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1 Innledning  

 

 

1.1 Problemstilling og bakgrunn for valgt tema 

 

Oppgavens tema er den rettslige stillingen for barn og unge i ettervernstiltak.  

Utgangspunktet i Norge er at barn og unge oppnår myndighetsalder ved fylte 18 år.1 Som 

myndig tildeles man nye rettigheter, som mulighet til å stemme2, ta førerkort3 og å kjøpe 

alkohol4, for å nevne noen. En side av dette er at foreldrenes rett til å bestemme over barnet 

opphører,5 hvilket medfører en juridisk frihet med hensyn til å ta egne valg innen bosted, 

arbeid og økonomisk disponering. I praksis vil likevel mange barn og unge motta hjelp og 

støtte fra familie ved overgangen til voksenlivet. Det kan variere fra fysisk, psykisk, 

økonomisk, sosial og moralsk støtte. Poenget er at slik støtte fra foreldre er vanlig. 

 

Flere studier viser at barn som har vært i kontakt med barnevernet er mer sårbare enn andre 

ved overgangen til voksenlivet.6 Dette fordi de ikke er sikret det samme sosiale og familiære 

nettverket som andre. Denne gruppen må i stedet søke støtte fra offentlige velferdsordninger 

som tilbyr hjelp for dem over 18 år.  

 

Min interesse for temaet ”ettervern” har kommet gradvis gjennom mitt arbeid som juridisk 

saksbehandler hos Barnas Jurist. Barnas Jurist er et prosjekt under Gatejuristen, som siden 

sommeren 2016 har gitt gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år. Siden oppstart har 

prosjektet frem til i dag tatt inn over 370 saker.7 Selv har jeg vært saksbehandler siden februar 

2017 og fått innblikk i hvordan det er å jobbe med klienter i en ung målgruppe.  

Variasjonsbredden i de sakene Barnas Jurist har tatt inn til videre saksbehandling er stor. 

Likevel har juridiske spørsmål rundt ettervern til stadighet blitt berørt, både der ettervern skal 

tre i kraft, og der ettervern er i ferd med å avsluttes.  

 

                                                 
1 Jf. vergemålsloven § 2 tredje ledd 
2 Jf. Grunnloven §50 første ledd 
3 Jf. forskrift om førerkort §3-1 nr.4, 6, 8, 11 
4 Jf. alkoholloven § 1-5 annet ledd 
5 Jf. barnelova § 33 første ledd  
6 Kristoffersen (2009) s.89 
7 Barnas Jurist årsrapport 2017 
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Et tilbakevende spørsmål jeg har møtt som saksbehandler, har vært hva som skjer med barn i 

barneverntjenesten etter fylte 18 år. I et forsøk på å besvare mottatte henvendelser har det 

vært nødvendig å skaffe meg en nærmere forståelse av hva som er gjeldende rett og praksis 

rundt ettervern. Dette har vært en mer utfordrende oppgave enn forventet. Muligens kan dette 

skyldes regelverkets fragmentariske karakter og utformingen av skjønnsmessige kriterier for 

innvilgelse av ytelser fra det offentlige. Innenfor velferdsrettens område er utformingen av 

skjønnsmessige kriterier et vanlig lovgiverteknisk grep.8 

 

Et generelt inntrykk av de sakene som har kommet inn, er at barn og unge har liten kunnskap 

om egne rettigheter og plikter og om hva et tilbud om ettervern vil bety for deres rettsstilling. 

Hvorvidt dette skyldes umodenhet og utfordringer på barnets side eller 

kommunikasjonsproblemer mellom den unge og barneverntjenesten, er ikke godt å vite. 

 

Derimot er det et faktum at ettervern er et snevert rettsområde med få rettskilder å hente 

informasjon fra. Det er sparsomt med litteratur på området og rettspraksis er tilnærmet ikke-

eksisterende. Et problematisk aspekt med en uklar rettstilstand er at det rammer den 

målgruppen regelverket er ment å tilgodese. Ungdom som har vært under barnevernets 

omsorg eller som har mottatt hjelpetiltak, er særlig sårbare for endringer og overganger i livet. 

Et klart regelverk kan bidra til å skape forutsigbarhet og trygghet for en allerede utsatt gruppe.  

 

Våren 2018 har forslag om endringer i barnevernloven vært til behandling i Stortinget. Den 

20 april 2018 ble deler av forslaget ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd som lovvedtak 32 

(2017-2018) vedtak til lov om endring i barnevernlov mv. (bedre rettsikkerhet for barn og 

foreldre). Den vedtatte lovendringen har ikke medført rettighetsfesting av tiltak for ungdom 

over 18 år. Derimot har lovendringen medført at barn under 18 år nå er gitt rett til nødvendige 

barneverntiltak og en rett til medvirkning. Videre stilles det nå krav til bedre dokumentasjon i 

barnevernet. Det kan stilles spørsmål ved om disse vedtatte lovendringene vil ha 

konsekvenser for reglene om ettervern i fremtiden.  

 

 Med dette som bakgrunn er oppgavens sentrale problemstilling å gi en fremstilling og 

vurdering av unge voksnes rettsstilling i ettervernstiltak fra barneverntjenesten. Ettervern er i 

utgangspunktet et tiltak basert på frivillighet. Tvangstiltak etter bvl§ 4-24 tredje ledd for 

                                                 
8 Kjønstad, Syse (2012) s.80 
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ungdom over 18 år faller dermed utenfor rammen for oppgaven. En nærliggende 

problemstilling er hvilken offentlig instans som skal følge opp tidligere barnevernsbarn der 

ettervern ikke gis. Av hensyn til oppgavens omfang vil heller ikke dette temaet bli behandlet 

videre.  

 

For orden skyld gjør jeg en begrepsavklaring for den videre fremstillingen.  

Barn forstås som alle fysiske personer under 18 år.9 

Ungdom forstås her som den gruppen av ungdommer som tilbys tiltak om ettervern fra 

barneverntjenesten før fylte 18 år. I praksis utgjør dette ungdom i aldersgruppen 17-18 år.  

Ung voksen, betegner gruppen unge mellom 18 og 23 år som har samtykket til å motta 

ettervernstiltak etter barnevernloven.10 

 

I første del presenteres valgt tema og metodisk tilnærming. I kapittel 2 vil jeg redegjøre for de 

materielle reglene om ettervern, med sikte på å danne et bilde av hva ettervern egentlig er. I 

kapittel 3 vil jeg gjøre rede for saksbehandlingsregler ved ettervern samt hensyn som gjør seg 

gjeldende av om ettervern skal iverksettes eller ikke. Kapittel 4 er en empirisk presentasjon, 

basert på min saksbehandlertid hos Barnas Jurist.  Kapittelet drøfter problemstillingen om 

eksisterende regler rundt ettervern etterlater uavklarte rettslige spørsmål. Videre presenterer 

kapittelet forskning rundt ettervern og viser til utfordringer som har vist seg i praksis. I 

kapittel 5 redegjør jeg for den nylig vedtatte lovendringen i barnevernloven som gir barn en 

rett til nødvendig hjelp og tjenester. Jeg drøfter så hva slags følger dette kan ha for ettervern. I 

kapittel 6 foretar jeg en kort oppsummering og avslutning av oppgavens fremstilling.  

 

 

1.2 Metodisk fremstilling  

 

1.2.1 Rettskilder  

 

For å drøfte oppgavens problemstilling har jeg valgt å benytte en rettsdogmatisk tilnærming. 

Dette betyr at jeg anvender alminnelig juridisk metode for å avklare rettstilstanden rundt 

ettervern. Juridisk metode er den fremgangsmåten jeg som rettsandvender benytter for å løse 

                                                 
9 Barnekonvensjonen artikkel. 1 
10 Barnevernloven §1-3 (2) 
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rettsspørsmål. Med «rettsspørsmål» siktes det til spørsmål om hvilke regler som gjelder, og 

spørsmål om hvordan enkelttilfeller skal bedømmes.11   

Relevante og tilgjengelige rettskilder for ettervern er i utgangspunktet lov av 17. Juli 1992 nr 

100 om barneverntjenester, (barnevernloven, bvl) med tilhørende forarbeider og senere 

endringsbestemmelser. I 2011 utarbeidet Barne- og likestillingsdepartementet dessuten et 

rundskriv om tiltak for ungdom over 18 år, (heretter Rundskriv).12 

 

Anvendelsen av rundskriv som rettskilde er blitt problematisert i teorien grunnet manglende 

demokratisk legitimitet. Det er Stortinget, som folkevalgt organ, som vedtar Norges lover, jf. 

Grl. § 48 første ledd. Rundskriv derimot, er mer et byråkratisk styringsmiddel, utarbeidet av 

departementet som en tolkningsorientering for bedre forståelse av lover og forskrifter. Jeg 

anser det likevel ikke som problematisk å anvende Rundskrivet da det i stor grad er basert på 

forarbeidene til de senere lovendringene. Formålet med Rundskrivet var også å skaffe en 

oversikt over de lovendringene som hadde skjedd innenfor ettervern. I tillegg bruker 

forvaltningen rundskriv i sin praktiske rettsanvendelse, og dermed gir rundskriv en innsikt i 

hvordan bvl. § 1-3 om ettervern forstås av rettsandvenderen i barneverntjenesten.  

 

Videre er nylig vedtatt endringslov med tilhørende forarbeider en relevant rettskilde. I 

november 2014 satt daværende regjering opp et nytt Barnevernlovutvalg13 med oppgave å 

forenkle og gjøre barnevernloven mer helhetlig og tidsriktig. Utvalget skulle blant annet se 

mer på prinsippene i barnevernet, partsrettigheter og rettighetsfesting. Den 7 november 2016 

ble utvalgets utredning om forslag til endring i barnevernslov14 sendt på høring med frist 30 

januar 2017. Den første september 2017 la regjeringen frem en proposisjon15 for Stortinget 

med forslag om endringer, som gjør at barnevernsloven vil få mer karakter av en rettighetslov, 

dersom denne vedtas.  Den 15 mars 2018 avholdt Stortinget nytt møte om forslag til 

lovendring.16 Den 20 april 2018 ble forslaget vedtatt og sanksjonert som Lovvedtak 32 (2017-

2018).  

 

                                                 
11 Eckhoff (2001) s.16 
12 Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011)  
13 Opprettet av regjeringen ved kongelig resolusjon 28 november 2014 
14 NOU 2016:16- Ny barnevernslov- sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse 
15 Prop. L 167 (2016-2017) 
16 Sak nr. 14 (18:18:26) 
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Selv om ettervern har fått en sterkere rettslig forankring de siste årene, foreligger det lite 

rettspraksis fra feltet. Rettspraksis vil derfor foreløpig ikke være en sentral rettskilde for å 

belyse spørsmål om ungdoms og unge voksnes rettsstilling i ettervernstiltak.  

 

Derimot finnes det omfattende praksis fra Fylkesmannen i form av enkeltvedtak.  Dette fordi 

Fylkesmannen er klageinstans i ettervernsaker. Innsyn i vedtak fra Fylkesmannen kan gi et 

bilde av hvilke momenter som er vesentlige i vurderingen av om ettervern skal innvilges eller 

avsluttes og kunne således være en viktig rettskilde. Jeg vil imidlertid ikke anvende 

Fylkesmannens vedtak som rettskilde i denne fremstillingen. Begrunnelsen er at flere av 

Fylkesmannens avgjørelser er for konkrete og skjønnsmessige til å kunne trekke noen 

generelle slutninger om hvordan rettstilstanden rundt ettervern er. Mange avgjørelser er i 

tillegg utilgjengelige grunnet regler om taushetsplikt etter lov 19 mai 2006 nr.16 om rett til 

innsyn i offentleg verksemd (offentleglova) § 13 første ledd jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. 

Fremstillingen vil derfor bygge på en analyse av andre tilgjengelige og relevante rettskilder.   

 

1.2.2 Grunnloven og internasjonale rettskilder 

 

Barns rettigheter i Norge nyter menneskerettslig og grunnlovsrettslig vern. 

Barnekonvensjonen er en sentral internasjonal konvensjon som er gjort til norsk rett ved 

implementering av lov 21 mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i 

norsk rett (menneskerettighetsloven- mrl). Etter menneskerettighetsloven § 3 skal 

bestemmelsene i implementerte konvensjoner med angitte tilleggsprotokoller, gå foran 

bestemmelser i annen lovgivning dersom det foreligger motstrid.  

