. og 

følgelig er avgjørelsene som omfattes av bvl. § 6-1 å anse som et enkeltvedtak også i fvl. for-

stand.  
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Ytelser og tjenester må etter ordlyden forstås slik at tiltak etter bvl. kapittel fire omfattes. 

Plassering av et barn i fosterhjem etter bvl. § 4-15 første ledd omfattes dermed av vilkåret i § 

6-1 annet ledd.  

 

Det avgjørende for om valg av konkret fosterhjem er et enkeltvedtak, er om valget anses som 

en avgjørelse etter bvl. § 6-1 annet ledd. Både avgjørelser om å iverksette og ikke iverksette 

tiltak omfattes av ordlyden.
251

 Det fremgår ikke av ordlyden i bvl. § 4-15 første ledd om valg 

av konkret fosterhjem anses som en avgjørelse etter § 6-1 annet ledd. Det følger imidlertid av 

forarbeidene til bvl. § 6-1, at: 

 

«Avgjørelser om opptak i og utskrivning fra institusjon har ikke vært regnet som enkeltvedtak. 

Etter barnevernloven vil imidlertid spørsmålet om institusjonsplassering, i likhet med spørs-

målet om fosterhjemsplassering, vanskelig kunne vurderes isolert, fordi plasseringsspørsmålet 

henger så nøye sammen med det vedtak som gir grunnlag for tiltaket; f.eks. vedtak om an-

svarsovertakelse eller hjelpetiltak. Etter departementets oppfatning synes det derfor likevel ik-

ke grunnlag for å anse verken avgjørelser om tildeling av plass i institusjon eller fosterhjem 

som selvstendige vedtak. Departementet har derfor kommet til at det ikke er hensiktsmessig å 

opprettholde forslaget i høringsutkastet om at avgjørelser om tildeling av plass i institusjon 

skal anses som enkeltvedtak etter lov om barneverntjenester».
 252

 

 

Forarbeidene trekker klart i retning av at valg av konkret fosterhjem er så nært knyttet til ved-

taket som gir grunnlag for fosterhjemsplasseringen at valget isolert ikke kan anses som en 

avgjørelse. Forståelsen bekreftes også i teorien.
253

 Teorien begrunner resultatet i uttalelsene 

fra forarbeidene. Det legges til grunn at valg av konkret fosterhjem anses «(…) som en del av 

iverksettelsen»
254

 av vedtaket om omsorgsovertakelse. 
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Uttalelser fra Sivilombudsmannens
255

 underbygger tilsvarende forståelse. I Sivilombudsman-

nens årsrapport fra 2007 fremgår uttalelsene i tilknytning til klagesak 2007/530. Saken om-

handlet fosterhjemsstatus ved plassering i barnets slekt. Spørsmålet i saken var om barnevern-

tjenesten fritt kunne avgjøre om de skulle godkjenne en frivillig plassering, og om avgjørelsen 

var et enkeltvedtak. I saken uttaler Sivilombudsmannen seg generelt om valg av fosterhjem 

etter bvl. § 4-15 første ledd er et enkeltvedtak. Sivilombudsmannen gjengir forarbeidene og 

teorien, og konkluderer deretter valget ikke er et enkeltvedtak.  

 

Tilsvarende tolkning er lagt til grunn i en klagesak fra 2003.
256

 Saken gjaldt en klage til Sivil-

ombudsmannen over at kommunen ikke vurderte valg av konkret fosterhjem som et enkelt-

vedtak. På bakgrunn av ovennevnte kilder legger Sivilombudsmannen til grunn at det ikke:  

 

«(…) på rettslig grunnlag kan kritiseres at kommunen har lagt til grunn at valget av det konk-

rete fosterhjemmet ikke er et enkeltvedtak med klagerett etter forvaltningslovens bestemmel-

ser».
257

  

 

Vekten av uttalelser fra Sivilombudsmannen har isolert sett liten vekt.
258

 I denne sammen-

hengen underbygger uttalelsene øvrig tolkning og er dermed likevel av betydning.  

 

Uttalelser fra forarbeidene, teorien og uttalelser fra Sivilombudsmannen tolker rettskildene 

likt. Tilknytningen til vedtaket om omsorgsovertakelse gjør at valget etter bvl. § 4-15 kun 

anses som et ledd i iverksettelsen av fylkesnemndas vedtak, ikke en selvstendig avgjørelse 

etter bvl. § 6-1.  

