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1 Innledning 
1.1 Emnet 
Nektelse av samvær, eller svært begrenset samvær, er et av de barnevernstiltakene som i 
sterkest grad griper inn i retten til familieliv.1 
 
For sterke begrensninger i samværsretten etter en omsorgsovertakelse oppstiller Den 
europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) et krav om at tiltaket bare skal anvendes i 
helt ekstraordinære tilfeller: i «exceptional circumstances». Tiltaket må også være motivert av 
«an overriding requirement pertaining to the child’s best interests».2 
 
Høyesterett har utviklet sin egen tilnærming til begrepet. For at samvær skal begrenses til to 
ganger i året eller sjeldnere etter en omsorgsovertakelse, kreves «spesielle og sterke grunner». 
Dette er av Høyesterett blitt oppfattet som en parallell til EMDs kriterium om «very 
exceptional circumstances».3 
 
I visse tilfeller har EMD valgt en annen tilnærming der tilknytningen mellom biologiske 
foreldre og barn er svak. Eksempelvis heter det i P., C. og S. mot Storbritannia at «that 
approach, however, may not apply in all contexts, depending on the nature of the parent-child 
relationship». 4  Enkelte hevder at kravet om særlige og sterke grunner ved sterke 
samværsrestriksjoner dermed er modifisert i EMDs praksis ved svak tilknytning. 5  I 
tilsvarende retning heter det i Mohamed Hasan mot Norge: 
 

«The Court has previously held that where the social ties between a parent and his or 
her children have been very limited, ”[t]his must have implications for the degree of 
protection that ought to be afforded to [the parent’s] right to respect for family life 
under paragraph 1 of article 8 when assessing the necessity of the interference under 
paragraph 2”».6 [min utheving] 

 
I menneskerettighetsutredningen til Barnevernlovsutvalget fremgår det at svake familiebånd 
er en side ved EMDs praksis som ofte overses: «det finnes situasjoner der familiebåndene 
mellom barn og foreldre er så svake at EMD ikke krever ekstraordinære grunner for å bryte 
båndene ved adopsjon, samværsnekt og lignende».7 

                                                
1  NOU 2016: 16, vedlegg 4, side 354 
2  Johansen mot Norge premiss 78 
3  HR-2017-2015-A premiss 56 
4  P., C. og S. mot Storbritannia premiss 118  
5  Riiber (2018) side 97 
6  Mohamed Hasan mot Norge premiss 161 
7  NOU 2016: 16, vedlegg 4, side 355 
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I denne oppgaven skal jeg undersøke hvilken betydning liten tilknytning mellom biologiske 
foreldre og barn får for den konkrete vurderingen av om det er til barnets beste å nekte 
samvær eller begrense det sterkt etter barnevernloven (bvl.) § 4-19 (2). Det blir også 
nødvendig å drøfte andre momenter som kan tilsi sterke begrensninger i samværsretten, idet 
liten tilknytning er et moment i en konkret helhetsvurdering. 
 
I tillegg skal jeg analysere praksis fra EMD som henviser til at en annen tilnærming enn 
«exceptional circumstances» kan gjelde der båndene mellom foreldre og barn er veldig svake. 
Jeg skal drøfte hvorvidt det kan utledes et generelt unntak fra kravet om «exceptional 
circumstances», eller om det er forbeholdt visse spesielle situasjoner. Dette vies relativt stor 
plass, idet spørsmålet fremstår som uavklart i teori og forarbeider. I denne sammenheng skal 
jeg også ta stilling til om det foreligger en diskrepans mellom Høyesteretts og EMDs 
tilnærming. Fordi det er nødvendig å vite hva som ligger i kravet om «exceptional 
circumstances» for å undersøke en eventuell modifisert tilnærming, drøfter jeg dette i punkt 
3.2. 
 
Det avgrenses altså mot barnelovens regler om samværsbegrensninger. Jeg foretar heller 
ingen selvstendig behandling av legalitetsprinsippet og minste inngreps prinsipp, idet 
problemstillingene jeg drøfter forutsettes ikke å være i strid med disse to prinsippene.  
 
1.2 Metode 
Ved løsningen av barnerettslige spørsmål er utgangspunktet at den alminnelige rettskildelæren 
gjelder. Visse særtrekk for barneretten kan imidlertid fremheves: rettsanvendere må treffe en 
avgjørelse basert på hva som vil være til barnets beste også i fremtiden.8 Gjennom rettspraksis 
og forarbeider har det utviklet seg standardargumenter for skjønnet. Selv om vektleggingen av 
disse kan fremme likebehandling, er faren at standardiserte argumenter går på bekostning av 
den individuelle vurderingen av barnets beste.9 
 
Fordi anvendelsen av praksis fra Høyesterett og EMD reiser særlige rettskildemessige 
spørsmål av betydning for oppgaven, foretar jeg en kort redegjørelse for dem her. Formålet er 
altså ikke en uttømmende behandling av metodeprinsippene på området. 
 
Ifølge Bendiksen har barnerettslige dommer til dels et rettskildemessig særpreg.10 Forfatteren 
fremholder at praksis fra Høyesterett kan fungere som prejudikat for hvilke argumenter det er 
tillatt å trekke inn i vurderingen, men at den ikke fordrer at man må komme til samme resultat 
                                                
8 Bendiksen (2018) side 26  
9 Bendiksen (2018) side 29 
10 Bendiksen (2018) side 35 



5 
 

i en tilsvarende sak. Dette begrunner hun i at barneretten er særpreget av et stort innslag av 
skjønn, samt at det overordnede hensynet til barnets beste også krever en fremtidsvurdering. 
Fordi alle barn er ulike, må det foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Et eksempel 
på at Høyesterett anvender sin egen praksis på denne måten, fremgår i HR-2017-2015-A: 
«Ved den konkrete vurderingen av samværsspørsmålet, vil imidlertid manglende eller svak 
tilknytning være et moment, se blant annet Rt-2012-1832 avsnitt 41» [min utheving].  
 
Også Haugli fremhever at høyesterettspraksis gir retningslinjer for hvilke hensyn som er 
sentrale.11 Hun tilføyer at praksisen også gir anvisning på hvordan de ulike hensynene vektes. 
Til dette kan det påpekes at barneretten er i stadig endring, fordi ny forskning etter hvert fører 
til endrede oppfatninger om hva som er til barnets beste. Dersom ny kunnskap er kommet til i 
etterkant av en dom, må betydningen av dommen leses i lys av denne.12 I tillegg er de 
barnefaglige vurderingene såpass komplekse at domsgrunnene ikke alltid vil romme det fulle 
bildet av hvordan vurderingen er foretatt. Ifølge Bendiksen kan valgene og vurderingene være 
skjult i premissene.13 
 
Når det gjelder rene tolkningsspørsmål, er imidlertid ikke rettspraksis på barnerettens område 
annerledes enn andre rettsområder. Dersom Høyesterett har kommet til at en lovbestemmelse 
skal forstås på en bestemt måte, må andre rettsanvendere rette seg etter det. 
 
Selv om rettspraksis angis som en sekundær rettskilde etter ICJ artikkel 38 (1) (d), er det 
ingen tvil om at EMD tillegger sin egen praksis stor vekt. Gjennom praksis utvikler EMD 
«general principles», faste retningslinjer eller læresetninger, som gjengis og legges til grunn i 
senere saker.14  
 
Ifølge Harris skilles det ikke mellom «ratio decidendi» og «obiter dicta» i EMDs praksis.15 
Han fremholder at:  
 

«Any statement by way of interpretation of the Convention by the Court […] is 
significant, although inevitably the level of generality at which it is expressed or its 
centrality to the decision on the material facts of the case will affect the weight and 
influence of any pronouncement».  