 

I anledning Grunnlovens 200 års jubileum i 2014 ble det foretatt en grunnlovsrevisjon med 

inntak av en ny del E, som ga enkelte menneskerettigheter grunnlovsrettslig vern. Av disse er 

§104 om barns rettsstilling relevant for oppgavens videre fremstilling. Lønningutvalget, som 

forberedte grunnlovsreformen i 2014, gikk inn for å gi en egen grunnlovsbestemmelse om 

barns særlige rettigheter.17 Stortingets kontroll og konstitusjonskomite var enig i 

Lønningutvalgets forslag om å grunnlovsfeste barn og unges rettigheter. Proposisjonen 

                                                 
17 Dok.16 (2011-2012) s.192 
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fremhever at barn har et særlig behov for beskyttelse, ettersom de er mer sårbare og utsatte og 

ofte står i en avhengig relasjon til voksne.18 

 

Utgangspunktet etter alminnelig rettskildelære er at Grunnlovens bestemmelser er lex superior 

og går foran bestemmelser i ordinær lov. Dette omfatter også menneskerettsloven, til tross for 

«forrangsbestemmelsen» i mrl § 3. Et metodisk spørsmål som kan stilles er hvordan 

Grunnloven § 104 annet ledd skal forstås i forhold til Barnekonvensjonens artikkel 3 nr.1 om 

barnets beste. Høyesterett har fastslått at Grunnlovens del om menneskerettigheter skal tolkes 

i lys av sine folkerettslige forbilder, men ikke slik at vedtak truffet av internasjonale 

håndhevingsorganer gis prejudikatvirkning ved tolkning av Grunnloven. Det er Norges 

Høyesterett som skal tolke og anvende Grunnlovens bestemmelser- ikke internasjonale 

håndhevingsorganer.19  

 

 

2 De materielle reglene om ettervern 

 
2.1 Det rettslige utgangspunktet  

 

 

Utgangspunktet i norsk rett er at foreldrene har primæransvaret for sine barn, som reguleres 

ved lov av 8 april 1981 nr.7 om barn og foreldre (barnelova- bl). Dersom foreldrene ikke er i 

stand til å ta vare på barna sine, vil ansvaret subsidiært tilfalle det offentlige og reguleres av 

barnevernloven. 

 

Nåværende lov om barneverntjenester er den tredje barnevernloven i Norge og anses å være 

en videreføring av 1953- loven.  Det har blitt reist spørsmål om barnevernloven bør være en 

rettighetslov. I forarbeidene til nåværende barnevernlov ble det vurdert om hjelp fra det 

offentlige barnevernet skulle rettighetsfestes.20 Forslaget fikk imidlertid ikke støtte, da 

departementet anså det som lite hensiktsmessig å rettighetsfeste et rettsområde med svært 

skjønnsmessige kriterier for iverksettelse av tiltak.21 En viktig konsekvens av å gi barn 

                                                 
18 Innst.86 S (2013-2014) s. 29 
19 Rt.2015 s. 93 avsnitt 57 
20 Ot.prp. Nr.44 (1991-1992) s. 16 
21 Ot.prp. Nr.44 (1991-1992) s. 6 
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rettigheter etter barnevernloven er at brudd på lovens bestemmelser kan overprøves i 

domstolene. Dette vil styrke barn og unges rettsikkerhet.22 

 

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at det i 2016 var 54620 barn som var gjenstand for tiltak fra 

barnevernet.23 Av disse utgjorde rundt 44386 hjelpetiltak og 10234 omsorgstiltak. Dette 

utgjør et ikke ubetydelig antall. Av disse igjen var 6852 personer mellom 18 og 22 år, hvilket 

innebærer at disse hadde fått innvilget tiltak om ettervern. I det følgende er det dette 

regelverket som fremstilles og analyseres.  

 

2.1.1 Den historiske fremveksten av ettervern  

 

Selv om barnevernloven fra 195324 benyttet begrepet ettervern, har dette temaet historisk vært 

viet liten oppmerksomhet av forskning, teoriutvikling og faglig diskusjon innen 

barnevernsfeltet.25 Internasjonal forskning og rettslig regulering av ”childrens leaving care”26 

i UK og USA har derimot bidratt til å synliggjøre viktigheten av ettervern, også i Norge. 

Landsforeningen for barnevernsbarn har siden organisasjonsoppstart i 1997 vært tydelige med 

å påpeke nødvendigheten av ettervern som juridisk rettighet.   

 

Spørsmålet om å rettighetsfeste ettervern eller hjelp fra barneverntjenesten etter fylte 18 år har 

flere ganger vært oppe til debatt i Stortinget. Forslaget har, frem til avstemningen i Stortinget 

i mars 2018, ikke vunnet frem, og begrunnelsen har dels vært forankret i at barnevernloven 

ikke var ønsket som en rettighetslov, og dels i at det uansett ville være uheldig å gi ungdom 

bedre rettigheter enn barn. Etter den nylig vedtatte lovendringen er situasjonen på mange 

måter snudd på hodet. Barnevernloven er gjort til rettighetslov, men bare for barn, det vil si 

de under 18 år. Den aktuelle situasjon er derfor den at det er barn som er gitt bedre rettigheter 

enn unge voksne.  

 

2.1.2.1 Heving av aldersgrense ved lovendring i 1998 

 

                                                 
22 I hovedsak ligger styrkingen i fremtidige erstatningssaker og barn over 15 år vil kunne klage på brudd på 

rettigheter 
23 Statistisk sentralbyrå Tabell 4 Barn med barnevernstiltak pr 31.12.2016 
24 Lov nr.14 om barneverntjenester fra 17 juli 1953 kap.8 
25 Storø (2012) s.12 
26 UK innførte ”leaving care” I 2000, USA i 1985 
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Den første lovendringen fant sted i 1998 og medførte en heving av aldersgrensen for å motta 

ettervern fra 20 til 23 år. I høringsforslaget viste departementet til at ungdom i 

barneverntjenesten er særlig utsatte ved overgangen til voksenlivet. Det ble lagt til grunn at 

barneverntjenesten måtte ta større ansvar for ungdom over 18 år27og vise fleksibilitet ved 

utforming og oppfølgning av tiltak for denne målgruppen.28 Formålet med fortsatt tiltak må 

være å bistå ungdom i en selvstendig tilværelse etter fylte 18 år.29 

 

Departementet vedtok at barn under barnevernets omsorg alltid skal få vurdert muligheten til 

videre tiltak etter fylte 18 år. Denne retten skal det informeres om i god tid før barnet fyller 18 

år. Dersom ungdom ønsker fortsatt hjelp, skal barneverntjenesten utarbeide en tiltaksplan med 

hjemmel i ny bvl. § 4-15 fjerde ledd.30 

 

 

2.1.2.2 Innføring av begrunnelsesplikt ved lovendring i 2009 

 

Lovendringen fra 2009 medførte et utvidet krav om begrunnelse i saker om ettervern. I 

høringsnotatet foreslo departementet en plikt til å begrunne hvorfor ungdommene ikke lenger 

skulle kunne motta hjelp. Endringen ble begrunnet med at dette ville sikre at 

barneverntjenesten foretok en grundig vurdering av om ettervern skal iverksettes og samtidig 

henvise til de vurderingene som barnevernet har foretatt. Etter departementets mening ville 

dette sikre at barneverntjenesten treffer gode beslutninger basert på konkrete og individuelle 

vurderinger i den enkelte sak.31 

 

2.1.2 Nåværende bestemmelse om ettervern  

 

Barnevernloven har ingen egen bestemmelse som direkte regulerer ettervern, men reglene må 

leses ut av ordlyden til bvl. §1-3. Bestemmelsen lyder som følger:  

 

§1-3 Hvem loven gjelder for  

                                                 
27 Ot.prp.nr.61 (1997-1998) Punkt 2.2.2. 
28 Ot.prp.nr.61 (1997-1998) Punkt 5.1. 
29 Ot.prp.nr.61 (1997-1998) Punkt 2.2.4. 
30 Ot.prp.nr.61 (1997-1998) Punkt 2.2.4. fjerde avsnitt 
31 Ot.prp.nr.69 Punkt 5.2 
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Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år 

 

Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller 

erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. Jf. Likevel § 

4-24 tredje ledd. Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 

år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.  

 

2.1.2.1 Hvem kan motta ettervern 

 

Første ledd angir lovens utgangspunkt og hovedregel om at tiltak etter barnevernloven kan 

treffes overfor barn under 18 år. Ordlyden «kan» angir forvaltningens diskresjonære 

kompetanse. Det er den kommunale barneverntjenesten som er nærmest til å vurdere om tiltak 

er påkrevet og treffe vedtak om dette.32 

 

«Under 18 år» angir målgruppen for hvem som kan motta hjelp. Ordlyden tilsier at 

barnevernets plikter etter loven opphører når barnet fyller 18 år, slik foreldreansvaret 

opphører når barnet blir myndig. Første ledd må i utgangspunktet forstås slik at ungdom med 

behov for offentlig hjelpetiltak etter fylte 18 år, ikke kan få slik hjelp etter barnevernloven. 

Hjelpetiltak etter fylte 18 år må i utgangspunktet søkes i andre deler av velferdsretten for 

eksempel lov 18 desember 2009 nr.131 om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven33) eller lov 16 juni 2011 nr.63 om kommunale 

helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven)34.  

 

Bestemmelsens annet ledd åpner imidlertid opp for et unntak fra hovedregelens aldersvilkår. 

Av ordlyden følger at den offentlige barneverntjenesten også kan yte hjelp til barn over 18 år, 

dersom nærmere vilkår er tilstede.  

 

2.1.3.2. Vilkårene for iverksettelse av ettervern  

 

                                                 
32 Barnevernloven §2-1 femte ledd jf. fjerde ledd bokstav b, c, d  
33 Lov om Sosialtjenesteloven § 18 første ledd 
34 Helse og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd 
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For det første må det foreligge samtykke fra den unge personen som ønsker tiltak fra 

barneverntjenesten etter fylte 18 år. Det er et krav om at samtykke er frivillig. For det annet 

må tiltaket tre i kraft etter fylte 18 år. I praksis betyr dette at tidligere barnevernvedtak 

opphører ved fylte 18 år, samtidig som nytt vedtak om ettervern trer i kraft. For det tredje må 

et eventuelt avslag eller opphør av tiltak fra barneverntjenesten være til barnets beste.   

 

2.1.3 Hvem er pålagt ansvar?  

 

Opprinnelig var barneverntjenestens ansvar fordelt på tre forvaltningsnivåer: Statlig, 

fylkesregionalt og kommunalt nivå. Fra og med 1. januar 2004 overtok staten det 

fylkeskommunale ansvaret slik at det er staten som nå har ansvaret for barneverninstitusjoner 

og for å plassere barn under omsorgsovertakelse.35 

 

Det rettslige utgangspunktet er at kommunen har ansvaret for de oppgavene som ikke er tillagt 

et statlig organ jf bvl § 2-1 første ledd.  De statlige barnevernsmyndighetene består av 

departementet, barne- ungdoms og familieetaten og fylkesmennene jf bvl §2-2 første ledd. 

Departementets oppgaver består blant annet av å føre tilsyn, gjennomføre lovendringer og 

utarbeide rundskriv.36 Barne- ungdoms og familieetaten skal bistå kommunene med 

plassering av barn utenfor hjemmet, har videre ansvaret for rekruttering og opplæring av 

fosterfamilier, og skal gjennomføre internkontroll for å sikre riktig lovanvendelse.37 Et unntak 

gjelder i Oslo der disse oppgavene er tillagt kommunen.38 Fylkesmannen plikter å føre tilsyn 

med barnevernvirksomheten i hver enkelt kommune og å bistå disse med råd.39 

 

Den kommunale barneverntjenestens oppgaver er regulert i bvl §2-1 andre, femte og sjette 

ledd og kap 3, mens det finansielle ansvaret og oppgavene følger av § 8-1 og §9-1. Det er den 

kommunale barneverntjenesten som fatter vedtak om tiltak og har ansvaret for oppfølgningen 

og utarbeidelse av individuell plan.40 Det vil derfor være den kommunale barneverntjenesten 

som også har ansvaret for iverksettelse og oppfølgning av ettervern.  