 

Systembetraktninger fra fvl. § 2 første ledd a og b kan likevel indikere at valget av konkret 

fosterhjem må anses som et enkeltvedtak. Et vilkår i vurderingen etter fvl. § 2 første ledd a er 

om vedtaket virker «(…) bestemmende for rettigheter eller plikter». Dette omfatter etter for-
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arbeidene «(…) saker hvor forvaltningsorganene utøver myndighet som griper inn i den en-

keltes rettsstilling».
259

 Vurderingen må foretas konkret og avgjørende er om valg av konkret 

fosterhjem er bestemmende for partenes rettsstilling.  

 

Rettspraksis har lagt til grunn at dersom barnet ikke kan plasseres hos familie eller nært nett-

verk innebærer plasseringen «(…) et øket element av tvang (…)»,
260

 se punkt 3.3.1.6.2. 

Tvangselementet hefter også ved valget i tilfellene det foretas av barneverntjenesten. Dette 

kan trekke i retning av at avgjørelsen er av betydning for partenes rettsstilling. Signaler fra 

lovgiver kan også underbygge dette synet. Lovgiver har løftet vurderingen av plassering i 

familie eller nært nettverk fra forskrift til lov, se punkt 1.1. Momentet gjør seg imidlertid ikke 

gjeldende dersom valget står mellom to fosterhjem utenfor familien eller det nære nettverket. 

Det at plasseringen kan ha betydning for samvær eller kontakt med annen familie, se punkt 

3.2.2.3, kan også trekke i retning av at partenes rettsstilling påvirkes. 

 

Lovgiver har videre lovfestet metoden for hvordan vurderingen av plasseringen hos familie 

eller nære nettverk skal foretas, barnets rett til medvirkning som generell rettighet, og skjerpet 

kravene til dokumentasjonen av medvirkningen i den enkelte sak.
261

 Samtlige av disse end-

ringene er momenter i vurderingen av konkret fosterhjem. Endringsloven kan dermed indikere 

at partenes rettsstilling påvirkes. Imidlertid fremgår det ikke at lovendringen er ment å føre til 

endring av saksbehandlingsreglene ved valg av fosterhjem, signalene fra lovgiver kan dermed 

ikke tillegges avgjørende vekt.  

 

Det er imidlertid kun avgjørelser som utgjør et «vedtak» som kvalifiserer til å være et enkelt-

vedtak etter fvl. § 2 første ledd a og b. Momentene som sier at valg av konkret fosterhjem er 

så tett tilknyttet vedtaket om omsorgsovertakelse at valget ikke kan anses som en selvstendig 

avgjørelse gjør seg dermed gjeldende ved vurderingen etter fvl. § 2. Valg av konkret foster-

hjem kan dermed heller ikke utgjøre et enkeltvedtak etter fvl. Tolkningen følger også av at 
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rundskriv om fosterhjem som indikerer at bvl. § 6-1 strekker lenger enn fvl. § 2 første ledd a 

og b.
262

  

 

Til tross for at det er momenter som kan indikere at valg av konkret fosterhjem kan ha betyd-

ning for partenes rettsstilling, kan ikke valget anses som et enkeltvedtak etter fvl. § 2 eller bvl. 

§ 6-1 annet ledd.  

 

Det at avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak innebærer at saksbehandlingsreglene for enkeltved-

tak i fvl. ikke kommer til anvendelse. Saksbehandlingen ved valg av konkret fosterhjem regu-

leres dermed kun av bvl. kapittel seks, eksempelvis barnets uttalerett etter bvl. § 6-3, se punkt 

2.2.1, og at innhenting av opplysninger i saken skal gjøres i samarbeid med den saken gjelder 

etter bvl. § 6-4. Kravene til forsvarlig saksbehandling, se punkt 2.1.1, kommer også til anven-

delse. 

 

3.3.2.3 Overprøving og klageadgang 

 

Valg av konkret fosterhjem foretatt av barneverntjenesten kan ikke overprøves, og det er ing-

en klageadgang. Tingretten kan ikke overprøve beslutningen etter bvl. § 7-24, se punkt 3.3.1.6 

og fylkesmannen kan ikke overprøve avgjørelser som ikke er enkeltvedtak etter bvl. § 6-5 

første ledd. 

 

4 Vurdering av gjeldende rett  

 

Redegjørelsen av gjeldende rett viser at valg av konkret fosterhjem følger et tosporet system. 

Valget kan foretas både av fylkesnemnda og av barneverntjenesten.  