 

                                                
11 Haugli (2010) side 16 
12 Bendiksen (2018) side 36 
13 l.c. 
14 Elgesem (2003) side 211 
15 Harris (2018) side 23 
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Det vil si at enhver av EMDs konvensjonstolkninger er viktige. Samtidig vil vekten påvirkes 
av hvor generell uttalelsen er, og hvor sentral uttalelsen er for å avgjøre det materielle 
spørsmålet i saken. Videre er det av betydning på hvilket nivå avgjørelsen er avsagt – en 
storkammerdom har eksempelvis større vekt enn en kammerdom. Selv om EMD altså, i større 
grad enn vi er vant til i norsk rett, anvender generelle uttalelser fra tidligere praksis gjennom 
prinsippargumentasjon, skiller den også mellom ulike sakstyper. Det gjorde domstolen 
eksempelvis i Söderbäck-saken, der den uttalte: «The Court considers that the present case 
falls to be distinguished from the Johansen case in the following respects.»16 
 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) gjelder som norsk lov, og skal ved 
motstrid gå foran annen lovgivning, jamfør menneskerettsloven § 2 jf. § 3.  
 
I den såkalte Bøhler-dommen uttalte Høyesterett at «norske domstoler ved anvendelsen av 
EMK skal benytte de samme tolkningsprinsipper som EMD», selv om det er EMD som i 
første rekke har til oppgave å utvikle konvensjonen.17 Doktrinen har ingen formell forankring, 
men er utviklet av Høyesterett selv.18 Tolkningsprinsippene er gjentatt i flere plenumssaker, 
og må dermed sies å være godt rotfestet i Høyesteretts praksis. Dersom praksisen fra EMD er 
uklar må Høyesterett, ifølge Ulfstein, «trekke ut prinsipper fra denne praksisen, og finne en 
løsning innenfor disse prinsippene».19 Der det oppstår tvil om rekkevidden av avgjørelsene fra 
EMD «vil det være av betydning om disse bygger på et saksforhold som faktisk og rettslig 
kan jevnføres med det som foreligger til avgjørelse for den norske domstol».20  
 
 
1.3 Begrepsavklaring – liten tilknytning 
Innen psykologien kan tilknytning defineres som «den eksklusive følelsesmessige forbindelse 
som et menneske danner til et annet menneske, slik at de opplever seg forent selv når de ikke 
fysisk er sammen». 21  Når barnet trenger trøst eller beskyttelse, kan tilknytning være 
motivasjonen for at barnet søker denne trøsten. Barn etablerer tilknytning til de personene de 
tilbringer tid sammen med. Tilknytningen til de nærmeste omsorgspersonene er etablert ved ti 
til tolv måneders alder.22 Før dette vil barnet kunne foretrekke en kjent person, men det vil 
ikke kunne bære med seg forestillingene av denne personen dersom den ikke er til stede.  
 

                                                
16 Söderbäck mot Sverige premiss 31 
17 Rt-2000-996 
18 Ulfstein (2017) side 240 
19 Ibid side 241 
20 Rt-2000-996 
21 Sjøvold (2015) side 56 
22 Ibid side 57 
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Når «liten tilknytning» trekkes inn i juridiske resonnementer i samværsspørsmål, presiseres 
ikke alltid hva som menes med begrepet. Oftest dreier det seg om tilfeller der biologiske 
foreldre og barn knapt har hatt noen relasjon, slik at tilknytning aldri er blitt etablert.23 For 
eksempel kan det skyldes at barnet er tatt under offentlig omsorg når det er svært lite. 
 
Fordi barnet er prisgitt sine omsorgspersoner, vil tilknytning etterhvert skje uavhengig av 
kvaliteten på omsorgen.24 Barnet vil altså kunne etablere tilknytning også til en forelder som 
er voldelig eller følelsesmessig fraværende. Dette blir et spørsmål om tilknytningens kvalitet 
– om den er utviklingsfremmende eller utviklingshemmende for barnet. Trygg eller sikker 
tilknytning vil være en beskyttende faktor ved senere belastninger i livet.25 
 

2 Rett til samvær 
Både barn og foreldre har rett til samvær med hverandre etter en omsorgsovertakelse. Dette 
følger direkte av bvl. § 4-19 (1): «Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til 
samvær med hverandre». Bestemmelsen kan ses på som en kodifisering av det biologiske 
prinsipp, selv om det ikke fremgår eksplisitt av teksten.26 Vår samfunnsordning bygger på at 
foreldre oppdrar sine egne barn. Tilknytning til og kontakt med de biologiske foreldrene blir i 
forarbeidene i seg selv ansett som en ressurs for barnet.27 Samværsretten begrunnes blant 
annet med at det er «sterke følelsesmessige bånd mellom barna og foreldrene» og at «barnet 
derigjennom kan få en følelse av kontinuitet i livet sitt».28  
 
Barnekonvensjonens artikkel 16 verner barnets rett til privatliv og familieliv. Konvensjonen 
er inkorporert og gitt forrang ved motstrid etter menneskerettsloven § 2, jamfør § 3. Barnets 
rett til samvær med sine foreldre er forankret i FNs barnekonvensjon artikkel 9 (3). Av denne 
fremgår det at partene skal «respect the right of the child who is separated from one or both 
parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular basis, 
except if it is contrary to the child's best interests» [mine uthevinger]. Kvaliteten på 
relasjonen og behovet for å opprettholde den, må ifølge Barnekomiteen tas i betraktning ved 
samværsomfanget.29 
 

                                                
23 Söderbäck mot Sverige og HR-2017-2015-A 
24 Sjøvold (2015) side 59 
25 ibid side 60 
26 Havre (2015) note 198 
27 NOU 2012: 5 side 44, NOU 2000: 12 punkt 5.5 og liknende i St. Meld nr. 40 (2001-2002) side 13, NOU 2016: 

16 side 179 
28 Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) side 51 
29  Generell kommentar nr. 14 avsnitt 65 
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I retten til respekt for familielivet etter EMK artikkel 8 (1) ligger et vern av den personlige 
kontakt mellom barn og foreldre, også etter at det offentlige har overtatt omsorgen.30 Retten 
gjelder for «everyone», altså både barn og foreldre. EMD tar utgangspunkt i at en 
omsorgsovertakelse normalt skal være et midlertidig tiltak, med sikte på et fremtidig mål om 
gjenforening.31 Samvær kan nettopp være et virkemiddel som legger til rette for det. Også 
EMD bygger på et utgangspunkt om at samvær med opphavsforeldrene har en egenverdi for 
barnet: «the mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a 
fundamental element of family life».32 
 
Barnets og foreldrenes rett til respekt for privatliv og familieliv er i tillegg beskyttet etter 
Grunnloven § 102 (1). Det er lagt til grunn i rettspraksis at Grunnloven § 102 og EMK 
artikkel 8 har et «sammenfallende innhold».33 Selv om Grunnloven ikke inneholder en 
uttrykkelig adgang til å gjøre inngrep, må en slik adgang altså innfortolkes. 
 