 

                                                 
35 Ot.prp. Nr.9 (2002-2003) 
36 Barnevernloven § 2-2 første ledd bokstav, a, b, c 
37 Barnevernloven § 2-2 annet ledd bokstav a, b, c og tredje ledd 
38 Barnevernloven §2-3a første ledd 
39 Barnevernloven § 2-2 tredje ledd og § 2-3 b 
40 Barnevernloven §2-1 femte ledd bokstav b og d 
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2.2 Tiltak etter barnevernloven 

 

2.2.1 Innholdet av hjelpetiltak  

 

De tiltakene som kan treffes ved ettervern er de samme som kan treffes overfor barn under 18 

år. Dette betyr at både forebyggende hjelpetiltak og omsorgsvedtak kan treffes etter fylte 18 

år. Tidligere var listen over hjelpetiltak uttømmende regulert i bvl. § 4-4.  I NOU 2000:12 

fremmet Befringutvalget forslag om å fjerne denne listen og heller tilpasse tiltak til hvert 

enkelt barns situasjon. Utvalget fryktet at listen medførte standardiserte tiltak uten nødvendig 

individuell tilpasning. Forslaget ble først nedstemt i Stortinget,41 men ble senere vedtatt og 

trådte i kraft 1 januar 2014. Endringen har til formål å øke bevisstheten ved valg av 

forebyggende tiltak og tydeliggjøre at barneverntjenesten må foreta en individuell vurdering 

etter ungdommens eller barnets behov.  

 

Typiske hjelpetiltak som kan iverksettes kan være kompenserende tiltak (barnehage, 

støttekontakt, avlastning), omsorgsendrede tiltak (type foreldreveiledning) samt ulike former 

for økonomisk stønad, selv om dette ikke eksplisitt følger av loven.42 Økonomisk støtte må 

etter lovforarbeidenes syn ha et konkret formål som kommer barn og unge til gode. 43 

Dersom vedtak om ettervern treffes, er utgangspunktet at vedtaket kan omfatte alle tiltak som 

følger av barnevernloven. For ungdom i aldersgruppen 18 til 20 år gjelder dette tiltak 

innvilget på kommunalt og statlig nivå. For ungdom over 20 år gjelder ikke dette lenger tiltak 

innvilget fra statlig virksomhet. Det følger av bvl § 9-4 at Barne- ungdoms og familieetaten 

ikke har det økonomiske ansvaret for ungdom over 20 år.  

 

Forarbeidene presiserer at det er selve tiltaket som kan opprettholdes for ungdommen etter 

fylte 18 år. Et vedtak om omsorgsovertakelse vil være rettet mot foreldrene og dermed 

bortfalle når ungdommen fyller 18 år. Imidlertid kan det tiltaket som ble iverksatt før fylte 18 

år opprettholdes. Dette gjelder både fosterhjem og institusjonsplassering i tillegg til andre 

frivillige hjelpetiltak etter bvl. § 4-4.44 

 

                                                 
41 Stortingsmelding nr.40 (2001-2002) 
42 Ot. prp. nr.76 (2005-2006) 
43 NOU 2000:12 pkt. 11.1 
44 Ot.prp. nr.44 (1991-1992) pkt.1.3 
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2.2.2.  Endrede tiltak 

 

Ungdom som ønsker ettervernstiltak etter fylte 20 år er begrenset til tilbud som hører under 

ansvarsområdet til den kommunale barneverntjenesten. I praksis består disse tiltakene av 

fosterhjemsplassering og andre kommunale hjelpetiltak. I forarbeidene er det gjort klart at det 

er lite naturlig å opprettholde plassering i barneverninstitusjoner for ungdom over 20 år.45  

 

Ordlyden åpner for at tilbud om ettervern kan bestå av forlengelse av tiltak som allerede er 

iverksatt før tjenestemottakeren fylte 18 år, eller tilbud om helt nytt tiltak. Dette bekreftes i 

forarbeidene, som gir adgang til endring av tiltak ved ettervern.46 Som tidligere nevnt er 

formålet med å opprettholde barnevernsvedtak utover myndighetsalder å bidra til en 

selvstendig voksentilværelse for vanskeligstilt ungdom. Dette tilsier at tiltaket må tilpasses 

mottakerens situasjon og behov. Et ettervernstiltak bestående av fosterhjemsplassering bør for 

eksempel kunne erstattes med en støttekontaktordning dersom dette er mer hensiktsmessig.  

 

2.2.3. Avbrutte tiltak 

 

Et særlig spørsmål er situasjonen som oppstår når et iverksatt tiltak avbrytes.  

Bestemmelsens ordlyd kan strengt tatt oppfattes slik at det er et vilkår for ettervern at barnet 

har vært under tiltak fra barneverntjenesten kontinuerlig frem til fylte 18 år. Slik er imidlertid 

regelverket ikke å forstå. Det er presisert i forarbeidene at tiltak kan videreføres etter fylte 18 

år, selv om den enkelte ungdom i en periode før eller etter 18 år ikke ønsker å motta tiltak fra 

barneverntjenesten. Rundskrivet tar utgangspunkt i at barneverntjenesten må vise fleksibilitet 

av hensyn til at den unge mottakeren kan endre mening rundt ettervern.47  

 

Erfaringsmessig kan det være vanskeligere for mange å ta fullt ansvar for eget liv enn det han 

eller hun trodde på forhånd. I slike tilfeller er det forutsatt i forarbeidene at barneverntjenesten 

kan gi tilbud om å sette opp gamle eller nye tiltak, selv om kontakten med barneverntjenesten 

formelt er avsluttet.48 

 

                                                 
45 Ot.prp.nr.69 (2008-2009) s.39 
46 Ot.prp.nr.61 (1997-1998) s.16 
47 Ot.prp.nr 69 (2008-2009) pkt. s.40  
48 Ot.prp.nr 69 (2008-2009) pkt. s.40 
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Forarbeidene fastsetter ingen nærmere frist til å gjenopprette ettervernstiltak der ungdommen 

først har takket nei. Departementet uttaler likevel følgende om tidsaspektet: 

 

Departementet er enig med de høringsinstansene som mener det ikke bør være noe i veien for 

å videreføre tiltak etter barnevernloven selv om ungdommen i en kortere periode etter fylte 18 

år ikke har ønsket å ta imot tiltak fra barneverntjenesten. Etter departementets oppfatning bør 

det heller ikke være noe i veien for å videreføre tiltak etter barnevernloven selv om barnet i en 

kortere periode før fylte 18 år ikke har ønsket å motta barneverntiltak.49 (mine uthevelser)  

 

Ut fra denne uttalelsen er det nærliggende å slutte at fristen for å gjenoppta et tidligere 

avsluttet tiltak ikke er spesielt lang.  

 

2.3 Utarbeidelse av plan for ettervernet 

 

Nåværende barnevernlov pålegger barneverntjenesten å utarbeide planer ved iverksettelse av 

tiltak for barn og ungdom. Begrunnelsen for pålagt plan var å styrke det faglige arbeidet, 

forbedre kommunikasjonen mellom barneverntjenesten og familiene, samt å sikre god 

forvaltning og rettsikkerhet.50 Loven benytter seg av to planbegreper. Det ene er en såkalt 

tiltaksplan som knyttes til hjelpetiltak jfr. bvl § 4-5. Det andre er en såkalt omsorgsplan jfr. 

bvl § 4-15 fjerde ledd. Tiltaksplan har som oftest et kortere tidsperspektiv enn omsorgsplan 

og skal jevnlig evalueres. Omsorgsplan formidler barneverntjenestens plan for barnets fremtid 

når det gjelder hvor barnet skal bo og vokse opp og når det gjelder barnets relasjon til 

biologisk familie. Planen skal tydeliggjøre hvilke særlige behov som krever oppfølgning og 

vil som utgangspunkt ha et langsiktig perspektiv. 

 

2.3.1 Om omsorgsplan  

 

Ordlyden i bvl § 4-15 fjerde ledd lyder som følger:  

 

I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet vurdere om 

plasseringen skal opprettholdes eller om barnet skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. 

                                                 
49 Ot.prp. nr.61 (1997-1998) pkt. 2.2.4  

50 NOU 2000:12 Barnevernet i Norge 
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Dersom barnet samtykker skal barneverntjenesten utarbeide en plan for fremtidige tiltak. 

Planen kan endres.  

 

Ordlyden pålegger barneverntjenesten en plikt til å sørge for at barn under omsorgstiltak 

informeres om mulighetene for ettervern i god tid før barnet fyller 18 år. Dersom barnet 

samtykker skal barneverntjenesten utarbeide en plan. Dersom barneverntjenesten 

opprettholder og/eller setter inn nye tiltak, skal det, dersom ungdommen selv ønsker det, 

utarbeides en plan for disse fremtidige tiltakene etter bvl § 4-15 fjerde ledd. Planen er ikke 

bindende for partene og kan endres og revideres etter behov. Det følger av lovens forarbeider 

at planen skal utarbeides på grunnlag av barneverntjenestens og barnets vurderinger.  

 

Barnet skal også involveres i utformingen av ettervernet, og om planen endres underveis, bør 

også barnet ha rett til å delta i prosessen. Eventuell uenighet om innholdet i planen, graden av 

hjelp som ytes o.l må søkes løst gjennom et samarbeid mellom ungdommen og 

barneverntjenesten med sikte på å finne fram til de rette tiltakene underveis.  

 

Et spørsmål av interesse er hva som nærmere ligger i kriteriet  ”god tid”. Forarbeidene gir 

ikke selv en nærmere avklaring av dette spørsmålet. 51   

I følge Rundskrivet oppfordres barneverntjenesten til å ta kontakt med mottakeren av 

ettervern ved fylte 19 år for en nærmere evaluering av tiltaket og om virkningen er 

hensiktsmessig.52 En mer utfyllende drøftelse av problemstillingen er gitt i del 4.  

 

2.3.2 Om tiltaksplan  

 

Det rettslige grunnlaget for oppfølgning av hjelpetiltak er i bvl § 4-5. Bestemmelsen har 

følgende ordlyd:   

 

Når hjelpetiltak vedtas, skal barneverntjenesten utarbeide en tidsavgrenset tiltaksplan. 

Barneverntjenesten skal følge nøye med på hvordan det går med barnet og foreldrene og 

vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er 

grunnlag for omsorgsovertakelse. Tiltaksplanen skal evalueres regelmessig.  

                                                 
51 Ot.prp.nr.69 (1997-1998) Innst.O.nr.69 (1997-1998) s.4 
52 Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011) s.4 
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Ordlyden sier rett ut at barneverntjenesten er pålagt å utarbeide en tidsavgrenset plan også ved 

iverksettelse av hjelpetiltak. I forarbeidene uttrykte flere høringsinstanser skepsis mot 

videreføring av hjelpetiltak etter fylte 18 år. Begrunnelsen var at mottakere av omsorgstiltak 

ofte ville ha større behov for ettervern enn de med hjelpetiltak, da sistnevnte som oftest ville 

kunne motta støtte fra familie og annet nettverk. Departementet var langt på vei enig i dette, 

men flertallet la til grunn at også hjelpetiltak bør kunne videreføres etter fylte 18 år, med 

pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan. Planens innhold må den kommunale barneverntjenesten 

vurdere helt konkret.53 

 

2.4 Om samtykke   

 

2.4.1 Utgangspunktet for avgitt samtykke 

 

Samtykke er et vanlig rettslig grunnlag ved tilbud av tjenester fra det offentlige eller for at 

taushetsplikten hos offentlige ansatte kan opphøre.54 For mottak av helsehjelp for eksempel, 

er det lovfestet krav om samtykke i lov 2 juli 1999 nr. 63 pasient og brukerrettigheter 

(pasient- og brukerrettighetsloven) §4-1 første ledd.  

 

For at samtykke skal være gyldig må samtykke være informert. Det vil si det er gitt 

tilstrekkelig informasjon om hva slags konsekvenser et samtykke til en tjeneste innebærer. I 

tillegg stilles det vanligvis krav om samtykkekompetanse. Innenfor helseretten defineres 

samtykkekompetanse som en evne og innsikt til å vurdere konsekvensene av ens valg. 

Innenfor helseretten utgjør dette et alderskrav, i der utgangspunktet satt til myndighetsalder.55 

I midlertid kan man samtykke til visse helsetjenester fra fylte 16 år, mens andre tjenester 

stilles det krav om høyere alderskrav. I utgangspunktet kan samtykket avgis både muntlig og 

skriftlig, men i enkelte situasjoner er det pålagt krav om skriftlig samtykke.  

 

2.4.2 Det nærmere innholdet av samtykke ved tiltak om ettervern 

 

 

                                                 
53Innst.O.nr 69 (1997-1998) s.4 
54 Forvaltninsloven§13 a første ledd nr.1 
55 Pasient- og brukerrettighetsloven § 4-2 
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Det innebærer at den som avgir samtykke er kjent med konsekvensene og innholdet av dette.  