 

Avgjørende for hvor vurderingen foretas er hvorvidt det fremsettes krav om konkret plasse-

ringssted i barnets familie eller nære nettverk for fylkesnemnda. Krav kan fremsettes av par-

tene i saken, eksempelvis barneverntjenesten, foreldrene eller barnet. Samtlige parter er repre-

sentert ved advokat. Dersom det fremsettes krav, er fylkesnemnda forpliktet til å ta stilling til 
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kravet, noe som innebærer at kravet må realitetsbehandlet. Krav som tas stilling til at fylkes-

nemnda, og krav som avvises, kan også overprøves av tingretten etter kapittel 36 i tvl., se 

punkt 3.3.1.6. 

 

Rettstilstanden er ikke avklart når det gjelder hvorvidt fylkesnemnda eller tingretten har ad-

gang til å sette vilkår om konkret fosterhjem utenfor barnets familie og nære nettverk i hen-

hold til bvl. § 4-15 annet ledd annet punktum, se punkt 3.3.1.3 og 3.3.1.6.2. 

  

Dersom valg av konkret fosterhjem er vurdert av fylkesnemnda, er barneverntjenesten avskå-

ret fra å benytte sin kompetanse. Om det ikke er fremstilt krav for fylkesnemnda, må barne-

verntjenesten foreta valg av konkret fosterhjem. Valget foretas som en del av iverksettelsen av 

fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse, se punkt 3.3.2.2, og er ikke et enkeltvedtak 

med overprøvings- eller klageadgang, se punkt 3.3.2.3. 

 

 

4.1 Samsvarer det tosporede systemet med de rettslige skrankene? 

 

4.1.1 Materielle krav 

 

De materielle krav gjenspeiler i stor grad de rettslige skrankene det redegjøres for i kapittel to. 

Barnet har en ubetinget rett til omsorg, også etter omsorgsovertakelse. Etter omsorgsoverta-

kelse, er det de statlige myndighetene som har ansvar for at barnet får tilstrekkelig omsorg, 

eksempelvis i fosterhjem. I den individuelle vurderingen ved valg av konkret fosterhjem skal 

hensynet til barnets beste være avgjørende etter bvl § 4-1. Likevel tilsier momentene i vurde-

ringen at også gjenforeningsformålet gjenspeiles i norsk rett ved kravet til kontinuitet i opp-

dragelse og bakgrunn, tilrettelegging for samvær, og vurdering av om barnet kan plasseres i 

familie eller nært nettverk, se punkt 3.2.2.2, 3.2.2.3 og 3.2.2.4.1.  

 

De materielle kravene er like uavhengig av om valget foretas av fylkesnemnda eller barne-

verntjenesten, se punkt 3.2. Det tosporede systemet påvirker således ikke hvilke føringer som 

ligger til grunn for vurderingen etter loven.  

 

De materielle reglene for valg av konkret fosterhjem samsvarer dermed med de rettslige 

skrankene.  
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4.1.2 Prosessuelle krav 

 

4.1.2.1 Behandlingen i fylkesnemnda 

 

Dersom valg av konkret fosterhjem foretas av fylkesnemnda, er det lagt til grunn i rettspraksis 

fra EMD at ordningen samsvarer med kravene som fremgår av EMK artikkel 8 nr. 2. Dette 

fremgår av M.L. mot Norge. I saken fremgår det at kravene som stilles til nasjonale beslut-

ningsprosesser, se punkt 2.1 side 10 flg., er oppfylt ved vurderingen fylkesnemnda og etter-

følgende rettslig overprøving. Prosessen i fylkesnemnda samsvarer også med kravene som 

følger av prinsippet om barnets beste, herunder begrunnelse, se punkt 2.2 side 15 flg., samt de 

øvrige rettslige skrankene, se punkt 2.3, og forsvarlig saksbehandling, se punkt 2.1.1.  

 

4.1.2.2 Behandlingen i barneverntjenesten 

 

Hvorvidt vurderingen av konkret fosterhjem hos barneverntjenesten samsvarer med de rettsli-

ge skrankene, er imidlertid mer tvilsomt.  

 

Det stilles tilsvarende krav til saksbehandlingen hos barneverntjenesten, som fylkesnemnda, 

se kapittel to og punkt 3.3. Dette gjelder involveringen av foreldrene i prosessen, se punkt 

3.2.2.4.3, og barnet rett til medvirkning, se punkt 2.2.2, kravene til opplysninger om faktiske 

forhold, til hvor grundig og balansert vurderingen må være og at barnets beste skal være av-

gjørende, se punkt 2.1 og 2.1.1 Det er imidlertid noen aspekter ved prosessen hos barnevern-

tjenesten som gjør at kravene likevel ikke oppfylles i tilstrekkelig grad. 