3 Inngrep i samværsretten 
3.1 Oversikt 
Etter barnevernloven § 4-19 (2) skal fylkesnemnda, når det er fattet vedtak om 
omsorgsovertakelse, «ta standpunkt til omfanget av samværsretten, men kan også bestemme 
at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær». Ordlyden gir altså ikke nærmere 
veiledning for når samvær kan nektes eller begrenses sterkt. Som det vil fremgå nedenfor, er 
barnets beste styrende for vurderingen. Vanlig praksis, både for domstoler og fylkesnemnd, er 
å fastsette et minimumssamvær, slik at barneverntjenesten ved behov kan utvide 
samværsordningen.34 Praksisen er nylig foreslått lovfestet.35 
 
Det er også klart at et inngrep må være i samsvar med våre menneskerettslige forpliktelser. 
Inngrep i retten til respekt for familieliv må oppfylle vilkårene etter EMK artikkel 8 (2). For 
det første må det være «i samsvar med loven», og det må være egnet til å beskytte et av de 
opplistede formålene. Dette gjøres ofte kort i EMDs vurderinger. Det er på det rene at bvl. § 
4-19 (2) oppfyller lovskravet. Samværsrestriksjoner kan videre være egnet til å beskytte 
barnets «rights and freedoms» og «health and morals».36  
 

                                                
30 Rt-2004-1046 premiss 47 
31 Johansen mot Norge premiss 78 
32 F.eks Gnahoré mot Frankrike premiss 50 
33 HR-2017-2015-A, med henvisning til HR-2016-2554-P og Rt-2015-93 premiss 57 og 60 
34 F.eks Rt-2012-1832 premiss 43 
35 Barne- og likestillingsdepartementet (2019) side 171 
36 Jansen mot Norge premiss 86 
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Som oftest er det forholdsmessighetsvurderingen som er omtvistet; hvorvidt inngrepet er 
«necessary in a democratic society». Det fordrer for det første at de nasjonale myndighetene 
begrunner tiltaket tilstrekkelig – grunnene må være «relevant and sufficient».37 Hensikten er å 
hindre at myndighetene vilkårlig griper inn i retten til respekt for familieliv. At et inngrep må 
være «nødvendig», innebærer at det må korrespondere med et «pressing social need». Det 
skal ses hen til en «fair balance», en rimelig avveining, mellom interessene som står på spill. 
Når det gjelder samværsrestriksjoner, foretar EMD en «stricter scrutiny», og skjønnsmarginen 
snevres inn. Det har sammenheng med at det ved slike begrensninger er en fare for at 
familiebåndene brytes helt; at de blir «effectively curtailed».38 Myndighetene må ikke gjøre 
endeløse forsøk på gjenforening, men de må ha foretatt «all the necessary steps that can 
reasonably be demanded» for å legge til rette for dette formålet.39 
 
3.2 «Exceptional circumstances» etter EMDs praksis 
3.2.1 Aktualisering av kravet 
Dersom et tiltak ikke er i samsvar med et mål om gjenforening mellom foreldre og barn, kan 
det bare anvendes i «ekstraordinære tilfeller» og bare dersom det er motivert av et 
«dominerende hensyn til barnets beste».40 Dette følger av lang og fast praksis («well-
established case-law») fra EMD.41 
 
Hvorvidt et tiltak aktualiserer kravet om eksepsjonelle omstendigheter «beror på en konkret 
vurdering av om det aktuelle tiltaket bryter alle familiebånd».42 Nektelse av samvær over tid 
vil alltid kunne bryte familiebåndene, og det samme gjelder for adopsjon. I en relativt fersk 
EMD-dom mot Sverige ble kravet om «exceptional circumstances» oppstilt der samvær var 
nektet i 20 måneder.43 Hva gjelder et begrenset samvær, følger det av EMDs praksis at også et 
slikt tiltak kan bryte familiebåndene:  
 

«The possibilities of reunification will be progressively diminished and eventually 
destroyed if the biological parents and the children are not allowed to meet each other 
at all, or only so rarely that no natural bonding between them is likely to occur. The 
restrictions and prohibitions imposed on the applicants’ access to their children, far 
from preparing a possible reunification of the family, rather contributed to hindering 
it».44 [min utheving] 

                                                
37 Jansen mot Norge premiss 88 
38 Jansen mot Norge premiss 90, K. T. mot Finland premiss 155 
39 S.S. mot Slovenia premiss 86 
40 Johansen mot Norge premiss 78 
41 Ageyevy mot Russland premiss 144 
42 NOU 2016: 16, vedlegg 4, side 354 
43 S.J.P. og E.S. mot Sverige premiss 112 
44 K. og T. mot Finland premiss 179 
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Samvær som finner sted så sjelden at det er usannsynlig at biologiske foreldre og barn kan 
knytte bånd til hverandre, kan altså aktualisere kravet om eksepsjonelle omstendigheter. 
 
Dersom samværet nektes for perioder eller er underlagt sterke begrensninger, må det foretas 
en helhetsvurdering av om tiltaket kan sies å bryte alle familiebånd. Særlig ses det hen til «om 
myndighetene har hatt tilbakeføring som et overordnet mål og handlet utfra en slik 
målsetting».45  
 
Dommen Dolhamre mot Sverige er et eksempel på at EMD foretar en slik helhetlig vurdering. 
Foreldrene i saken var blitt nektet samvær med barna gjennom et drøyt år. Likevel var det 
klart at myndighetene i saken handlet ut fra et mål om gjenforening: barna fikk ha kontakt 
med sitt søsken, og foreldrene fikk jevnlige oppdateringer om hvordan barna hadde det. 
Videre var det av betydning at det ble åpnet for samvær umiddelbart etter at politiet hadde 
avsluttet etterforskningen mot den ene av foreldrene. I en slik situasjon kan det dermed ikke 
sies at «all links were severed» mellom biologiske foreldre og barna, ifølge EMD.46 
 

At myndighetene må ha gjort samvittighetsfulle forsøk på gjenforening, innebærer også at det 
har noe å si når i prosessen det fastsettes sterke samværsrestriksjoner. K. og T. mot Finland er 
illustrerende. Storkammeret viser til kammerets vurdering idet EMK artikkel 8 ikke anses 
krenket ved samværsrestriksjonene: «While this may have been unreasonably restrictive 
earlier, the Chamber could not overlook the fact that by then the children had been in public 
care for almost seven years».47  Etter norsk rett er det vanlig å fastsette samvær tre til seks 
ganger i året ved langvarige omsorgsplasseringer.48 Dersom slike restriktive samvær fastsettes 
umiddelbart etter en omsorgsovertakelse, uten at myndighetene forsøker å bedre foreldrenes 
omsorgskompetanse, kan det føre til en krenkelse av EMK artikkel 8.49 Det samme må gjelde 
for enda mer restriktive samvær.  

 
3.2.2 Innholdet i kravet 
I Dolhamre mot Sverige (2010) uttales at tiltak som bryter alle bånd mellom foreldre og barn 
«would cut a childs from it roots». Slike tiltak «could only be justified in exceptional 
circumstances or by the overriding requirement of the child's best interests …» [min 
utheving].50 Tilsynelatende er ekstraordinære omstendigheter og et overordnet hensyn til 
                                                
45 NOU 2016: 16, vedlegg 4, side 354 
46 Dolhamre mot Sverige premiss 123 
47 K. og T. mot Finland premiss 192 
48 NOU 2016: 16 side 187 
49 l.c. 
50 Dolhamre mot Sverige premiss 121 
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barnets beste oppstilt som to ulike kriterier. I andre avgjørelser formuleres imidlertid 
kriteriene som kumulative:  
 

«Measures that totally deprive an applicant of his or her family life with the child and 
are inconsistent with the aim of reuniting them should "only be applied in exceptional 
circumstances and could only be justified if they were motivated by an overriding 
requirement pertaining to the child’s best interests"» [min utheving]51 

 
Dette kan ha sammenheng med at det er en nær forbindelse mellom barnets beste-vurderingen 
og spørsmålet om det foreligger ekstraordinære tilfeller. Bendiksen fremholder at det som 
regel vil være «de samme forholdene som eventuelt gjør situasjonen spesiell nok som også vil 
tilsi at adopsjon er klart i barnets interesse».52  Dette taler for at tilsvarende gjelder for EMDs 
vurderinger av begrensninger i samværsretten. Sørensen slutter seg til Bendiksens 
resonnement, og skiller ikke mellom de to kriteriene.53 Det gjør heller ikke jeg i det følgende. 
 