 

Utgangspunktet for at tiltak om ettervern kan tre i kraft er at det foreligger gyldig samtykke.56 

Dette betyr at ungdommen må være informert om samtykkets innhold og ha 

samtykkekompetanse. For ettervernstilfeller tilsier dette at barneverntjenesten har informert 

ungdommen om tiltakets omfang og innhold før samtykke avgis.  

 

Det må legges til grunn at det stilles krav om samtykkekompetanse57 for mottakeren ved 

iverksettelse av tiltak om ettervern. Som hovedregel er denne satt til 18 år.58 I utgangspunktet 

vil selve iverksettelsen av etterverntiltak skje etter at ungdommen har fylt 18 år. Det følger 

imidlertid av Rundskrivet at den ungdommer kan samtykke til ettervern   

 

 

3 De prosessuelle reglene om ettervern 

 

3.1 Om partsrettigheter etter barnevernloven 

 

Det rettslige grunnlaget for barns rettigheter under saksbehandlingen er bvl § 6-3. 

Bestemmelsen lyder som følger:  

 

Et barn kan opptre som part i en sak og gjøre partsrettigheter gjeldende dersom det har fylt 

15 år og forstår hva saken gjelder. Fylkesnemnda kan innvilge et barn under 15 år 

partsrettigheter i særskilte tilfeller. I sak som gjelder tiltak for barn med atferdsvansker eller 

tiltak for barn som kan være utsatt for menneskehandel, skal barnet alltid regnes som part.  

 

Ordlyden gir barn som er fylt 15 år partsrettigheter etter lov 10 februar 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven -fvl).  

 

I praksis betyr dette at ungdommer og unge voksne har krav på forhåndsvarsling, 

partsoffentlighet, begrunnelse og klageadgang. Disse reglene vil det gjøres rede for i det 

følgende.  

                                                 
56 Barnevernloven § 1-3 annet ledd første pkt. 
57 Sml. Pasient og brukerrettighetsloven § 4-2 
58 Sml. Pasient og brukerrettighetsloven § 4-3 første ledd første pkt. 
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Ved fylte 15 år har barnet også mulighet til å være part i sak ved domstolene jf. Rt 1998 s 

1592. Adgangen til å gjøre slike rettigheter gjeldende inntrer ved fylte 15 år, uavhengig om 

saken starter tidligere.  

 

3.1.1 Retten til forhåndsvarsling og rett til uttalelse 

 

Det rettslige grunnlaget til å uttale seg før vedtak treffes er fvl § 16 første ledd. Bestemmelsen 

lyder som følger:  

 

«Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før 

vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig 

over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den 

mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt når ikke annet uttrykkelig er 

sagt.» 

 

Ordlyden etter første ledd første punktum plikter forvaltningen til å påse at part59 skal varsles 

før vedtaket treffes og gis mulighet til å uttale seg, med mindre dette har blitt gjort ved søknad 

eller på annen måte. I praksis vil forhåndsvarselets omfang og innhold måtte vurderes opp 

mot hvor inngripende forvaltningens vedtak vil være og hvilke hensyn som står mot 

hverandre. Det må legges til grunn at et avslag om søknad på ettervern, eller opphør av 

barnevernstiltak ved fylte 18 år er et inngripende tiltak og mottaker har krav på 

forhåndsvarsling.  

 

 

3.1.2 Om forvaltningens informasjons og utredningsplikt 

 

Det følger av fvl § 17 at forvaltningen, og i dette tilfelle barneverntjenesten, har en utrednings 

og informasjonsplikt. Bestemmelsen lyder som følger.  

 

Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det 

skal påse at mindreårige parter har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn i den grad de er i 

stan til å danne seg egne synspunkter på den saken gjelder. De mindreåriges syn skal 

tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.  

                                                 
59 Forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e 
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Ordlyden pålegger forvaltningen og barneverntjenesten en plikt til å utrede saken forsvarlig 

og grundig før vedtak treffes. I juridisk teori er bestemmelsen omtalt som en håndfast 

forankring for de krav som kan stilles til forsvarlig saksbehandling. Det er denne 

bestemmelsen som i praksis ofte påberopes når en part ønsker å få kjent vedtak ugyldig eller 

fremme krav om erstatning grunnet svikt i saksbehandlingen.60 Bestemmelsen stiller krav om 

at barneverntjenesten gjør gode undersøkelser ved vurderingen av etterverntiltak skal treffes 

eller opphøre.  

 

Etter bestemmelsens annet pkt har forvaltningen en plikt til å sørge for at ungdommer som 

nærmere seg myndighetsalder har fått mulighet til å gi uttrykk for sitt syn i saken.   

 

3.1.3 Om adgangen til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 

 

Det følger av fvl §18 at ungdommen har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. 

Forvaltningslovens bestemmelse lyder som følger:  

 

En part har rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, for så vidt ikke annet følger av 

reglene i §§18 til 19. Dersom en mindreårig er part i saken og blir representert av verge 

gjelder dette også den mindreårige selv. Retten til innsyn gjelder også etter at det er truffet 

vedtak i saken. En mindreårig under 15 år skal ikke gjøres kjent med opplysninger som er 

underlagt lovbestemt taushetsplikt.  

 

Bestemmelsen utgjør en viktig saksbehandlingsregel dersom det er truffet enkeltvedtak i 

saken. Etter bvl § 1-3 annet ledd at vil avslag på søknad om ettervern og opphør av tiltak fra 

barneverntjenesten alltid utgjøre et enkeltvedtak. Dersom den unge voksne mottar avslag på 

tiltak om ettervern kan vedkommende kreve innsyn i sin sak. Dette kan være nyttig ved senere 

klage på vedtak.  

 

3.1.3 Om begrunnelse og klage 

 

                                                 
60 Forvaltningsloven § 41 
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Som tidligere nevnt i fremstillingen ble det ved lovendring i 2009 innført en begrunnelsesplikt 

ved opphør av eller avslag på søknad om ettervern. Bestemmelsen lyder som følger:  

 

Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal regnes 

som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hensynet til barnets beste jf. § 4-1.  

 

I retten til begrunnelse ligger det et krav om at barneverntjenesten har en plikt til å forklare 

ungdommen hvorfor fremtidige tiltak ikke kan iverksettes. Departementet har lagt til grunn at 

begrunnelsesplikten skal sikre at barneverntjenesten foretar en grundig, individuell vurdering 

av ungdommens aktuelle og fremtidige behov. Begrunnelsen er ment å synliggjøre for 

ungdommen hvilke vurderinger som er foretatt, samt å gi en forklaring på hvorfor tiltak 

opphører eller avslås.61 I Rundskrivet heter det at kommunen har en plikt til å informere om 

klageadgangen til fylkesmannen etter§§6-5 og 6-6 dersom det gis avslag på søknad om 

ettervern.62 Fylkesmannen er gitt kompetanse til å prøve alle sidene av vedtaket.63  

 

Under høringsrunden til lovendringen i 2009, ble det fra flere instanser argumentert for å 

lovfeste en rett til ettervern for unge voksne over 18 år. Departementet avslo forslaget, og 

begrunnet dette med at det ikke ville være riktig å gi denne målgruppen en bedre rettsstilling 

enn barn, da det er barn som er lovens hovedansvar. I stedet la departementet til grunn at en 

tydeligere rettslig forankring av de prosessuelle rettighetene ville øke rettsikkerheten 

tilsvarende.64  

 

Fylkesmannens årsmelding i Oslo og Akershus fra 2016 har pekt på at det har vært en økning 

i antall klager hva gjelder avslag på ettervern. 65 Dette kan enten være en indikasjon på at det 

er flere unge som mottar avslag på ettervern og/eller at det er flere som benytter seg av 

eksisterende klageadgang til Fylkesmannen. Det er nærliggende å anta at det de prosessuelle 

rettighetene rundt ettervern er blitt sterkere synliggjort for mottakerne.  

 

3.2 Hensyn som skal vektlegges ved begrunnelsen  

                                                 
61 Ot.prp.nr.69 (2008-2009) s.40 
62 Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011) s.4 
63 Barnevernloven § 6-6 første ledd første pkt. 
64 Ot.prp.nr.69 (2008- 2009) s.40 
65 Fylkesmannens årsmelding for Oslo og Akershus, 2016 s.7 
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Etter lovens ordlyd skal barneverntjenesten begrunne avslaget på søknad om ettervern eller 

opphør av tiltak ut fra hensynet til barnets beste. Bestemmelsen gir en henvisning til bvl § 4-1 

første ledd der det heter at ved tiltak etter barnevernloven skal det legges avgjørende vekt på 

barnets beste. Henvisningen kan tolkes som om også tiltak iverksatt fra barneverntjenesten 

etter fylte 18 år er underlagt en ”barnets-beste” vurdering. Antagelig er dette å strekke 

ordlyden for langt da mottakere av ettervern nettopp ikke er barn.  

 

Et spørsmål er hva som ligger i ”barnets- beste” vurderingen etter bvl § 4-1.  I 

utgangspunktet må at det nærmere innholdet av denne vurderingen søkes i Grl §104 annet 

ledd. Høyesterett har lagt til grunn at Grl § 104 annet ledd utgjør parallelbestemmelsen til 

Barnekonvensjonen artikkel 3 nr.1.66 Høyesterett har fastslått at tolkningsuttalelse nr.14 fra 

FNs barnekomite, i utgangspunktet skal legges til grunn ved tolkning av ”barnets- beste” 

vurderingen i artikkel 3 nr. 1 og dermed Grunnloven § 104 annet ledd.67 Barnekomiteens 

uttalelser vil derfor også ha relevans for ”barnets beste” vurderingen ved avslag på 

ettervernstiltak.  

 

Barnekomiteen har lagt til grunn at prinsippet om barnets beste er en materiell rettighet som 

kan overprøves ved domstolene. Bestemmelsen virker også som et tolkningsprinsipp ved 

anvendelse av konvensjonens øvrige bestemmelser. I tillegg er prinsippet en 

saksbehandlingsregel, hvilket innebærer at avgjørelser som gjelder barn i sin begrunnelse må 

vise til hvordan barnets interesser kommer til uttrykk og veies mot andre interesser.68 

 

 

3.2.1 Hensynet til barnets beste ved ettervern  

 

I utgangspunktet vil innholdet av barnets beste omfatte en konkret og individuell vurdering 

basert på ungdommens aktuelle situasjon og fremtidige behov.69 Komiteen oppstiller en ikke-

                                                 
66 Jf. Dok.16 (2011-2012) s. 92, Rt.2015 s 93 avsnitt 63 
67 Jf. Rt.2015 s.93 avsnitt 65 
68 Generelle kommentarer nr. 14 s. 3 
69 Generelle kommentarer nr. 14 s .11  
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uttømmende liste der følgende momenter bør vektlegges: barnets mening og synspunkter, 

identitet, opprettholdelse av familiære relasjoner og sårbarhetssituasjon.70 

 

Det kan stilles spørsmål ved om disse momentene også kommer til anvendelse ved 

vurderingen av om avslag på ettervern er til barnets beste. Generelt sier rettskildene lite om 

hvordan avslag på ettervernstiltak kan være til barnets beste. Det er likevel nærliggende å anta 

at nevnte momenter kan virke inn på barneverntjenestens begrunnelse på hvorfor avslag er til 

barnets beste.  

 

Et eksempel kan tenkes å være situasjoner der ungdommen ikke ønsker hjelp. I så fall kan 

man se for seg at barneverntjenesten vektlegger ungdommens eget ønske og at dette vil være 

til barnets beste. Et annet eksempel er der barneverntjenesten avslår videre hjelpetiltak med 

henvisning til at dette må søkes hos den biologiske familien. I så tilfelle må 

barneverntjenesten begrunne at det er til barnets beste heller å motta støtte fra familiære 

relasjoner enn fra det offentlige.  

 

Sakkyndige innen feltet ettervern har pekt på faren ved å gjøre seg avhengig av 

velferdsinstanser, deriblant økonomisk hjelp og at det derfor ikke er til barnets beste at 

ettervern innvilges.71  

 

I tillegg er det nærliggende å anta at avslag på ettervern begrunnes med at mottakeren har 

behov for velferdstjenester som ligger utenfor barneverntjenestens anvendelsesområde. 

Dersom dette er tilfellet, har barneverntjenesten en plikt til å veilede eller henvise til relevante 

offentlige hjelpeinstanser. 