 

Prosessen i barneverntjeneste vurderes kun av ett organ. Det fremgår av fosterhjemsforskrif-

ten § 4 fjerde ledd første punktum at foreldrene har rett til å uttale seg om konkret fosterhjem 

før avgjørelsen fattes, se punkt 3.2.2.4.3. Barnet har tilsvarende uttalerett etter Grl. § 104 førs-

te ledd annet punktum, se punkt 2.2.2. Graden partene ble involvert i prosessen hos fylkes-

nemnda og påfølgende rettslig behandling ble vektlagt av EMD i M.L. mot Norge avsnitt 46. 

Da det ikke er noen adgang til å angripe vurderingen foretatt av barneverntjenesten blir parte-

ne involvert mindre enn ved behandling i fylkesnemnda, med etterfølgende rettslig overprø-

ving. Dette gjør det usikkert om behandlingen samsvarer med kravene i EMK artikkel 8 nr. 2. 
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Partene i saken for fylkesnemnda om omsorgsovertakelse, barnet og foreldrene, har heller 

ikke krav på å motta begrunnelse fra barneverntjenesten når valget av fosterhjem foretas av 

barneverntjenesten. Dette følger av at avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak, men en beslutning i 

forbindelse med iverksettelsen av vedtaket om omsorgsovertakelse, se punkt 3.3.2.2. Dette 

innebærer at verken foreldrene eller barnet har krav på å få vite hvilken vekt deres uttalelser 

er tillagt eller hvordan øvrige momenter og hensyn i saken har utspilt seg. Dette kan være 

problematisk i lys av praksis fra EMD tilknyttet EMK artikkel 8 nr. 2, se punkt 2.1, og den 

prosessuelle dimensjonen av prinsippet om barnets beste.  

 

Prinsippet om barnets beste, herunder det prosessuelle aspektet om begrunnelse for prinsip-

pets betydning, se punkt 2.2.1 side 13-14, kan også gjøre at prosessen i barneverntjenesten er 

problematisk. Når partene ikke får noen begrunnelse, får de heller ikke se betydningen av 

hensynet til barnets beste i vurderingen. 

 

I R.M.S. mot Spania, se punkt 2.1 side 10, ble ikke foreldrenes ønske om fosterhjemsplasse-

ring i familien tatt til følge. Begrunnelsen var at vedkommende ikke hadde kapasitet, uten at 

vedkommende var tilstrekkelig involvert i saken. Begrunnelsen ble ansett som utilstrekkelig 

og utgjorde et brudd på EMK artikkel 8 nr. 2.
263

 Dommen indikerer at det stilles visse krav til 

begrunnelse ved valg av konkret plasseringssted, i det minste der krav om konkret plassering i 

familien er fremsatt. I vurderingen foretatt av barnevernstjenesten, har ikke foreldrene eller 

barn krav på å få se begrunnelsen, uavhengig av om partene har fremmet krav om konkret 

fosterhjemsplassering. Dette indikerer også at gjeldende rett ikke samsvarer med de rettslige 

skrankene etter EMK artikkel 8 nr. 2.  

 

I M.L. mot Norge, se punkt 2.1 side 9, indikeres det at statlige myndigheter har en plikt etter 

EMK artikkel 8 nr. 2 til å vurdere om et barn kan plasseres i sin familie. Plikten utledes av de 

nasjonale myndigheters tilretteleggingsplikt for gjenforening av familien og fordi slik plasse-

ring anses som mindre inngripende. Tolkningen fremgår også av NOU 2016: 16,
264

 og er el-

lers en pliktig vurdering etter fosterhjemsforskriften § 4, se punkt 3.2.2.4.1. Når partene ikke 

får begrunnelse for avgjørelsen om konkret plasseringssted, kan de følgelig ikke kontrollere 

hvorvidt barneverntjenesten oppfyller sin plikt. Manglende begrunnelse vanskeliggjør kon-

                                                 
263

  R.M.S. mot Spania avsnitt 88 
264

  NOU 2016: 16 s. 352 
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trollen av om nasjonale myndigheter i tilstrekkelig grad ivaretar interessene EMK artikkel 8 

beskytter.  