Hva som skal til for at kravet om eksepsjonelle omstendigheter er oppfylt, kan altså utledes av 
EMDs forståelse av barnets beste. Særlig to generelle momenter er gjentatt i svært mange av 
EMDs avgjørelser: 
 

«On the one hand, the best interests of the child dictate that the child’s ties with his or 
her family must be maintained, except in cases where the family has proved 
particularly unfit»54 [min utheving] 

 
At foreldrene har vist seg særlig uskikket eller uegnede kan altså tilsi at det foreligger 
ekstraordinære omstendigheter. Dette fremgår også klart av Kacper mot Polen (2017), der 
sitatet over etterfølges av «It follows that family ties may only be severed in very exceptional 
circumstances …»55 
 

«On the other hand, it is clearly also in the child’s interests to ensure his or her 
development in a sound environment, and a parent cannot be entitled under Article 8 
of the Convention to have such measures taken as would harm the child’s health and 
development…»56 [min utheving] 

                                                
51 Jansen mot Norge premiss 93 med henvisning til Johansen mot Norge premiss 78 og Aune mot Norge premiss 

66 
52 Bendiksen (2008) side 162 
53 NOU 2016: 16, vedlegg 4, side 354 
54 Jansen mot Norge  premiss 92, Y.C. mot Storbritannia premiss 134 
55 Kacper mot Polen premiss 75 
56 Jansen mot Norge premiss 92, Y.C. mot Storbritannia premiss 134 
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Dersom opprettholdelse av familiebåndene er skadelig for barnets helse og utvikling, tilsier 
det altså at det foreligger slike eksepsjonelle omstendigheter som gjør tiltaket forholdsmessig. 
I Neulinger og Shuruk mot Sveits (2010) uttales dette som barnets beste-vurderingens «two 
limbs» – vurderingen har to sider.57 På den ene siden står barnets interesse i at familiebåndene 
opprettholdes, på den annen side står barnets interesse i å sikre utviklingen i et miljø som ikke 
er skadelig for det.  
 
Enkelt sagt medfører kravet om at det må foreligge eksepsjonelle omstendigheter et skjerpet 
forholdsmessighetskrav.58 Det ligger i ordvalget at det skal svært mye til. Det normative 
innholdet i kravet kan ikke alene fastslås ut fra de generelle prinsippene til EMD, men må 
utledes av praksis der kravet er oppstilt. Spørsmålet blir så hva som skal til for at foreldrene 
anses som «særlig uegnede», og for at et tiltak er skadelig for barnets helse og utvikling. 
 
Gnahoré mot Frankrike (2000) kan tjene som eksempel. Saken gjaldt en gutt som var tatt 
under omsorg da han var fire år på grunn av mistanker om at faren mishandlet ham. I EMDs 
vurderinger av samværsbegrensninger mellom far og sønn, er utgangspunktet at «the interests 
of the child dictates that family ties may only be severed in very exceptional 
circumstances».59 Igjen ser vi hvordan barnets interesse knyttes sammen med kravet om at det 
må foreligge ekstraordinære omstendigheter; barnets interesser tilsier at familiebåndene bare 
kan brytes i helt spesielle tilfeller. 
 
Etter omsorgsovertakelsen hadde myndighetene besluttet å nekte samvær for drøyt et år. 
Videre fulgte noen forsøk på å sette i gang en samværsprosess, med vilkår om at faren skulle 
gå i terapi. Dette nektet han. Tre år etter omsorgsovertakelsen ble det besluttet en ordning 
med ett samvær i året under veiledning. Ordningen ble stanset og samvær nektet da det var 
gått seks år siden omsorgsovertakelsen.  
 
At myndighetene ikke ønsket å eksponere gutten for samvær han reagerte negativt på, finner 
EMD «quite understandable». 60  Videre fremheves farens aggressive oppførsel overfor 
saksbehandlerne som var ansvarlige for samvær; faren hadde «flown into a rage».61 At faren 
nektet å la seg behandle, trekkes også frem av EMD. Manglende samarbeidsvilje hos faren 
var ingen «absolutely decisive factor», det fratar ikke myndighetene plikten til å iverksette 
tiltak med henblikk på å opprettholde familiebåndene. I denne konkrete saken hadde 

                                                
57 Neulinger og Shuruk mot Sveits premiss 136 
58 NOU 2016: 16, vedlegg 4, s. 354 
59 Gnahoré mot Frankrike premiss 59 
60 ibid premiss 62 
61 l.c. 
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myndighetene imidlertid gjort «genuine efforts» – samvittighetsfulle forsøk – på å forsøke å 
bevare familierelasjonen. At dette ikke lyktes «was due solely to the applicant's behaviour».62 
 
Samlet kan det trekkes ut fra Gnahoré at barnets reaksjoner på samvær og farens aggressive 
oppførsel er sentrale momenter. Dette stemmer overens med Bendiksens analyse av EMDs 
praksis, der i tillegg fysiske og psykiske skader hos barnet trekkes frem som viktige i 
vurderingen av om det foreligger ekstraordinære omstendigheter.63 Vojnity mot Ungarn 
(2013) illustrerer viktigheten av at nasjonale myndigheter begrunner et vedtak direkte i 
psykiske skadevirkninger hos barnet, dersom slike anses å foreligge. Myndighetene anså at 
farens religiøse og fanatiske overbevisning skapte angst og frykt hos barnet, mens 
beslutningen om å nekte samvær i hovedsak ble begrunnet i klagerens «irrasjonelle 
verdensbilde» og forsøket på å påtvinge overbevisningene på sønnen.64 Staten hadde følgelig 
«not demonstrated the presence of such exceptional circumstances».65 Det forelå krenkelse av 
EMK artikkel 14 sammenholdt med artikkel 8.  
 
Momenter som derimot får mindre betydning, er generelle samarbeidsproblemer, foreldrenes 
tidligere erfaringer med barneverntjenesten og en generell usikkerhet hos barnet rundt 
plasseringen, ifølge Bendiksen.66 
 
S.J.P. og E.S. mot Sverige (2018) trekker imidlertid i retning av at generelle 
samarbeidsproblemer tillegges større vekt enn tidligere. I saken var samvær nektet i over ett 
og et halvt år. For at samvær kunne gjennomføres, mente myndighetene at foreldrene måtte 
være villige til å motta hjelp og støtte til å forstå barna sine, noe de motsatte seg («did not 
fully do»).67 Myndighetene hadde foretatt en grundig avveining av de stridende interesser, og 
EMDs flertall på seks dommere mente det forelå slike eksepsjonelle omstendigheter («there 
were exceptional circumstances in place»)  som rettferdiggjorde samværsnekt. 
 
I Johansen mot Norge (1996) var grunnene derimot ikke sterke nok til at det forelå 
eksepsjonelle omstendigheter. Barnet saken gjaldt, var blitt tatt under omsorg kort tid etter 
fødsel. Idet jenta ble plassert i fosterhjem, besluttet myndighetene også å nekte samvær. EMD 
godtar ikke myndighetenes begrunnelse om at morens tidligere erfaringer med barnevernet 

                                                
62 Gnahoré mot Frankrike premiss 63 
63 Bendiksen (2008) side 160 
64 Vojnity mot Ungarn premiss 38 
65 Vojnity mot Ungarn premiss 42 
66 Bendiksen (2008) side 160 
67 S.J.P. og E.S. mot Sverige premiss 114 
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tilsa det også nå var usannsynlig at hun ville samarbeide.68 Norske myndigheter hadde altså 
krenket EMK artikkel 8. 
 
Fordi artikkel 8 også inneholder prosessuelle garantier, slik som retten til å komme til orde i 
en vedtaksprosess, velger EMD ofte å konsentrere seg om disse prosessuelle garantiene er 
overholdt. I slike tilfeller vil dommen gi begrenset veiledning for det materielle innholdet i 
«exceptional circumstances».  
 