 

 

3.3 Barnets rett til medvirkning  

 

Et sentralt moment i vurderingen av ”barnets beste” er barnets egen mening. 

 

                                                 
70 Generelle kommentarer nr. 14 s.15 
71 Storø (2012) s.175 
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 Den overordnede bestemmelsen om medvirkning er nedfelt i bvl §4-1 annet ledd første pkt 

og lyder som følger: 

 

Barnet skal gis mulighet til medvirkning og det skal tilrettelegges for samtaler med barnet.  

 

Ordlyden sier at det offentlige har en plikt til å tilrettelegge for medvirkning og samtaler med 

barnet. Etter forarbeidene betyr dette at voksne i kontakt med barnet, gir informasjon og 

bidrar til å bringe barnets mening frem. Dette vil bedre beslutningsgrunnlaget og øke 

kvaliteten og treffsikkerheten i tiltakene.72 Bestemmelsen omfatter alle avgjørelser som treffes 

under hele prosessen med barnevernet. For å sikre at det offentliges plikt overholdes, kreves 

det av barnevernets saksbehandlere å møte ungdommen med åpenhet, ærlighet og respekt for 

å skape en tillitsfull og trygg relasjon.73 

 

Alle barn og unge under 18 år faller under bestemmelsens anvendelsesområde. Dette 

inkluderer ungdom og fremtidige mottakere av ettervern. Muligheten til medvirkning er 

imidlertid betinget av at det offentlige yter sin plikt, da bestemmelsen i §4-1 annet ledd første 

pkt ikke utgjør en rett for barn og ungdom.74 

 

 

3.4 Barneverntjenesten og forvaltningens veiledningsplikt 

 

Et spørsmål som kan stilles er hvor langt barnevernstjenesten skal gå i å veilede ungdommen 

mot andre tjenester i forvaltningen. Denne situasjonen er spesielt praktisk der avslag på 

etterverntiltak er vurdert å være til barnets beste. Selv om barneverntjenesten ikke kan tilby et 

passende tiltak for ungdommen, er det mulig at hjelp kan gis andre steder i forvaltningen.  

 

Ordlyden i § 1-3 annet ledd sier ikke at barneverntjenesten har en plikt til å henvise til andre 

tjenester forvaltningen tilbyr. Forarbeidene75 har imidlertid uttrykt følgende:  

 

                                                 
72 Prop.106 L (2012-2013) pkt. 18.4.1 
73 Prop.106 L (2012-2013) pkt. 18.4.1.1 
74 Prop.106 L (2012-2013) s. 208- 209 
75 Ot.prp. Nr. 61 (1997-1998) s.16 
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I de tilfellene den enkelte i tillegg har behov for tiltak som først og fremst hører under andre 

deler av hjelpeapparatet som for eksempel sosialtjenesten, bør barneverntjenesten ha et 

særlig ansvar for å bistå den unge i kontakten med andre deler av hjelpeapparatet og for å 

koordinere tiltakene.  

 

Ordlyden oppstiller ingen direkte plikt, men oppfordrer til at barneverntjenesten har et særlig 

ansvar i formidlingen av andre tjenestetilbud tilpasset ungdommens behov.  

 

I tillegg følger det av forvaltningsloven § 11 at barneverntjenesten har en alminnelig 

veiledningsplikt innenfor sitt saksområde.76 Plikten innebærer at forvaltningen skal gi 

veiledning slik at parten kan ivareta sine interesser i forvaltningsmessig sammenheng. Dette 

betyr at barneverntjenesten vil måtte henvise en ungdom til helsetjenesten eller NAV dersom 

det er hjelp fra disse institusjonene ungdommen skal ha.  

 

Oppsummert må det kunne sies at de prosessuelle rettighetene rundt ettervern er klare og 

tydelige. Den unge voksne vil kunne anvende både barnevernloven og forvaltningslovens 

regler dersom de mottar avslag på ettervern.  

 

4 Den empiriske analysedelen 

 

4.1 Den vanskelige implementeringen 

 

4.1.1 Etterlater rettskildene uavklarte spørsmål?  

 

Etter en kartlegging av rettskildebildet kan det synes som om regelverket rundt ettervern er 

noe uklart på følgende områder; 

 

For det første gir regelverket ikke et klart svar på når informasjon om ettervern skal gis til 

den unge. Det eneste kriteriet gjeldende rett setter er at det skal skje i god tid før 

tjenestemottaker fyller 18 år. Hva vil dette si i praksis? 

 

                                                 
76 Forvaltningsloven § 11 første ledd første pkt. 



26 

 

En annen variant av tidsspørsmålet oppstår dersom ungdommen først takker nei til tiltak om 

ettervern, men siden endrer mening. Hvor lang er i så fall angrefristen på et tilbud om 

ettervern? Regelverket antyder at den unge voksne ” i en kortere periode etter fylte 18 år” 

fremdeles kan benytte seg av tilbud om ettervern. Hva som ligger i denne formuleringen er 

fortsatt uklart.  

 

For det annet er det uavklart om barneverntjenesten kan stille vilkår der det er truffet vedtak 

om ettervern. Om vilkår kan settes oppstår spørsmålet om hva slags vilkår som eventuelt kan 

stilles.  

 

Disse spørsmålene vil i det følgende bli diskutert og forsøkt besvart med innhentet empiri fra 

tre sakstilfeller hos Barnas Jurist. Sakene er anonymisert og innhentet med godkjennelse fra 

fagansvarlig hos Barnas Jurist Ann- Katrin Nordbø.   

 

 

4.1.2 Sammendrag av faktum fra første sak  

 

 

K tok kontakt med Barnas Jurist i mai 2017, som på daværende tidspunkt var 17 år. I 

utgangspunktet gjaldt henvendelsen spørsmål om K hadde krav på økonomisk stønad til 

førerkort. I forbindelse med at K var under barnevernets omsorg og ville fylle 18 år i 

november samme år, ble det stilt spørsmål om K var kjent med tiltak om ettervern. K ga ikke 

uttrykk for å kjenne til noen slik ordning. K kunne heller ikke bekrefte å ha mottatt 

informasjon om hva som ville skje etter fylte 18 år. K uttrykte usikkerhet og tvil på om 

barnevernet var rette hjelpeinstans for K videre. K uttrykte et sterkt ønske om selvstendighet 

og frihet, men var samtidig avhengig av hjelp fra et offentlig støtteapparat. K visste ikke hvor 

slik var å finne.. Ved overgangen august/ september 2017 hadde Barnas Jurist en samtale 

med Ks saksbehandler i barnevernet. Barnevernstjenesten bekreftet at vurderingen om 

ettervernstiltak for K var påbegynt. I oktober 2017 ble Barnas Jurist informert om at K hadde 

fått tilbud om ettervern og samtykket like etter.  

Saken ble etter dette avsluttet.  

 

4.1.3 Vurdering av spørsmål om informasjon er gitt i ”god tid” 
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Som nevnt sier ikke rettskildebildet noe om når unge mottakere skal informeres om opphør av 

tiltak eller søknad om ettervern. Det eneste kriteriet som stilles er at dette må skje i god tid før 

myndighetsalder inntreffer jf. bvl § 4-14 fjerde ledd.  

 

I ot.prp. nr. 61 (1997-1998) er det uttalt følgende. 

 

Departementet finner det imidlertid ikke hensiktsmessig å regulere nærmere krav til planens 

innhold eller for hvor lang tid planen skal gjelde. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt 

tilfelle i et samarbeid mellom barneverntjenesten og ungdommen. Formålet med planen må 

imidlertid være å skape forutsigbarhet for ungdommen i forhold til framtidige tiltak og for 

hva formålet med videre barneverntiltak skal være. Planen må endres og revideres etter 

behov. Den bør være retningsgivende for barneverntjenestens videre arbeid med saken, men 

vil ikke være rettslig bindende for partene. (mine uthevninger)  

 

Departementets uttalelse taler for at det er opp til saksbehandleren i den enkelte kommune å 

vurdere dette. Det kan argumenteres for at det er saksbehandleren som i praksis kjenner 

mottakeren best og vet hvordan kommunikasjonen dem i mellom fungerer. I tillegg gir det 

saksbehandleren større fleksibilitet i planleggingen å ikke måtte forholde seg til en fast frist.  

 

I rundskrivet Q-2011-13 er det uttalt følgende  

 

Det er viktig at barneverntjenesten, i god tid før ungdommen fyller 18 år, informerer 

ungdommen om adgangen til å opprettholde tiltak etter fylte 18 år, og avklarer med 

ungdommen hva han eller hun selv ønsker. 

 

Ved første øyekast kan en naturlig språklig forståelse av ordlyden tale for at ”god tid”- 

kriteriet skal tolkes strengt. En slik forståelse samsvarer med forvaltningslovens bestemmelse 

om at forhåndsvarsel skal skje etter hvor inngripende vedtaket er for mottakeren. Dette 

harmoniserer også med ettervernets formål som er å hjelpe unge ved overgangen til 

voksenlivet, med intensjon om å klare seg selv på sikt. Rundskrivet påpeker at det i dagens 

samfunn er avgjørende at unge mestrer utdanning, jobb, bolig, økonomi og at disse har et godt 

sosialt nettverk rundt seg. Videre heter det at det overordnede formålet med tiltak over 18 år 
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er at ungdom gradvis skal settes i stand sitt eget liv og klare seg selv.77 En forutsetning for at 

overgangen til voksenlivet skal bli vellykket er at vedkommende forstår de krav og 

forventinger som stilles til en.  

 

For å vende tilbake til mitt valgte eksempel kan det stilles spørsmål ved om informasjon om 

ettervernstiltak en måned før 18-års dag, er i tråd med lovens kriterium om god tid. Til tross 

for at kommunen er gitt myndighet til å vurdere dette fritt, synes en måned å være i snaueste 

laget.  

 

Det skal likevel sies at Ks forståelse av egen situasjon virket noe mangelfull. Det er derfor 

fullt mulig at K faktisk hadde mottatt mer informasjon og oppfølgning enn det K ga uttrykk 

for. Man kan argumentere for at det mest hensiktsmessige er at de som kjenner K best må 

vurdere når og hvordan vesentlig informasjon bør gis. Derimot kan slike variasjoner skape 

uforutsigbart og usikkert rettsbildet for mottakeren. Dette kan lede til unødvendig 

misforståelser og svekke en allerede vanskelig kommunikasjonsrelasjon mellom 

saksbehandler og tjenestemottaker. Hvordan kriteriet praktiseres vil også kunne varierer stort i 

den enkelte kommune og fra kommune til kommune. 

 

4.1.4 Faktum fra andre sak  

  

 

K mottok hjelpetiltak fra X kommune frem til fylte 18 år. Ved tilbud om ettervern valgte K å 

takke nei, og flyttet siden til Y. Etter ca. 6 måneder endret K mening angående tilbud, og 

kontaktet Barnas Jurist med spørsmål om mulighetene for ettervern nå. Spørsmålet var om K 

hadde oversittet angrefristen for ettervern. Barnas Jurist tok kontakt med Ks tidligere 

saksbehandler i X kommune. Etter kommunikasjon frem og tilbake ble det inngått ny avtale 

om ettervern mellom K og barneverntjenesten i X kommune. Saken ble etter dette avsluttet.  

 

4.1.5 Vurdering av om angrefristen er oversittet 

 

Det kan leses ut av forarbeidene at det gjelder en angrefrist for ungdommen dersom de takker 

nei til ettervern. Spørsmålet er således hvor lang denne fristen er.  

                                                 
77 Barne-likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011) s.4-5 
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I Ot.prp.nr 61 (1997-1998) pkt. 2.2.4 heter det  

 

Departementet er enig med de høringsinstansene som mener at det ikke bør være noe i veien 

for å videreføre tiltak etter barnevernloven selv om ungdommen i en kortere periode etter 

fylte 18 år ikke har ønsket å ta i mot tiltak fra barneverntjenesten. Etter departementets 

oppfatnings bør det heller ikke være noe i veien for å videreføre tiltak etter barnevernloven 

selv om barnet i en kortere periode før fylte 18 år ikke har ønsket å motta barneverntiltak. 

(mine uthevninger) 

 

Departementets uttalelser taler for at angrefristen er relativ kort. Selv om barneverntjenesten 

oppfordres til å være fleksible, kan ikke dette tolkes for vidt.  