 

Det at lovgiver anså det nødvendig å løfte plikten til lovsform
265

 kan indikere at vurderingen 

ikke gjennomføres i tilstrekkelig grad. I NOU 2012: 5 ble det fastslått at vurderingen av om 

barnet kan plasseres i familien eller det nære nettverket møtte en viss motvilje i forvalt-

ningen.
266

 Hvorvidt tendensen fortsatt er et faktum fremgår ikke av forarbeidene til endrings-

loven. Imidlertid har det vært en tendens tidligere og lovgiver anser det fortsatt som nødven-

dig å lovfeste plikten, som gjør det betenkelig at partene ikke får begrunnelse for avgjørelsen.  

 

En innvending mot at prosessen i barneverntjenesten er i strid med EMK artikkel 8 nr. 2 og 

prinsippet om barnets beste er at avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak, kun en beslutning i for-

bindelse med iverksettingen av et vedtak fra fylkesnemnda, se punkt 3.3.2.2. Det anses til-

strekkelig at behandlingen i fylkesnemnda oppfyller de prosessuelle kravene. Innvendingen 

kan imidlertid neppe ha avgjørende vekt. I Olsson mot Sverige no. 1 ble svenske myndigheter 

dømt for brudd på EMK artikkel 8 nr. 2 fordi tre barn ble plassert så langt unna de biologiske 

foreldrene at samvær ble praktisk umulig, uten at plasseringen var nærmere begrunnet.
267

 Et-

ter avgjørelsen var konkret plassering ansett som en del av iverksettingen av vedtaket om om-

sorgsovertakelse, uten at dette endret domstolens konklusjon. Dette kan dermed tilsi at det 

stilles krav til begrunnelse til tross for at vurderingen ikke er et enkeltvedtak, samt at øvrige 

krav som følger av EMK artikkel 8 nr. 2 også må være oppfylt for at vurderingen skal være 

konvensjonsmessig.  

 

Ingen autoritative kilder har vurdert hvorvidt behandlingen i barneverntjenesten samsvarer 

med de rettslige skrankene. Lovgiver har imidlertid valgt å videreføre ordningen om at barne-

verntjenesten har vedtaksmyndighet dersom ikke fylkesnemnda har satt vilkår om konkret 

fosterhjem. Dette kan indikere at lovgiver vurderer ordningen dithen at den samsvarer med de 

rettslige skrankene på området. Det fremgår imidlertid ikke av forarbeidene til endringslovene 

at dette er et bevisst valg eller at spørsmålet er vurdert. Uavhengig av lovgivers mening om 

barneverntjenestens vurdering og innsigelsen om at avgjørelsen ikke er et enkeltvedtak, er 

                                                 
265

  Lov 16. juni 2017 nr. 46 om endringer i barnevernloven (barnevernsreformen) § 4-22 tredje ledd 
266

  NOU 2012: 5 s. 92 
267

  Olsson mot Sverige avsnitt 82 
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momentene om involvering av partene i prosessen og den manglende begrunnelse tilstrekkelig 

til at behandlingen i barneverntjenesten trolig ikke samsvarer med de rettslige skrankene. 

 

4.1.3 Partenes innvirkning på vedtaksmyndigheten i den enkelte sak 

 

Det kan også stilles spørsmål ved om ordningen for hvordan partene velger organet som til-

legges vedtakskompetanse i den enkelte sak, samsvarer med de rettslige skrankene. 

 

Ved å benytte den relativt vide adgangen til å fremsette krav for fylkesnemnda om konkret 

plasseringssted i barnets familie og nære nettverk, avgjør partene hvilket organ som har ved-

takskompetanse, se punkt 3.3.1.3. I teorien hevdes det at normalen er at konkret fosterhjem 

behandles av barneverntjenesten.
268

 Det at adgangen ikke benyttes kan innebære at partene 

normalt er indifferente til valg av konkret fosterhjem eller hvilket organ som skal vurdere 

spørsmålet. Årsaken er imidlertid ukjent, og at adgangen sjeldent benyttes gjør at det kan stil-

les spørsmål ved om ordningen fremstår tydelig nok for partene.  