3.2.3 «Very exceptional circumstances» 
Selv om EMDs formuleringer stort sett er samsvarende, finnes det også visse forskjeller. 
Eksempelvis heter det i Görgülü mot Tyskland (2004) «very» exceptional circumstances69, 
mens det i andre avgjørelser bare oppstilles et krav om «exceptional circumstances», som vi 
har sett over.  
 
Spørsmålet er hvorvidt det er tale om to ulike terskler. I Strand Lobben mot Norge (2017) 
fastslås først at det gjelder et krav om «exceptional circumstances».70 Videre henviser 
flertallet til Görgülü-avgjørelsen der begrepet «very exceptional» benyttes. Henvisningen 
innledes med «it should also be reiterated», altså: «det bør også understrekes/gjentas». Slik 
jeg ser det, ville det vært naturlig for EMD å benytte en annen formulering dersom den mente 
at det var tale om to ulike terskler. I og med at dette ikke fremgår av EMDs praksis, legger jeg 
til grunn at de to formuleringene gir uttrykk for samme krav. 
 
3.2.4 «Spesielle og sterke grunner» 
Høyesteretts parallell til eksepsjonelle omstendigheter, er kravet om «spesielle/særlige og 
sterke grunner». Det er blitt oppstilt i saker der samvær er vurdert fastsatt til to timer, to 
ganger i året eller sjeldnere.71 Vilkåret ble derimot ikke oppstilt i Rt-2012-1832, der resultatet 
ble fire årlige samvær på tre timers varighet. I Rt-1998-787 ble samvær fastsatt til tre ganger i 
året, med en varighet på seks timer. Heller ikke i denne saken ble det oppstilt noe vilkår om 
spesielle og sterke grunner, men retten drøftet det heller ikke. Det er altså klart at det kreves 
«spesielle og sterke grunner» ved færre enn to årlige samvær, mens det er mer usikkert hva 
som kreves ved tre årlige samvær. I oppgaven benytter jeg begrepet «sterkt begrenset 
samvær» eller «sterke samværsrestriksjoner» om samvær som blir gjennomført to ganger i 
året eller sjeldnere.  
 

                                                
68 Johansen mot Norge premiss 83 
69 Görgülü mot Tyskland premiss 48, Kacper mot Polen premiss 75 
70 Strand Lobben mot Norge premiss 106 
71 Rt-2001-14  
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Praksis fra Høyesterett viser at vilkåret er oppfylt der samvær anses å skade barnets helse eller 
utvikling, i tråd med EMDs forståelse av «exceptional circumstances». I Rt-2014-976 legges 
det til grunn at normen også er i samsvar med Grunnloven § 102 og § 104, jamfør § 92.72 Ved 
sterke begrensninger i samværsretten vurderes stort sett de samme momentene som ved 
omfangsvurderinger.73 Høyesterett har vektlagt formålet og varigheten av plasseringen, samt 
generelle forhold ved barnet.74 Disse kan inkludere barnets sårbarhet, helse, alder, barnets 
mening, fare for retraumatisering, kulturell identitet og tilknytningen til foreldrene. Også 
forhold ved fosterforeldrene og foreldrene inngår i vurderingen, for eksempel foreldrenes 
samværskompetanse. Videre har bortføringsrisiko blitt vurdert.75 Hvordan samværene hittil 
har fungert, er en sentral del av rettens vurdering.76 Noen av disse momentene vil jeg utdype 
nærmere nedenfor. I alle tilfeller vil et vedtak om nektelse av samvær skjerpe 
begrunnelseskravet.77 
 
I forslag til ny barnevernlov heter det at kontakten kan «nektes eller begrenses sterkt» dersom 
«særlig tungtveiende grunner» taler for det.78 Utvalget fremhever at adgangen til å nekte 
kontakt og det rettslige innholdet i «spesielle og sterke grunner» slik det frem til nå er 
praktisert, er ment videreført i ny lov. Tidligere rettspraksis vil dermed være retningsgivende 
også dersom det nye forslaget blir vedtatt. 
 
3.3 Betydningen av liten tilknytning ved sterke samværsrestriksjoner 
3.3.1 Oversikt 
Høyesterett har foretatt en materiell vurdering av spørsmålet om samværsnekt i fem saker.79 
Samvær ble nektet i to av dem.80 I kun én av dommene, HR-2017-2015-A, tar Høyesterett 
uttrykkelig stilling til betydningen av svært liten tilknytning mellom biologiske foreldre og 
barn.  
 
Faren var dømt for å ha påført sønnen en rekke ribbeinsbrudd da gutten var spedbarn, mens 
moren var dømt for å ha unnlatt å sørge for nødvendig legehjelp. På tidspunktet for 
domsavsigelsen i samværssaken hadde foreldrene anket dommen. Gutten ble plassert i 
beredskapshjem syv uker gammel, mens han nå var knappe tre og et halvt år. På disse årene 
var det gjennomført få samvær – åtte i alt – og lagmannsretten la til grunn at «foreldrene er 
                                                
72  premiss 34 
73 Stang (2018) side 72 
74 Rt-2004-1046 premiss 50 
75 Rt-2014-976 premiss 41 
76 Rt-2004-1046 premiss 48 
77 Barne- og likestillingsdepartementet (2019) side 173 
78 NOU 2016: 16 side 190 
79 HR-2017-2015-A, Rt-2014-976, Rt-2004-1046, Rt-2002-908 og Rt-1998-787, Stang (2018) side 68 
80 Rt. 2002-908 og Rt-2004-1046 
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som fremmede for ham». Også Høyesterett kommer til at tilknytningen, utover den biologiske 
bindingen, er «minimal».81 Samvær ble fastsatt til én time, én gang i året, under tilsyn. 
 
Liten tilknytning mellom barnet og de biologiske foreldrene kan ha betydning på to plan. For 
det første kan det ha betydning for fastleggelsen av terskelen for hva som skal til for å nekte 
eller begrense samværet sterkt. Dette drøftes i del fire.  
 
For det andre inngår liten tilknytning som et moment i en konkret helhetsvurdering, og det er 
dette jeg drøfter i avsnittet her. For å avgjøre hvilken betydning liten tilknytning får ved sterke 
begrensninger i samværsretten, kan momentet dermed ikke ses på isolert. I denne oppgaven 
tar jeg utgangspunkt i sentrale momenter fra HR-2017-2015-A. Det avgrenses altså mot andre 
momenter som også kan spille inn i en vurdering av sterke begrensninger i samværsretten, 
slik som bortføringsfare og kulturell identitet. Av særlig viktighet i HR-2017-2015-A er 
utgangspunktet om barnets beste, formålet med samværet, risiko for retraumatisering ved 
samvær og forhold ved foreldrene. Vurderingstemaene går igjen i de øvrige dommene fra 
Høyesterett der vilkåret om «spesielle og sterke grunner» er oppstilt. I tillegg bidrar andre 
rettskilder til å kaste lys over problemstillingen: forarbeider, juridisk teori, internasjonale 
rettskilder og underrettspraksis. Også barnefaglig forskning inngår i kildegrunnlaget. 
 
Betydningen av liten tilknytning drøftes innledningsvis i lys av det overordnede hensynet til 
barnets beste i punkt 3.3.2. Herunder reises spørsmålet om hvilken plass det 
utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp har i norsk rett. 
 
Betydningen av liten tilknytning må videre ses i sammenheng med verdien av et 
kjennskapsforhold til de biologiske foreldrene. Dette drøftes i punkt 3.3.3.  
 
Til sist behandler jeg momentene reaksjoner på samvær og forhold ved foreldrene, i punkt 
3.3.4 og 3.3.5. Vektingen av og innholdet i momentene kan kaste lys over hvorfor samvær 
tilkjennes til tross for minimal tilknytning mellom barn og biologiske foreldre. I denne 
sammenheng skal jeg ta stilling til hvorvidt HR-2017-2015-A fraviker tidligere 
høyesterettspraksis. 
 