 

Videre uttaler departementet:  

 

Departementet mener imidlertid at det ikke er hensiktsmessig å lovfeste en nærmere frist for 

dette, men mener at det også i disse tilfellene må foretas en konkret og skjønnsmessig 

vurdering av hjelpebehovet i det enkelte tilfelle. (mine uthevninger) 

 

Uttalelsen gir den lokale barneverntjenesten skjønnsfrihet til å vurdere hvert enkelt tilfelle 

konkret og individuelt.  

 

I Rundskrivet er det uttalt følgende:  

 

Hvis ungdommen selv ikke ønsker noe tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år, skal 

ungdommen gjøres oppmerksom på at han eller hun kan ombestemme seg. 

Barneverntjenesten bør forsøke å få til en avtale om at det skal opprettholdes kontakt også 

med dem som ikke ønsker videre tiltak. Under enhver omstendighet bør ungdom som har 

takket nei til tiltak kontaktes ett år etter at alle tiltak er avsluttes for å høre om de nå likevel 

ønsker å motta tiltak. (mine uthevninger) 

 

Rundskrivets ordlyd kan forstås som at ungdommen gis en angrefrist på ett år etter at tilbud 

om ettervern er avslått. Dette samsvarer med forarbeidenes oppfordring til å utvise fleksible 

holdninger overfor de unge voksne som har avslått ettervern. Likevel er det vanskelig å hevde 

at ordlyden pålegger barneverntjenesten en plikt til å følge opp ungdommen ett år etter avslag/ 
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opphør av ettervern og så komme med nytt tilbud. Ordlyden må heller forstås som en 

oppfordring til hva barneverntjenesten anbefales å gjøre etter et år.  

 

Sakssammendraget viste at barneverntjenesten i X kommune var villig til å gi et nytt tilbud 

om ettervern et halvt år etter at K hadde takket nei. Dette trekker i retning av at angrefristen 

kan ligge et sted mellom seks måneder og opp til ett år. I praksis vil fristen alltid bero på en 

konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Faktorer som spiller inn ved vurderingen vil være 

kommunens økonomi, tilgjengelige ressurser og prioriteringer på det aktuelle tidspunktet.  

 

 

4.1.6 Om barneverntjenesten kan stille vilkår ved ettervern 

 

K hadde tidligere bodd på institusjon i X kommune, men ville nå flytte til Y og bo alene. Etter 

at K fylte 18 vurderte barneverntjenesten i X å flytte K til en tredje barneverninstitusjon i Z. K 

ønsket ikke dette. Barneverntjenesten ga til svar at dersom K ikke godtok overføringen til 

institusjonen, ville ettervernet opphøre og saken overføres til NAV. K tok kontakt med Barnas 

Jurist da dialogen med barneverntjenesten begynte å bli dårlig. Barnas Jurist tok kontakt med 

Ks saksbehandler og det ble startet en dialog. K mottok etter hvert et nytt tilbud fra 

barneverntjenesten om bosted i Y. Barnas Jurist avsluttet saken etter at K hadde samtykket til 

det nye tilbudet om ettervern.  

 

 

4.1.7 Vurdering av tredje sakssammendrag 

 

4.1.7.1 Hvor langt bør barnevernet strekke seg i å finne en løsning?  

 

I utgangspunktet gjaldt saken en situasjon der barneverntjenestens tilbud om ettervern ikke 

samsvarte med den unge voksnes ønsker. Spørsmålet er hvor langt barneverntjenesten bør 

strekke seg for å sette opp et tilbud den unge voksne vil samtykke til. Gode grunner taler for 

at barneverntjenesten bør strekke seg langt for å utforme et tilbud om ettervern ungdommen 

vil samtykke til. Det kan øke sjansene for at den unge voksne forblir i ettervernstiltaket og på 

sikt viser seg mer samarbeidsvillig. Statistikk viser at unge voksne i ettervernstiltak har høyt 

frafall.78  

                                                 
78 Oterholm (2008) 
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I nevnte eksempel fra Barnas Jurist var saksutfallet heldig for K. Saken ble løst delvis 

gjennom bedre dialog, og delvis ved at barnevernet føyde seg etter Ks ønsker og tilpasset 

ettervernstiltaket deretter. Det må likevel understrekes at barneverntjenesten ikke har noen 

plikt til å skreddersy et spesielt tilbud for den unge voksne. Et hvert tilbud må bero på en 

konkret vurdering ut fra barneverntjenestens kapasitet og den unge voksnes behov i den 

aktuelle situasjon.  

 

4.1.7.2 Om barneverntjenesten kan stille vilkår ved tilbud om ettervern 

 

Dersom vi hadde variert faktum i sistnevnte sak kunne problemstillingen ha vært om 

barneverntjenesten kunne ha stilt vilkår ved innvilgelse av ettervern. En slik situasjon hadde 

foreligget dersom barneverntjenesten hadde godtatt at K flyttet til Y kommune, men på den 

betingelse at K bodde på institusjon og ikke for seg selv. Et slikt tilfelle ville ha reist 

spørsmålet om barneverntjenestens adgang til å stille vilkår ved tiltak om ettervern.  

 

Utgangspunktet er som kjent at den unge voksne må avgi samtykket for at tiltak om ettervern 

kan treffes jf. Bvl § 1-3 annet ledd. Et samtykke betyr at den unge voksne er kjent med hva et 

tilbud om ettervern inneholder før samtykke avgis. Dette tilsier at barneverntjenesten ikke kan 

pålegge etterfølgende vilkår der tiltak om ettervern er truffet. Imidlertid er det problematisert i 

rettspraksis og juridisk teori om forvaltningen kan stille vilkår ved tildeling av konsesjon eller 

tiltak som begunstiger borgeren. Begrunnelsen for dette har vært at borgeren tildeles et gode 

vedkommende ellers ikke ville hatt krav på.  

 

I utgangspunktet kan forvaltningen stille vilkår der lovens ordlyd gir adgang til å sette 

nærmere betingelser for tillatelser eller andre begunstigede vedtak. Et godt eksempel er å 

finne i sosialtjenesteloven § 20 der loven direkte sier at arbeids og velferdsetaten kan sette 

vilkår ved innvilgelse av økonomisk stønad. 79 Den nærmere adgangen forvaltningen har til å 

sette inngripende vilkår ved et begunstigende vedtak må bero på en konkret fortolkning av 

den enkelte lovbestemmelse.80 

 

                                                 
79 jf. Sosialtjenesteloven §§ 20, 20a 
80 Rt.2003 s.764 (avsnitt 60) 
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Der lovens ordlyd er taus med hensyn til vilkår, er det lagt til grunn i juridisk teori og praksis, 

at for vedtak truffet etter forvaltningens skjønn, kan vilkår eller plikter ilegges dersom 

vedtaket ellers er begunstigende. De eksakte grensene for denne adgangen til å sette vilkår 

hersker det uenighet om i den juridiske teori.81  

 

Dersom det legges til grunn at forvaltningen har kompetanse til å sette vilkår ved tiltak som er 

truffet etter barnevernloven, er det nærliggende å anta at dette også gjelder ved tiltak om 

ettervern. Tiltak etter fylte 18 år består i utgangspunktet av hjelpetiltak. Slike hjelpetiltak er å 

regne som en ytelse fra forvaltningen som forvaltningen selv kan innvilges eller avslå etter 

fritt skjønn. Dette taler i retning av at forvaltningen kan stille vilkår ved innvilgelse av 

hjelpetiltak.  

 

Et spørsmål som naturlig melder seg er om det bør være tydeligere angitt i rettskildene hvilke 

vilkår som faktisk kan stilles. Gode grunner taler for at det gis en nærmere regulering av 

adgangen til å stille vilkår ved innvilgelse av hjelpetiltak. Dette vil kunne gjøre det tydeligere 

og klarere for den unge voksne hva barneverntjenesten faktisk har kompetanse til å 

gjennomføre. Hensynet til forutsigbarhet vil veie tungt for denne gruppen unge voksne med 

behov for trygghet og klare fremtidsrammer. En tydeligere normering av hva forvaltningen 

faktisk kan gjøre, kan bidra til å avklare rettstilstanden rundt ettervern i større grad. Det vil 

også kunne bidra til mer ensartet praksis mellom kommunene og uønskede forskjeller i 

kommunal praksis kan motvirkes.  

 

4.1.8 Formål og intensjon med presentert empiri fra Barnas Jurist  

 

Intensjonen med å presentere disse saksammendragene fra Barnas Jurist har vært å peke på 

rettslige problemstillinger og løsningen av disse. I det praktiske liv er det heldigvis ofte slik at 

jusen ikke alltid blir satt på spissen. I de presenterte sakstilfellene ble mye rett og slett løst 

gjennom bedre og tydeligere kommunikasjon mellom partene. Mye av problemene som kan 

oppstå ved ettervern anser jeg for å ligge i svak kommunikasjon mellom saksbehandler og den 

unge voksne.  

 

                                                 
81 Eckhoff, Smith (2014) s.413 
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Barnas Jurist har, som tidligere nevnt, mottatt flere telefonhenvendelser som gjelder generelle 

spørsmål om hva ettervernstiltak kan inneholde og hva som skjer ved fylte 18 år. Slike 

spørsmål er det ofte vanskelig å gi et generelt svar på, da hver sak må utredes konkret. 

Derimot kan disse spørsmålene være en indikator på at det foreligger et behov for mer 

informasjon om innholdet av ettervern enn det som faktisk gis.  

 

 

4.2 Andre utfordringer ved ettervern 

 

4.2.1 Hva forskningsbildet viser om ettervern 

 

Som nevnt tidligere utgjør barn, ungdommer og unge voksne i barneverntjenesten, en av 

samfunnets sårbare grupper. Denne gruppen er overrepresentert i å motta sosialhjelp, der hele 

66 % av ungdom som har hatt tiltak fra barnevernet har mottatt sosialhjelp en eller flere 

ganger etter fylte 17 år, mot 15% i sammenligningsgrunnlaget (Clausen & Kristoffersen 

2008).  Gruppen har ofte en mer problematisk prognose enn andre unge (Hjort & Backe- 

Hansen). Samfunnsøkonomisk antas det at et godt ettervern vil være besparende, da utgifter i 

forbindelse med arbeidsledighet, kriminalitet, bolig, helse og barnevern vil reduseres. Det 

finnes ingen norske tall på dette som jeg kan vise til, men norsk litteratur om ettervern82 

henviser til eldre australsk og dansk forskning som bekrefter disse funnene.83 84 

 

Det antas derfor at ettervern er hensiktsmessig, både for den individuelle ungdommen og for 

samfunnet i et større perspektiv. Likevel viser empirisk forskning at gjennomføring av 

ettervern i praksis kan være utfordrende. Disse utfordringene vil jeg gjøre rede for i det 

følgende.  

 

4.2.2 Strukturelle utfordringer i arbeidet med ettervern 

 

En forutsetning for god gjennomføring av ettervern er å arbeide ut fra den unge voksnes 

individuelle behov. Lovverket tilrettelegger for dette ved oppsett og oppfølgning av 

                                                 
82 Storø (2012) s.14 
83 Raman et.al (2005) 
84 Hansen et.al (2010)  
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individuell plan.85 Likevel vil også strukturell forholdene ha betydning for hvordan 

overgangen faktisk skjer. På makronivå kan slike strukturelle forhold utgjøre de 

samfunnsforholdene som unge vokser opp under, det være seg arbeidssituasjonen for unge, 

utdanningsmuligheter, inngang på boligmarked og andre økonomiske og finansielle 

støtteordninger.86  

 

I følge Kristiansen og Skårberg (2010)87 vil gjennomføringen av tiltak for utsatte, unge 

voksne avhenge av både strukturbetingelser og aktørbetingelser. Strukturbetingelser forstås 

som ressurser, arbeidsdeling og kommunikasjonsstruktur innad i det offentlige. 