 

Lovkravet i EMK artikkel 8 nr. 2 stiller krav til lovens kvalitet og tilgjengelighet, slik at det 

skal være mulig å forutberegne sin rettsstilling, se punkt 2.1. Adgangen til å fremsette krav 

om plassering hos barnets familie eller nære nettverk fremgår av rettskildene, se punkt 3.3.1.3 

og 3.3.1.4. Imidlertid fremgår ikke adgangen tydelig av en enkelt paragraf, rettskildebildet må 

ses i sammenheng. Partene kan gjøres kjent med adgangen av nemndleder ved den aktive 

saksstyringen etter bvl. § 7-15, men nemndleder har ingen plikt til dette etter loven. De priva-

te partene er dermed i stor grad overlatt til sin advokat når det gjelder adgangen og følgene av 

å fremsette krav for fylkesnemnda.  

 

Det at en privat aktør er prisgitt kunnskapen til sin advokat og organet med vedtakskompetan-

se, utgjør ikke i seg selv et brudd på kvalitetskravene etter EMK artikkel 8 nr. 2. Rettspraksis 

viser imidlertid at rettsområdet til tider også fremstår uklart for advokater og fylkesnemnda. I 

Rt. 2012 s. 488 feilvurderte fylkesnemnda egen vedtakskompetanse,
269

 og i Rt. 2011 s. 377 

nedla advokaten til far påstand om konkret plassering av datteren hos far uten at spørsmålet 

                                                 
268

  Lindboe(a) (2012) s. 70  
269

 Rt. 2012 s. 488 avsnitt 24 



51 

 

var vurdert i fylkesnemnda.
270

 At feilvurderinger forekommer kan heller ikke i seg selv være 

tilstrekkelig til at lovkravet etter EMK artikkel 8 nr. 2 er brutt. Imidlertid indikerer kombina-

sjonen at ordningen kan gjøre det vanskelig for en privat part å forutberegne sin rettsstilling. 

 

Dersom partene fremsetter krav om konkret fosterhjemsplassering i barnets familie eller nære 

nettverk må fylkesnemnda ta stilling til spørsmålet, se punkt 3.3.1.4 og 3.3.1.5. Rettstilstan-

den er imidlertid uavklart for krav om plassering utenfor barnets familie eller nære nettverket. 

Et slikt krav kan eksempelvis innebære plassering av barnet i fosterhjemmet til eldre søsken 

eller krav om rettet mot de materielle vilkårene i vurderingen, se punkt 3.2.2. Krav av en slik 

art kan trolig være like viktig for foreldrene og barnet, men rettstilstanden er likevel uavklart. 

Hvorvidt slike krav ville omfattes av fylkesnemndas plikt til å ta stilling til fremsatte krav, se 

3.3.1.5, eller om fravær av det økte tvangselementet som fremheves i rettspraksis, gjør at kra-

vet ikke kan behandles i fylkesnemnda eller tingretten, se punkt 3.3.1.6.2, er uavklart. Dersom 

et slikt krav ikke skulle utløse behandling i fylkesnemnda, kan det stilles spørsmål ved om 

ordningen samsvarer med likebehandlingsprinsippet og prinsippet om barnets beste som tolk-

ningsprinsipp, se punk 2.2.1 og 2.3, som begge trolig trekker i retning av at krav bør behand-

les likt.   

 

Saker for fylkesnemnda er ikke underlagt partenes frie rådighet, se punkt 3.3.1.2. Likevel leg-

ger gjeldende rett opp til at partene har avgjørende innflytelse på hvordan saken skal behand-

les. Det kan stilles spørsmål ved om dette er forsvarlig på et område hvor partene ikke ellers 

har fri rådighet.  

 

Usikkerheten ved adgangen til å fremstille krav generelt, og spesielt ved behandlingen av krav 

om konkret fosterhjem utenfor barnets familie og nær nettverk, gjør at de rettslige skrankene 

ikke kan anses oppfylt. 

 

4.2 Hvordan bør valg av konkret fosterhjem foretas? 

 

Svakhetene ved prosessen foretatt av barneverntjenesten og usikkerheten omkring partenes 

avgjørende påvirkning på hvordan saken behandles, trekker i seg selv i retning av at dagens 
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tosporede system bør revurderes. Etter mitt syn bør det vurderes hvorvidt vedtakskompetan-

sen bør tillegges ett fast organ, eller om den tosporede ordningen bør forbedres og klargjøres. 

 

4.2.1 Bør vedtakskompetansen tillegges ett fast organ?  

 

En fast ordning vil fjerne usikkerheten ved hvilket organ som har vedtaksmyndighet og hvor-

for partene fremsetter krav om konkret plassering eller ikke, som fremhevet i 4.1.3. 