Selv om praksis fra Høyesterett gir anvisning på vektingen av de ulike hensynene som skal 
avveies, er det samtidig klart at spørsmålet om samvær skal avskjæres eller begrenses sterkt, 
skjer etter en «bred skjønnsmessig vurdering».82 Ettersom vurderingen er såpass konkret, bør 
det utvises varsomhet med å tillegge de enkelte momenter en forhåndsbestemt vekt. 

                                                
81 premiss 37 
82 Rt-2002-908 side 913 
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3.3.2 Overordnet hensyn: Barnets beste 
Ved anvendelse av bestemmelsene i barnevernlovens kapittel 4, skal det legges «avgjørende 
vekt» på å «finne tiltak» som er til beste for barnet, jf. bvl. § 4-1 første punktum. Dette gjelder 
altså også for samværsvedtak etter bvl. § 4-19. Ordlyden kan trekke i retning av at det bare er 
ved valg av tiltak at barnets beste skal tillegges avgjørende vekt. Det følger imidlertid av 
NOU 2016:16 at barnets beste også skal være avgjørende i vurderingen av om det skal settes 
inn tiltak.83 En konsekvens av at barnets beste skal tillegges «avgjørende vekt», er at dersom 
barnets og foreldrenes interesser er motstridende, slår barnets interesser igjennom. 
Avgjørelsen av hva som er til barnets beste, fordrer en samlet og konkret vurdering av 
kryssende hensyn. I vurderingen «kan det bare i begrenset utstrekning oppstilles generelle 
prinsipper om hvordan disse hensyn skal avveies mot hverandre».84  
 
Barnets beste er et prinsipp med grunnlovs rang. Etter grunnlovsendringene i mai 2014, 
fremgår det nå av Grunnlovens § 104 (2) at barnets beste skal være et «grunnleggende 
hensyn» ved handlinger og avgjørelser som berører barn. Bestemmelsen er komplementær 
med Grl. § 102, og «barnets interesser er derfor tungtveiende ved 
forholdsmessighetsvurderingen etter Grunnloven § 102».85 Grunnloven § 104 er utformet 
etter mønster fra blant andre barnekonvensjonen artikkel 3 (1). Ifølge denne skal barnets beste 
«ved alle handlinger som berører barn» være et «grunnleggende hensyn». Barnekomiteen har 
lagt til grunn at barnets beste både er et juridisk tolkningsprinsipp, en saksbehandlingsregel og 
en rettighet.86  
 
Sammenlikner en ordlyden i barnevernloven og barnekonvensjonens bestemmelser om 
barnets beste, ser vi at førstnevnte går lengst i å vektlegge barnets interesser. 
 
EMK har derimot ingen eksplisitt bestemmelse om barnets beste. Imidlertid er det klart ut fra 
EMDs praksis at barnets beste tillegges stor betydning i de konkrete vurderingene. Som vi har 
sett over, er barnets interesse i å opprettholde de biologiske båndene og dets interesse i å 
vokse opp i et trygt og sikkert miljø, to sentrale sider. Sterke samværsrestriksjoner må være 
begrunnet i et dominerende hensyn til barnets beste. 87  Gjentakende formuleringer i 
barnevernssaker er at barnets beste skal være «primary», «come before all other 
considerations» eller være av «paramount importance».88  

                                                
83 NOU 2016: 16 side 48 
84 Rt-1991-557 side 563 
85 HR-2017-2015-A premiss 47 
86 Generell kommentar nr. 14, avsnitt 17-18 
87 Johansen mot Norge premiss 78 
88 Jansen mot Norge premiss 91 
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Samtidig fremhever EMD i disse sakene at en «fair balance» må søkes oppnådd mellom de 
stridende interesser. Slik jeg leser praksis, kan denne avveiningen både knytte seg til 
motstridende interesser hos barnet, samt barnets interesser sett opp mot foreldrenes. Som 
eksempel på det første, heter det i S.J.P. og E.S. mot Sverige at «the domestic court had the 
difficult task of balancing and evaluating whether the risk that the contact rights entailed for 
the children’s health and development outweighed the risk of losing the family bonds if there 
were no contact».89 Her settes altså barnets helse og utvikling opp mot barnets interesse i å 
ivareta familiebåndene. 
 
I samme dom fremheves også at «the domestic courts carried out a detailed and carefully 
balanced assessment of the applicants’ situation and the needs of their children» [mine 
uthevinger].90 Tilsvarende heter det i Levin mot Sverige at foreldrenes interesse i å ha økt 
kontakt med barna, må avveies mot barnas interesse i å utvikle seg i et trygt og sikkert 
miljø.91 
 
Innholdet i prinsippet om barnets beste vil variere over tid, ettersom oppdatert forskning 
kommer til.92 Systematisert erfaringskunnskap og ny forskning bidrar dermed til å utvikle 
skjønnet om hva som er barnets beste.93 Et spørsmål er hvordan barnets beste kan tillegges 
«avgjørende vekt» etter bvl. § 4-1 dersom det er uklart hva som er til barnets beste. Stang 
fremholder at en slik usikkerhet kan føre til at andre hensyn får større vekt, for eksempel 
hensynet til foreldrene.94  
 
I denne sammenheng bør det understrekes at prinsippet om barnets beste også inneholder krav 
til saksbehandlingen, som nevnt over. En henvisning til at det er usikkert hva som er til 
barnets beste, uten en tilstrekkelig utredning, vil ikke være i samsvar med våre 
menneskerettslige forpliktelser. Dette kan nå bli tydeligere også etter den norske 
barnevernloven. Barnevernlovutvalget foreslår å lovfeste et prinsipp om barnets beste som 
ligger «nært opp til» Barnekonvensjonens artikkel 3 (1).95 Det vil dermed kunne fremgå 
klarere at barnets beste også innebærer en grundig utredning av konsekvensene for barnet ved 
det aktuelle tiltaket. 
 

                                                
89 premiss 114 
90 premiss 115 
91 Levin mot Sverige premiss 64 
92 Stang (2018) side 60 
93 Prop.106 L (2012-2013) side 83 
94 Stang (2018) side 61 
95 NOU 2016: 16 side 53, se liknende Barne- og likestillingsdepartementet (2019) side 39 
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3.3.2.1 Stabilitet og kontinuitet 
Barnevernloven § 4-1 annet punktum nevner to momenter i barnets beste-vurderingen: 
«Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i 
omsorgen». Bruken av ordet «herunder» viser at også flere momenter inngår i vurderingen. 
Momentene kan tilsynelatende synes motstridende: Mens stabil og god voksenkontakt kan 
trekke i retning av å begrense samvær, kan kontinuitet i omsorgen tale for det motsatte. 
Haugli fremhever at samvær med foreldrene kan «utgjøre et helt sentralt virkemiddel for å gi 
barnet en opplevelse av kontinuitet i tilværelsen. Samtidig kan kontinuiteten bidra til å holde 
barnet fast i en dårlig og ustabil omsorgssituasjon».96  
 
I Rt-1998-787 uttaler Høyesterett at både hensynet til stabil og god voksenkontakt og 
kontinuitet i omsorgen etter en omsorgsovertakelse kan «medføre at et mer begrenset samvær 
må anses for å være det beste for barnet». For barn som ikke har noen tilknytning til 
foreldrene, for eksempel fordi omsorgen er overtatt kort tid etter fødsel og samvær tidlig i 
prosessen var skadelig for barnet, vil etter min oppfatning både hensynet til stabil og god 
voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen kunne tale for å begrense samværet. Også EMD 
fremhever i en rekke dommer at hensynet til kontinuitet og stabilitet i barnets liv er et viktig 
hensyn: 
 

«When a considerable period of time has passed since the child was originally taken 
into public care, the interests of a child not to have his or her de facto family situation 
changed again may override the interests of the parents to have their family 
reunited»97 

 
3.3.2.2 Utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp? 
Raundalenutvalget foreslo å lovfeste et «utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp». Utvalget 
fremholdt at «en for stor vekting av egenverdien av det biologiske prinsipp, kan føre til at 
barnet vokser opp under ugunstige omsorgsbetingelser dersom tilknytningen og 
relasjonsutviklingen mellom barnet og omsorgspersonen er svak».98  
 
Forslaget i NOU-en reiser spørsmålet om betydningen av svak tilknytning nå har fått en større 
plass i vurderingen av barnets beste ved sterke samværsrestriksjoner. 
 