Aktørbetingelser handler om ungdommens holdninger, kunnskap og interesser. Rapporten 

viser at samspillet mellom disse variablene er viktig for å oppnå en vellykket overgang.88  

 

Det rapporteres også om at forskjeller på mikronivå kan ha betydning for hvordan overgangen 

oppleves for den enkelte ungdommen. Bratterud og Storhaug (2008)89 fant i sin 

forskningsstudie variasjon i hvordan profesjonsutøvere i barnevernapparatet møtte 

ungdommen. Det fremkommer av studien at lederne i barnevernapparatet var fleksibelt 

innstilt overfor unge i overgangen, mens lederne i voksentjenestene fokuserte mer på 

eksisterende tilbud som kunne tilpasses den enkelte ungdommen. Rapporten beskriver 

fenomenet som ulike kulturer.90 

 

Både Oterholm (2008) og Storø (2004) har i sine studier funnet store variasjoner mellom 

kommunene i hvordan de organiserer sitt arbeid med ettervern. Undersøkelsene viser at det 

ofte ikke er nedskrevne planer for dette arbeidet. Den manglende nedskrivingen av planene er 

uheldig for den enkelte kommunens oversikt over ettervernarbeidet.91  

 

 

4.2.2.1 Forslag til mulige løsninger  

 

                                                 
85 Se Barnevernloven §§4-5, 4-15 fjerde ledd 
86 Storø (2012) s.169 
87 Kristiansen, Skårberg (2010) s.87-88 
88 Kristiansen, Skårberg (2010) s. 82 
89 Bratterud, Skårhaug (2008) s.93-99 
90 Bratterud, Skårhaug (2008) s.103-104 
91 Storø (2012) s.170-171 
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Storø påpeker at den enkelte barneverntjeneste har mulighet til å sikre god 

oppfølgningskvalitet ved utarbeidelse av en generell plan for hva som skal gjøres ved 

overgangen. En plan kan bidra til kvalitetssikring ved at arbeidet gjennomføres på god måte. 

For mindre kommuner med få saksbehandlere kan en slik plan være nyttig å forholde seg til.92 

 

Storø har foreslått at en slik plan i utgangspunktet bør inneholde en generell målsetting for 

barneverntjenestens arbeid med ettervern og gode rutinebeskrivelser for hvordan dette målet 

skal nås. Blant annet bør den inneholde medvirkningsstrategier for hvordan unge kan delta 

mer, en oversikt over arbeids og ansvarsfordeling internt i barneverntjeneste, en 

samarbeidsplan med biologiske foreldre og en plan for evaluering av tiltakene underveis.93  

 

Dette er gode forslag for hvordan den kommunale barneverntjenesten kan følge opp unge 

voksne i ettervernstiltak. Om en slik plan bør lovfestes er derimot et annet spørsmål. 

Barneverntjenesten er allerede pålagt å utarbeide en individuell plan for ungdommen. Flere 

planer trenger ikke nødvendigvis å bety bedre oversikt og oppfølgning. Et for ”planavhengig” 

tiltak kan dessuten medføre at barneverntjenesten fokuserer mer på å oppnå planens punkter 

og formål enn de individuelle behovene den enkelte ungdom har.  

 

Derimot er det et poeng at både barneverntjenesten og den unge voksne kan vinne mye på 

bedre koordinering av tiltak og tjenester gjennom de andre offentlige velferdsinstansene som 

NAV, helsestasjonen og skolen.94 Hvordan dette samarbeidet kan koordineres bedre er ikke 

godt å si og faller dessuten utenfor denne oppgavens fremstilling. Bedre kunnskap om og 

forståelse av de ulike institusjonene og deres tjenester, samt informasjon om at 

profesjonsutøverne besitter ulik kompetanse, kan være veien å gå for et bedre samarbeid på 

tvers av offentlig sektor.  

 

4.2.3 Unge voksnes og ungdoms opplevelse av medvirkning i barnevernet 

 

En annen utfordring som viser seg i arbeidet med ettervern er den praktiske gjennomføringen 

av medvirkning. Studier viser at gjennomføring av retten til medvirkning ved ettervern er mer 

problematisk og utfordrende enn det lovverket skulle tilsi. Elisabeth Paulsen har i sin 

                                                 
92 Storø (2012) s.171 
93 Storø (2012) s.172 
94 Storø (2012) s.73 
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doktoravhandling fokusert på hvordan retten til medvirkning praktiseres under ettervern fra 

barneverntjenesten.  

 

I forbindelse med datainnsamlingen til studiet, foretok Paulsen kvalitative intervjuer av 43 

unge med erfaring fra barnevernet i alderen 16-24 år. Under intervjuene ble det stilt spørsmål 

om hvilke behov de unge opplevde å ha ved overgangen til ettervern, og om opplevelsen var 

at barnevernet imøtekom disse behovene. Flere av de unges uttalelser trakk i retning av at 

barnevernet ikke forsto de unges behov og heller ikke lyttet til de unges følelser. Det ble også 

gitt uttrykk for manglende informasjon om ettervern og muligheter senere (Paulsen 2016).  

Noen av informantene uttrykte dette i et fokusintervju:  

 

” Vi blir ikke hørt. Vi blir ikke spurt. Ingen hører på oss. Ingen bryr seg om hva vi sier.” 

” Vi blir ikke hørt. Barnevernet bare kommer inn og tar seg til rette og gjør det DE mener er 

best” (Gutt 21 år)95.  

 

Artikkelen viser at ungdommen opplever stor variasjon i overholdelse av medvirkning i løpet 

av barndommen og ungdomstiden. Dette har nødvendigvis ikke sammenheng med hvor 

hyppig kontakt barnevernet har med mottakeren. Det dreier seg heller om hvordan kvaliteten 

på medvirkningen faktisk har vært.96 

 

Artikkelen viser at flere barn og unge forteller at de ikke har blitt invitert til møter som har 

omhandlet dem, at samtalene kun har skjedd en gang, og at det som oftest har vært flere til 

stedet under samtalene med barnevernet.  

 

Paulsen viser hvordan en av ungdommene beskrev sin situasjon på følgende måte:  

”Jeg tror vi har hatt…i hvertfall ti forskjellige saksbehandlere. Det er mange jeg ikke har 

møtt (..) Den dagen jeg ble plassert, husker jeg at jeg gikk ut av romer og da satt det ei dame 

på huk, hun var tydeligvis saksbehandleren vår, men jeg hadde aldri sett henne før” (jente 19 

år)97 

 

                                                 
95 Paulsen (2016) 
96 Paulsen (2016) s. 9 
97 Paulsen (2016) s.10 
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Paulsen peker på at flere ungdommer generelt kjenner på en manglende tilstedeværelse fra 

barneverntjenesten. I praksis munner dette ut i manglende informasjon om både barnevernets 

rolle og tiltakenes formål og innhold. I tillegg uttrykker informantene i studiene at 

barneverntjenesten ikke har vært tilstede ved evaluering av tiltak. Paulsen viser til at slike 

uttalelser er forenlig med tidligere forskningsfunn.98 

 

Ungdommens uttalelser indikerer at manglende informasjon har gjort forståelsen av 

barnevernets oppgaver og formål både fragmentert og uavklart. Paulsen uttrykker at 

manglende medvirkning, i hovedsak da i form av manglende informasjon, bidrar til usikkerhet 

som gjør at barnet konstruerer sin egen historie om hva barneverntjenesten egentlig er.99 

 

Ungdommen uttrykker et behov for å bli hørt og lyttet til. Paulsen forteller at ungdommens 

uttalelser har paralleller til det fagspråket har kalt consultative participipation100. Fenomenet 

beskrives som en konsultasjonssamtale med barnet, der barnet og ungdommens utsagn har 

liten innvirkning på de beslutningene som tas. Paulsen hevder disse funnene samsvarer med 

hva som er blitt dokumentert i tidligere forskning.101 

 

En av de ungdommene Paulsen har intervjuet uttrykker dette på følgende vis 

 

”Jeg hadde sitti på utallige møter og ikke blitt hørt. Og når jeg hele tiden på en måte spør om 

hjelp da (...) Og når jeg blir avvist gang på gang på gang på gang, så slutter jeg å spørre og 

da tar de det som en selvfølge at det går greit. Og det er så irriterende. For når du egentlig 

har hundre saker du har lyst til å ta opp, det er så mye du lurer på, det er så mye du trenger 

hjelp til, men du har aldri blitt hørt, da gir du opp. Jeg ga opp husker jeg…” (jente 18 år) 

 

I denne uttalelsen viser Paulsen til at konsekvensen av å ikke bli lyttet til kan medføre at 

ungdommen til slutt gir opp og slutter å møte opp på samtaler og møter. Tidligere forskning 

har dokumentert lignende tendens.102Andre studier har forklart fenomenet som at ungdom 

                                                 
98 Strandbu (2007, Haugen Paulsen og Berg (2012) 
99 Paulsen (2016) s10 
100 Landsdown (2010), Vis (2014) 
101 Vis og Thomas (2009), Jensen (2014)  
102 Biljeveld, Dedding og Aelen (2013) 
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viser unnvikenhet fordi de mister troen på at deres deltagelse har betydning for sakens utfall, 

og de føler en maktesløshet i møte med systemet.103  

 

Til slutt peker Paulsen på at faktorer som alder, møtepunkter og relasjon til saksbehandler er 

avgjørende for ungdommens og unge voksnes opplevelse av medvirkning.  

Paulsen peker på at utfordringene ikke ligger i rettighetene, men i kravet om hvordan 

medvirkning ved ettervern skal gjennomføres. Paulsen peker på at retten til medvirkning i 

større grad ivaretas jo eldre ungdommen blir, noe som harmonerer med lovverket.  

Utfordringen i følge Paulsen ser ut til å være at ungdom og unge voksnes tilstedeværelse og 

innflytelse generelt ligger under det som kan forventes av lovverket.104 Paulsen viser videre at 

jo bedre relasjon barnet har til saksbehandleren, dess bedre ser det ut til at medvirkningen blir. 

Tidsaspektet virker her å være vesentlig.  Jo lenger tid klienten hadde hatt samme 

saksbehandler- jo bedre ble relasjon og medvirkning.  

 

4.2.3.1 Utfordringer ved gjennomføring av medvirkning  

 

Oppsummert viser Paulsens artikkel og studie at barns opplevelse av medvirkning ved møte 

med barneverntjenesten er utfordrende på flere områder. Empirien viser til at informantene 

som oftest savner mer informasjon, både om egne tiltak og generelt hva barneverntjenestens 

oppgave er. Dette er en utfordring som kan følges opp videre i lovverket ved å detaljere og 

tydeliggjøre informasjonsplikten.  

 

En annen utfordring er ungdommens eget ønske om hyppig og nær kontakt med 

barneverntjenesten. Empirien det er vist til viser at flere unge har behov for oppfølgning og 

omsorg, behov de søker dekket i sin relasjon til enkeltmennesker i barneverntjenesten. Barn 

og ungdom under tiltak i barneverntjenesten vil ofte stille krav og forventninger til 

barneverntjenesten, slik andre unge stiller krav og forventninger til sine foreldre. Dersom det 

relasjonelle behovet ikke oppleves å bli ivaretatt, viser forskning at ungdommen kan bli 

resignerte og ikke følge opp egne rettigheter videre.105  

 

                                                 
103 Bessel (2011) og Barnes (2012) 
104 Paulsen (2016) s.11-12 
105 Bessel (2011)og Barnes (2012) 
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Det er imidlertid ikke klart om barnevernet har en slik omfattende omsorgsplikt etter 

barnevernloven. I det hele tatt kan det spørres om det er rimelig å forvente at en 

saksbehandler som er ansatt i barnevernet skal utgjøre en ”offentlig foreldrerolle” for den 

unge voksne. Bakketeig (2008) er av den oppfatning at det er mulig å legge til grunn en 

forståelse som ser på det offentlige som ”foreldre” til barna. En slik modell med ”offentlig 

foreldreskap” har blant annet blitt aktualisert i England og Wales. Denne modellen bygger på 

forståelsen av at et offentlig foreldreskap må inkludere både en juridisk systemorientering og 

en relasjonell personorientering.106 Jeg skal ikke berøre dette temaet nærmere, da jeg ikke har 

kompetanse til å vurdere hvilke juridiske grep som kan iverksettes for å styrke en relasjon 

mellom den unge voksne og den ansatte i barneverntjenesten.  

 

Derimot kan det tenkes at noen av de utfordringene ved medvirkning som er nevnt kan 

avhjelpes nærmere juridisk. Et første steg vil kunne være å lovfeste en rett til tjenester om 

ettervern i barnevernloven. En slik rett vil måtte svare til et mer forpliktende ansvar i å følge 

opp den unge voksne.  

 

Plikten kan omfatte at barneverntjenesten bør sette opp flere samtalemøter med ungdommen, 

og eventuelt følge disse opp mer rutinemessig. I tillegg kan det ut fra presentert empiri spørres 

om det bør stilles krav til å ha en fast saksbehandler eller tillitsperson over et lengre tidsrom. 

En fast person som følger opp den unge over lenger tid vil med større sannsynlighet styrke 

relasjonen mellom partene. I alle tilfeller vil en eventuell lovendring i første omgang være et 

spørsmål om politisk vilje, dernest et spørsmål om tilgjengelige og økonomiske ressurser hos 

den enkelte kommune.  