 

Tildelingen av vedtakskompetanse til et fast organ kan innebære at fylkesnemnda alltid vurde-

rer det konkrete plasseringsstedet etter bvl. § 4-15. Dette kan løses nært opp til dagens ord-

ning. Barneverntjenesten kan pålegges å foreslå konkret plasseringssted etter bvl. § 7-11 førs-

te ledd bokstav f jf. § 4-15 annet ledd. De private partene ville dermed også fått en oppford-

ring til å ta stilling til konkret fosterhjem i sitt tilsvar for fylkesnemnda etter bvl. § 7-11 fjerde 

ledd. Plasseringsalternativet vurderes allerede samtidig med saken om omsorgsovertakelse 

etter bvl. § 4-14, og i noen tilfeller også konkret plasseringssted i henhold til bvl. § 4-15 annet 

ledd annet punktum. Dette ville ført til en mer enhetlig og forutsigbar behandling. 

 

En pliktig vurdering i fylkesnemnda ville også sikret at valg av konkret fosterhjem ville vært 

en del av saken i fylkesnemnda fra tidlig i prosessen. Noe som trolig ville medført at spørsmå-

let ble behandlet i samsvar med kompleksitet den materielle vurderingen bør ha, se punkt 

3.2.2. 

 

Partene ville også hatt krav på begrunnelse for vurderingen, se punkt 3.3.1.5, og blitt involvert 

i samsvar med kravene fra EMK artikkel 8 nr. 2 etter M.L. mot Norge.  

 

Ordning ville også ført til at lovgiver fjernet ansvaret for hvilket organ som skal ha vedtaks-

myndighet fra partene. Dette ville styrket partenes rettssikkerhet og forutsigbarhet ved at det 

ikke var tvilsomt hvor spørsmålet skulle vurderes og partene ville hatt advokathjelp gjennom 

hele prosessen.  

 

En pliktig vurdering i fylkesnemnda vil imidlertid ikke kun ha positive sider. Innsigelsene vil 

trolig være at en slik behandling tar tid, er ressurskrevende og det faktum at barneverntjenes-

tens lokalkunnskap vil komme i bakgrunnen. 
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Innsigelsene rettet mot tidsmomentet og lokalkunnskapen i barneverntjenesten er lite treffen-

de. Saker om omsorgsovertakelse behandles allerede i fylkesnemnda, og valg av konkret plas-

seringssted foretas i noen tilfeller uten at det fremgår at dette er problematisk i forbindelse 

med tid eller lokalkunnskap. Det innebærer selvfølgelig at barneverntjenesten også har under-

søkt et konkret plasseringssted i forkant av begjæring om en sak, men dette er noe som trolig 

er realiteten da vedtak fra fylkesnemnda må iverksettes innen seks uker etter vedtak er fattet, 

jf. bvl. § 4-13.  

 

Innsigelsen om at behandlingen er mer ressurskrevende har imidlertid mer tyngde. Ordningen 

vil føre til en mer omfattende behandling i fylkesnemnda av saker hvor partene ellers ikke 

hadde fremsatt krav om konkret plassering i familie eller nære nettverk, eller utenfor denne 

kretsen. Det vil også innebære mer arbeid for barneverntjenesten før begjæring tas ut, se 

punkt 3.3.1.3.1, framfor i forbindelse med iverksettelsen av vedtaket.  

 

Ordningen ville eksempelvis også ført til ny behandling i fylkesnemnda dersom barnet må 

plasseres i et nytt fosterhjem i henhold til bvl. § 4-17. En slik plassering ville ført til en ny 

vurdering i fylkesnemnda fordi den nye plasseringen ikke ville samsvart med vedtaket, jf. bvl. 

§ 4-13, og barneverntjenesten kan ikke overprøve fylkesnemndas vedtak, jf. bvl. § 7-24.  

 

Den økte ressursbruken må imidlertid ses opp mot den rettssikkerhetsmessige gevinsten. Par-

tene vil få en ny mulighet til å uttale seg og fremme krav om konkret fosterhjemsplassering, 

og plasseringen i det nye fosterhjemmet ville blitt begrunnet. Vurdering ville trolig også sam-

svart med gjenforeningsformålet etter EMK artikkel 8 nr. 2, se punkt 2.1 s. 10, og hensynet til 

barnets beste, se punkt 2.2, forutsatt at gjennomføringen ikke blir en for stor påkjenning for 

barnet. Det kunne imidlertid også vært mulig å innføre ressursbesparende alternativer ved 

plassering etter bvl. § 4-17. 