Utvalget mente at det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp skulle gis forrang over det 
biologiske prinsipp der tilknytnings- og relasjonskvaliteten er «til hinder» for barnets 
utvikling. Når det konkret gjaldt samværsspørsmål, skulle det sentrale vurderingstemaet være 
                                                
96 Haugli (2010) side 83 
97 S.J.P. og E.S. mot Sverige premiss 90, Jansen mot Norge premiss 90, K.T. mot Finland premiss 155 
98 NOU 2012: 5 side 86 
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hvorvidt «samværet vil støtte opp under eller motarbeide barnets arbeid med å endre sine 
grunnleggende antakelser om seg selv og andre».99 Slik jeg leser NOU-en, kunne svak 
tilknytning trekke i retning av å begrense samvær dersom det ikke bidrar til en positiv 
utvikling hos barnet. 
 
Når det gjelder den rettskildemessige vekten av NOU: 2012: 5, må det understrekes at den har 
status som etterarbeid til barnevernloven § 4-19. Det utviklingsstøttende 
tilknytningsprinsippet er heller ikke lovfestet, men departementet var enig i at tilknytnings- og 
relasjonskvalitet er «et svært viktig moment i barnevernets vurderinger». 100  Det fremgår 
videre av proposisjonen at Raundalenutvalgets redegjørelse over forskningsfeltet «tydeliggjør 
hva som kan være til barnets beste i vanskelige barnevernsspørsmål». Tilknytnings- og 
relasjonskvalitet skal dermed naturlig inngå i den konkrete vurderingen av barnets beste, 
ifølge departementet.  
 
I Rt-2012-1832 kom Høyesterett til at et utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp ikke var 
gjeldende rett. 101  Heller ikke i NOU 2016: 16 foreslås det å gjøre tilknytnings- og 
relasjonskvalitet til et rettslig prinsipp med forrang foran andre prinsipper. 102  Mange 
høringsinstanser har vært kritiske, og påpekt at det er en svakhet at tilknytnings- og 
relasjonskvalitet ikke har fått en tydeligere plass i lovforslaget.103 Én sentral innvending som 
fremheves av utvalget, er at et overordnet prinsipp om utviklingsfremmende tilknytning kan 
føre til en for smal vurdering av barnets beste. Samtidig fastslår utvalget på side 52 at det først 
og fremst er for de aller minste barna at tilknytnings- og relasjonskvalitet bør få avgjørende 
betydning, med henvisning til Raundalenutvalget. Etter mitt syn åpner utvalget her for å 
tillegge tilknytningen større vekt for mindre barn. 
 
Som et ytterligere argument mot å lovfeste prinsippet, pekes det på svekkelse av 
rettssikkerheten; en lovregel som bygger på et psykologisk prinsipp «kan øke de sakkyndiges 
makt i prosessen».104 Utvalget mener også at metodene for å måle tilknytningskvaliteten, er 
for usikre. Mot dette kan det innvendes at det kreves «nær tilknytning» for at andre kan kreve 
at fylkesnemnda tar stilling til samvær med barnet, jamfør bvl. § 4-19 (4). Loven bygger altså 
på en forutsetning om at nær tilknytning kan dokumenteres. I Ot.prp. nr. 76 (2005-2006) 
fremgår det av merknaden at retten til å få et slikt krav behandlet, «bare gjelder personer som 

                                                
99 NOU 2012: 5 side 110 
100 Prop.106 L (2012-2013) side 82 
101 premiss 30 
102 side 52 
103 Barne- og likestillingsdepartementet (2019) side 44 
104 NOU 2016: 16 side 52 
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kan dokumentere en nær tilknytning til barnet. Kan slik tilknytning ikke dokumenteres, kan 
saken avvises».105  
 
Til tross for at NOU 2016: 16 ikke legger opp til å overordne et utviklingsstøttende 
tilknytningsprinsipp, fremheves det at tilknytningsforskningen som er redegjort for i NOU 
2012: 5 er et «sentralt arbeidsverktøy» for barnevernet blant annet i vurderinger av kontakt. 
Dette understøttes også av Barnekomiteens tolkning av Barnekonvensjonens artikkel 3 (2): 
«Children need to form an attachment to a caregiver at a very early age, and such attachment, 
if adequate, must be sustained over time in order to provide the child with a stable 
environment».106 [min utheving]. 
 
Etter gjeldende rett kan det altså ikke fastslås at vi har et utviklingsstøttende 
tilknytningsprinsipp som skal gis forrang fremfor det biologiske prinsipp. Samtidig åpner 
NOU-en fra 2016 for at tilknytning kan gis en større plass i vurderingen for små barn. 
 
3.3.3 Formålet med og varigheten av plasseringen 
I HR-2017-2015-A ble det ikke «avgjørende» at barnet verken kjente foreldrene eller hadde 
noen tilknytning til dem.107 Både lagmannsretten og de sakkyndige hadde lagt til grunn at 
gutten av denne grunn ikke hadde behov for samvær. Høyesterett kom imidlertid til at det 
også i slike tilfeller er en fordel med et «visst kjennskap» til sitt biologiske opphav, og at det 
biologiske prinsipp «også må tillegges vekt der relasjonen mellom barnet og foreldrene er 
svak».108 Retten viser til at dette fremgår «uttrykkelig» av forarbeidene. Uttalelsene fra 
Høyesterett viser at formålet med plasseringen, og det som generelt sett antas å være det beste 
for barn, tillegges stor vekt. Samvær ble fastsatt til én time, én gang i året, under tilsyn. Det 
forelå altså ikke slike eksepsjonelle omstendigheter som tilsa at samvær kunne nektes, men 
grunnene var sterke nok til å begrense samværet sterkt. 
 
Høyesteretts begrunnelse må ses i sammenheng med at det ved samværsvurderinger har 
betydning hvorvidt omsorgsplasseringen er tenkt å være kortvarig eller langvarig. I NOU 
1985: 18 «Lov om sosiale tjenester mv.» uttales det at spørsmålet om samværsrett har «nær 
sammenheng» med spørsmål om vedtakets varighet og mål: «Skal [sosialtjenesten] arbeide 
for å opprettholde kontakten mellom foreldre og barn, eller er dette urealistisk og etter 
forholdene kanskje uheldig?»109 
 

                                                
105 pkt. 9 
106 Generell kommentar nr. 14 avsnitt 72 
107 HR-2017-2015-A premiss 73 
108 l.c. 
109 NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester mv. side 168-169 
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Dette reiser for det første spørsmålet om hva som kan anses som en langsiktig plassering. I 
Rt-1998-787 betegnes det som tilfeller der tilbakeføring «ikke kan påregnes eller ligger langt 
frem i tid».110 Varigheten vil avhenge av hva slags type omsorgssvikt barnet er utsatt for, og 
omfanget av den.111 LH-2017-184212 illustrerer at vurderingen kan være vanskelig. Mens 
fylkesnemnda hadde lagt til grunn at usikre prognoser knyttet til mors psykiske helse tilsa en 
langvarig plassering, fant lagmannsretten det vanskelig å vurdere, og lot spørsmålet stå åpent.  
 