 

 

5  Rettighetsfesting av ettervern? 

 

5.1 Om bakgrunnen for nylig vedtatt lovendring  

 

Som tidligere nevnt, ble endringer i barnevernloven vedtatt den 20 april 2018 i Lovvedtak 32 

(2017-2018).107 Vedtaket er et resultat av de foreslåtte endringer fra Barnevernlovutvalget 

                                                 
106 Storø (2012) s.28 
107 Lovvedtak nr. 32 (2017-2018)  
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oppnevnt 28 november 2014. Bakgrunnen for oppsetningen av utvalget var å foreta en 

teknisk, språklig og strukturell gjennomgang av barnevernloven. I tillegg skulle utvalget se 

nærmere på 8 avgrensede problemstillinger.  

 

En av disse var å vurdere om det burde innføres en rett til tjenester og tiltak som omfattes av 

barnevernloven. Det er denne bestemmelsen som er sentral for ettervern og som det vil 

redegjøres for videre. Det overordnede formålet med utvalgets gjennomgang har vært å bedre 

rettsikkerheten for barn og unge og å skape et mer tilgjengelig og forståelig regelverk.108  

 

5.1.1 Utvalgets forslag til rettighetsfesting  

Barnevernslovutvalget foreslår i likhet med tidligere offentlige utvalg at barnevernloven bør 

bli en rettighetslov for barn. Utvalget foreslår en lovbestemmelse der det fremgår at barn har 

rett til nødvendige tjenester og tiltak etter loven når vilkårene for det er oppfylt. Med en slik 

lovgiverteknikk får barn ikke rett i flere tilfeller, eller til noe mer, enn det barneverntjenesten 

allerede er forpliktet til å gi etter lovens bestemmelser. Utvalget har i utformingen av 

bestemmelsen sett hen til retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester i pasient og 

brukerrettighetsloven.109 

I dette avsnittet understreker utvalget at rettighetsfesting ikke er ensbetydende med flere 

rettigheter enn det barneverntjenesten allerede er forpliktet til å gi etter lovens bestemmelser. I 

tillegg uttaler departementet at lovgiverteknikken skal basere seg på utformingen av 

rettigheter i helse og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven. Dette taler for 

en rettslig harmonisering på velferdsrettens område.  

Det har blant annet blitt argumentert med at det foreligger en rett til nødvendig hjelp og 

omsorg etter Grunnloven og internasjonale rettskilder, hvilket taler for at tiltak fra 

barneverntjenesten også bør rettighetsfestes.110  

 

Tidligere utvalg har argumentert for at rettighetsfesting vil sende et viktig politisk signal da 

dette tydeliggjør barnets selvstendige og individuelle interesser.111 Et ytterligere argument er 

                                                 
108 NOU 2016:16 s.13 
109 Prop. L 169 pkt 5.4 
110 NOU 2000:12  
111 NOU 2009:22 
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at rettighetsfesting kan bidra til å avstigmatisere barnevernet. Ved at tjenester mer assosieres 

med tjenestemottakerens rettigheter enn med barnevernets plikter kan dette bidra til en mer 

positiv profilering. Ved å rettighetsfeste kan og den psykiske terskelen for å melde saker inn 

til barnevernet i praksis blir lavere.  

 

5.1.2 Departementets vurdering av lovforslaget  

 

I proposisjon til Stortinget er det fremholdt:  

Departementet foreslår å innta en ny § 1-5 at barn har rett til nødvendige tiltak etter loven 

når vilkårene for tiltaket er oppfylt. Departementet er enig med utvalget og høringsinstansene 

i at en rettighetsbestemmelse må utformes generelt og ikke innskrenke det handlingsrommet 

kommunen har i dag ved valg av tiltak og tiltakets omfang. Barnet gis derfor en 

korresponderende rett til de tiltak kommunen er forpliktet til å iverksette etter gjeldende rett. 

Rettighetsfesting innebærer ikke nye plikter for kommunene.  

I avsnittet følger Barne- og likestillingsdepartementet opp utvalgets forslag om 

rettighetsfesting, men understreker at rettighetsfesting ikke vil medføre nye plikter for 

kommunene. Videre utdyper departementet den nærmere betydningen av å lovfeste barns rett 

til barneverntjenester.  

Å lovfeste barns rett til barnevernstjenester er i praksis en konkretisering av barnets rett til 

omsorg og beskyttelse etter Barnekonvensjonen og Grunnloven. Departementet mener 

lovfesting vil gi et tydelig faktisk signal om hvem som er hovedpersoner. Departementet 

mener forslaget har en viktig symbolsk verdi, men at det også kan få en faktisk betydning for 

barn. Forslaget kan medføre at barnevernet i større grad assosieres med barnets rettigheter 

enn barnevernets plikter. Et mer positivt syn på barneverntjenesten kan medføre at flere 

melder inn bekymring for et barn eller henvender seg for hjelp og at flere barn kan få riktig 

hjelp til rett tid. Departementet vektlegger at rettighetsfesting har vært anbefalt i mange 

offentlige utredninger og interesseorganisasjoner i flere år. Forslaget har i tillegg fått bred 

støtte i denne og tidligere høringer. Barn er tilkjent rettigheter på mange velferdsområder. 

Barn i barnevernet er en særlig sårbar gruppe og det bør være gode grunner for at 

barnevernloven ikke skal følge rettsutviklingen og tilkjenne barn rettigheter.112 

                                                 
112 Prop.169 L (2016-2017) s. 35-36 
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Her følger departementet opp utvalgets anbefalinger som lister opp både symbolske og 

praktiske fordeler en rettighetsfesting kan ha for barn og unge. Forslagets brede støtte og 

oppslutning viser at det nå er sterk politisk vilje til å bedre rettsikkerheten for barn og unge.  

Det må imidlertid påpekes at t ikke er helt optimalt. Blant annet har flere høringsinstanser 

etterspurt en lavterskel klageordning for de som har mottatt tiltak fra barneverntjenesten. I 

tillegg vil ikke rettighetsfesting medføre en rett for barnet til konkrete ytelser. Dette er 

fremdeles underlagt en skjønnsmessig vurdering fra kommunen.  

 

5.1.3 Komiteens merknader til departementets forslag  

Innstilling fra familie og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven mv. (bedre 

rettsikkerhet for barn og foreldre) Innst. 151 L (2017-2018).  

Komiteen sluttet seg til departementets vurderinger og bemerker at lovfesting av barns rett til 

omsorg og beskyttelse har en viktig pedagogisk og symbolsk funksjon. Spesielt ettersom dette 

vil tydeliggjøre barnets rolle som subjekt med egen rett til omsorg og beskyttelse. Komiteen 

har vist til at flere høringsinstanser ber om at retten til ettervern frem til fylte 25 år for 

tidligere barnevernsbarn lovfestes og gjøres om til en rettighetslov.  

Vedrørende spørsmålet om rettighetsfesting av ettervern heter det videre:  

Kom i teen  viser til at flere høringsinstanser ber om at retten til ettervern frem til fylte 25 år 

for tidligere barnevernsbarn blir lovfestet når loven gjøres til en 

rettighetslov. Kom i t een  viser i denne forbindelse til svar datert 23. januar 2018 fra Barne- 

og likestillingsdepartementet v/statsråd Linda Hofstad Helleland vedrørende spørsmål fra 

komiteen om lovfesting av en slik rett, og merker seg at statsråden vil vurdere behovet for 

endringer i regelverket på dette punkt, og administrative og økonomiske konsekvenser av 

eventuelle endringer. 

 I brev datert 23 januar 2018 fra Barne- og likestillingsdepartementet er følgende uttalt:  

Til spørsmål 2 om ettervern:  
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God individuell oppfølging etter fylte 18 år er viktig, særlig med tanke på at det ofte tar 

lengre tid å oppnå gode overganger til voksenlivet for unge med barnevernserfaring enn for 

andre ungdommer. Flere tiltak er satt i gang for å bedre ettervernet. Blant annet er Barne-, 

ungdoms- og familiedirektoratet i gang med å utvikle et langsiktig fagutviklingsprogram for 

hjelpetiltak, herunder ettervernstiltak. Direktoratet arbeider også med å utvikle faglige 

anbefalinger om oppfølging av unge over 18 år. I NOU 2016:16 Ny barnevernslov har 

utvalget ikke foreslått å endre reglene for ettervern. Noen høringsinstanser mener dette er en 

svakhet ved utredningen og fremhever blant annet behov for å heve aldersgrensen til 25 år. 

I Jeløya-plattformen fremgår det at regjeringen vil styrke retten til ettervern for 

barnevernsbarn. Det er derfor naturlig å vurdere behovet for regelverksendringer i arbeidet 

med ny barnevernlov, herunder økonomiske administrative konsekvenser av eventuelle 

endringer. Jeg ber derfor om å få komme tilbake til dette spørsmålet. 

Disse uttalelsene i forarbeidene gir et tydelig signal om at vi i fremtiden vil få høre mer om 

rettighetsfesting av ettervern. Flere høringsuttalelser har for øvrig uttalt seg positivt til å 

lovfeste en rett til tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år.  

5.1.4 De lege ferenda 

 
Som fremstillingen har vist, er ikke ettervern en rettighet unge voksne har krav på. Ettervern 

er et tilbud unge voksne kan gis dersom kommunen anser vilkårene for oppfylt. Tiltak om 

ettervern er i praksis en forlenget mulighet for ungdom over 18 år til å motta hjelpetiltak fra 

barneverntjenesten. Innholdet i et slikt tiltak er en del av forvaltningens frie skjønn og kan 

derfor ikke overprøves av domstolene.  

 

Jeg mener en nærmere regulering av ettervern for unge voksne med tidligere erfaring fra 

barneverntjenesten har gode grunner for seg. Alle ungdommer i barnevernet bør ha krav på en 

vurdering og samtale med saksbehandler om tiltak etter fylte 18 år skal iverksettes. En, eller 

flere slike samtaler bør finne sted i god tid før ungdommen blir myndig. Den upresise 

ordlyden god tid kan med fordel presiseres med sikte på å foreta en innstramning. Den 

nærmere detaljeringen kan tenkes gjennomført ved rundskriv fra departementet. Klarere 

tidsfrister vil gjøre det lettere for ungdommen å planlegge overgangen til voksenlivet. Dersom 
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tidsfristen oversittes kan dette utgjøre en saksbehandlingsfeil som ungdommen eller den unge 

voksne kan anvende som klagegrunn.  

 

Dersom vedtak om ettervern innvilges, mener jeg den unge voksne skal ha krav på bedre 

oppfølgning fra barnevernet. Dette bør også gjelde i situasjoner der unge voksne takker nei til 

ettervern. Etter dagens regler har barneverntjenesten ingen slik plikt til oppfølgning. Jeg 

mener også det er hensiktsmessig å styrke ungdom og unge voksnes rett til medvirkning. 

Konkrete tiltak kan utgjøre flere samtaler med ungdommen og krav om fast saksbehandler 

over lengre tidsrom. Dette er vesentlig der ettervernet både skal iverksettes og avsluttes.  

 

De argumentene som tidligere har talt mot en rettighetsfesting av ettervern har ikke lenger 

samme tyngde, nå som barnevernloven er blitt en rettighetslov. I lys av de endringene som er 

foretatt er det all grunn til å håpe og tro at den senere utviklingen også vil inkludere de unge 

voksne under ettervernstiltak. Dette vil være et naturlig skritt i den videre rettsutviklingen. 

Når en slik reform kan ventes er det imidlertid umulig å ha noen sikker formening om.  

 

5.2 Oppsummering og avslutning  

 

Jeg har i denne oppgaven forsøkt å gi en fremstilling av ungdoms og unge voksnes rettslige 

stilling ved tiltak om ettervern fra barneverntjenesten. Oppgaven har redegjort nærmere for 

det materielle og prosessuelle innholdet av reglene, og det har blitt foretatt en nærmere 

vurdering av de hensyn som gjør seg gjeldende. Jeg har gjennom tre presentasjoner fra Barnas 

Jurist illustrert tilfeller der regelverket om ettervern er uavklart og tvetydig. Fremstillingen 

har vist at utfordringene i ettervern er sammensatt av flere ulike variabler som virker inn på 

hverandre. Det er således ikke bare juridiske utfordringer som ligger i ettervern, men også 

økonomiske, sosiale og strukturelle faktorer som spiller inn i et helhetsbilde.  
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