 

En alternativ ordning er at barneverntjenesten alltid vurderer det konkrete plasseringsstedet 

etter bvl. § 4-15 første ledd. Ordningen ville trolig vært mer ressursbesparende enn behand-

lingen i fylkesnemnda, men ville ikke avhjulpet svakhetene ved behandlingen etter 4.1.2. 
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4.2.2 Bør det tosporede systemet bestå i en forbedret form? 

 

Forbedringen kan eksempelvis rettes mot behandlingen i barneverntjenesten eller informasjo-

nen partene mottar om adgangen og følgene av å fremsette krav for fylkesnemnda.  

 

En mulig forbedring er en lovfesting av at valg av konkret fosterhjem foretatt av barnevern-

tjenesten etter § 4-15 første ledd anses som enkeltvedtak. Dette ville ført til at valget måtte 

fulgt den forvaltningsrettslige reguleringen av enkeltvedtak, eksempelvis begrunnelseskrav 

etter fvl. § 24 jf. § 25 og klageadgang etter bvl. § 6-5. Dette ville særlig styrket partenes inter-

esser og rettsikkerheten. Dette fremgår i NOU 2012: 5, som blant annet vurderte hvorvidt 

godkjenning av fosterhjem etter bvl. § 4-22 burde være et enkeltvedtak.
271

 Utvalget under-

streker at de ikke har grunnlag for å anta at barneverntjenesten bevisst bryter loven, men til 

tross for dette fremheves det at: 

 

 «det kan likevel ikke utelukkes at det innimellom treffes uheldige avgjørelser som følge  av 

 mangelfull saksbehandling, at det tas utenforliggende hensyn eller at viktige  

 momenter tillegges for lite vekk i den samlede vurderingen».
272

  

 

Tilsvarende momenter gjør seg gjeldende ved valg av konkret fosterhjem. Ved valg av kon-

kret fosterhjem er det heller ikke holdepunkter for å tro at barneverntjenesten ikke er lojale 

mot lovgiver. Det kritikkverdige er at ordningen åpner for at materielle eller prosessuelle feil 

ikke avdekkes. Satt på spissen kan barneverntjenesten legge avgjørende vekt på utenforlig-

gende hensyn, eksempelvis hensynet til fosterforeldre, uten at foreldrene har krav på innsyn 

eller adgang til å klage. 

 

Det er imidlertid ikke utelukkende positive aspekter ved å gjøre valg av konkret fosterhjem til 

et enkeltvedtak. Særlig vil tidsaspektet gjøre seg gjeldende.
273

 Det kan stilles spørsmål ved om 

klagebehandling hos fylkesnemnda vil ta lengre tid enn vurdering hos fylkesnemnda. Ord-

ningen ville trolig også blitt ytterligere komplisert og dermed kanskje ikke være til barnets 

beste. 
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272
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En enklere, og trolig mer ressursbesparende løsning, er å klargjøre adgangen til å fremsette 

krav om konkret plasseringssted for fylkesnemnda i lov eller forskrift. Ved denne klargjøring-

en vil lovgiver sikre at partene tar informerte valg og rettssikkerheten forbedres ved at partene 

ikke er prisgitt sin advokat i like stor grad. Videre vil det trolig også fordre at krav fremstilles 

tidlig i prosessen slik at utsettelser unngås, se punkt 3.3.1.2. Imidlertid vil ikke ordningen av-

klare hvorvidt krav om konkret fosterhjem, i og utenfor barnets familie og nære nettverk, be-

handles likt, eller om usikkerheten ved årsaken til at partene ikke fremstiller krav for fylkes-

nemnda.  

 

4.2.3 Konklusjon 

 

Til tross for ressursøkningen en enhetlig behandling av konkret fosterhjem i fylkesnemnda vil 

innebære, bør de rettssikkerhetsmessige aspektene tillegges avgjørende vekt og vurderingen 

av konkret fosterhjemsplassering bør foretas av fylkesnemnda. Avgjørende er at en fast be-

handling i fylkesnemnda er den eneste ordningen som vil avhjelpe usikkerheten og svakhete-

ne ved dagens ordning.  

 

Alternativet, et minimum, er at lovgiver klargjør rettstilstanden slik at det er adgang til både å 

fremme krav om konkrete fosterhjem i og utenfor barnets familie og nære nettverk, samt tyde-

liggjør adgangen til å fremsette krav for fylkesnemnda i lov eller forskrift.  
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