I Rt-2012-1832 uttales det at rettstilstanden er oppsummert på en «dekkende måte» i 
forarbeidene 112 . Av disse går det frem at det skal være sjeldnere samvær ved 
langtidsplasseringer: «Formålet med samværet er da å gi barnet en mer kognitiv/intellektuell 
forståelse av hvem som er de biologiske foreldrene, og ikke å skape eller opprettholde en 
følelsesmessig tilknytning til foreldrene»113. At tilsvarende gjelder for spørsmål om nektelse 
av samvær, går klart frem av HR-2017-2015-A. Førstvoterende fremhever at selv om 
uttalelsene tok sikte på hyppigheten av samvær, er «hensynene som trekkes frem, også 
relevante i et tilfelle som dette». 114  Selv om en forutsatt langvarig plassering tilsier 
begrensninger i samværsretten, er det imidlertid ikke i seg selv tilstrekkelig til å nekte 
samvær.115 
 
Det fremgår forutsetningsvis av uttalelsene i forarbeidene at selv om det ikke er noen 
tilknytning mellom biologiske foreldre og barn, kan det være hensiktsmessig med samvær 
også ved langtidsplasseringer. Siktemålet er da ikke å ivareta en eksisterende tilknytning, men 
at barnet skal få kjennskap til sitt opphav «med henblikk på en eventuell senere tilknytning 
når barnet vokser til».116 At det har selvstendig verdi for barnet med en forståelse av hvem de 
biologiske foreldrene er, selv der tilknytningen er svak ved tidspunktet for 
omsorgsovertakelsen, understrekes også i HR-2017-2015-A.117  
 
En stor del av grunnen til at liten tilknytning ikke blir avgjørende, er altså vektleggingen av 
verdien av et kjennskapsforhold. Det kan stilles spørsmålstegn ved dette utgangspunktet, selv 
om det går klart frem av både forarbeider og høyesterettspraksis. Sjøvold og Furuholmen 
viser til at sped- og småbarn som tas under omsorg «har for sin egen utvikling ikke behov for 
kontakt med de biologiske foreldrene i de første leveårene». 118  Psykologspesialistene 
                                                
110 side 793 
111 Stang (2018) side 18 
112 Rt-2012-1832 premiss 31 
113 NOU: 2012: 12 side 211 
114 HR-2017-2015-A premiss 55 
115 Rt-1998-787 side 792 
116 Rt-1998-787 
117 premiss 59 
118 Sjøvold (2015) side 292 
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fremholder at det først og fremst er foreldrenes behov som ivaretas ved samvær for de yngste 
barna. Noen barn kan derimot ha interesse av å treffe de biologiske foreldrene når de blir 
eldre. I Stang og Baugeruds gjennomgang av barnefaglig forskning har de ikke funnet «noe 
faglig grunnlag» for at en kognitiv og intellektuell forståelse av hvem foreldrene er, har en 
egenverdi for små barn der tilknytning ikke er etablert.119 Forfatterne mener uttalelsene i 
forarbeidene er basert på forskning som nå er utdatert, og at argumentet ikke lenger egner seg 
i en barnets beste-vurdering.120 
 
Dette kan reise spørsmålet om det fremdeles er i samsvar med barnevernloven § 4-1 og 
Grunnloven § 104 (2) å legge til grunn at en kognitiv/intellektuell forståelse av hvem 
foreldrene er, har en egenverdi for små barn. Som vi har sett, er barnets beste en standard som 
kan utvikle seg i tråd med nytt kunnskapsgrunnlag. Det tilsier at innholdet i hva som er 
barnets beste kan endres, uten at det nødvendigvis må skje gjennom lov- eller 
forskriftsendringer. Å holde fast ved at en kognitiv forståelse generelt har en egenverdi for 
alle barn, kan stå i et misforhold til Barnekonvensjonen artikkel 3, slik den er tolket i Generell 
kommentar nummer 14. Der fremgår det at barnets beste skal være et fleksibelt begrep, som 
igjen «allows it to be responsive to the situation of individual children and to evolve 
knowledge about child development».121  
 
Grunnloven § 104 (2) er utformet etter mønster av Barnekonvensjonen art. 3 (1) for å kunne 
trekke veksler på internasjonal tolkningspraksis.122 Den generelle kommentaren tillegges 
vanligvis stor rettskildemessig vekt; den er et «naturlig utgangspunkt» ved tolkningen av 
Barnekonvensjonen art. 3 (1) og Grunnloven § 104 (2).123 Dersom barnets beste tolkes så 
statisk at ny kunnskap om barn ikke tas opp i standarden, kan det etter mitt syn stride mot den 
dynamiske fortolkningen som Barnekomiteen legger til grunn. Barnets beste er et «dynamic 
concept that encompasses various issues which are continously evolving».124  
 
Samtidig reiser det utfordringer for jurister, fordi også nyere psykologiske teorier kan endre 
seg. Det vil neppe heller herske full psykologfaglig konsensus om at en kognitiv forståelse av 
hvem de biologiske foreldrene er, ikke har noen egenverdi for små barn. Eksempelvis uttalte 
Barneombudet i kjølvannet av HR-2017-2015-A at «man skal ikke bagatellisere barnets 
behov for å kjenne sitt biologiske opphav, selv om overgriperen og voldsutøveren er mor eller 

                                                
119 Stang (2018) side 149 
120 Stang (2018) side 157 
121 Generell kommentar nr. 14 avsnitt 34 
122 Rt-2015-93 premiss 64 og Dok 16 (2011-2012) side 192 
123 Rt. 2015 s. 93 premiss 64 
124 Generell kommentar nr. 14 avsnitt 11 
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far».125 Slik jeg ser det, vil det være mest i samsvar med Barnekonvensjonen at norske 
rettsanvendere i fremtiden uttrykker den tvil som er kommet frem i nyere psykologfaglig 
forskning. 
 
Dersom det i fremtiden klargjøres at verdien av et kjennskapsforhold for små barn er beheftet 
med usikkerhet, vil dette sannsynligvis føre til en større nedtoning av momentet. Det vil også 
åpne for at barnets interesser i større grad blir vurdert «in light of the specific circumstances 
of that particular child», slik kravet for individuelle avgjørelser fremgår av den generelle 
kommentaren.126  
 
Jansen mot Norge kan tas til inntekt for at også der myndighetene har lagt til grunn at en 
plassering skal være langvarig, og formålet dermed er et kjennskapsforhold, må plikten til å 
legge til rette for gjenforening avveies i forholdsmessighetsvurderingen av om samvær skal 
nektes.127 Ifølge flertallet i HR-2019-438-U kan en understreking av at samværsspørsmålet 
må vurderes på nytt etter hvert som tiden går, ivareta hensynet til målsettingen om at «barn 
ikke bør miste all kontakt med – eller minner om – biologiske foreldre».128  
 
I Jansen forelå krenkelse av artikkel 8 også fordi lagmannsretten ikke hadde vurdert 
langtidseffektene av samværsnektelsen: Etter EMDs praksis er det «imperative to consider 
also the long-term effects which a permanent separation of a child from her natural mother 
might have».129 Av Rt-2004-1046 fremgår det også at verdien av et kjennskapsforhold må ses 
i et langsiktig perspektiv: momentet kan ha slik vekt at et «kortsiktig ubehag» for barnet 
under samværene anses som en «akseptabel pris». Samtidig formuleres verdien av et 
kjennskapsforhold som mindre absolutt, sammenliknet med HR-2017-2015-A. Det legges til 
grunn at en opprettholdelse av kontakten med de biologiske foreldrene «generelt sett kan være 
fordelaktig».130  
 
Rt-1998-787 gjaldt, i likhet med HR-2017-2015-A, et barn uten tilknytning til faren – «han 
kjenner ikke sin biologiske far».131 Formålet med samværet er her å «etablere en relasjon» 
mellom far og sønn. I denne saken ble samvær fastsatt til tre ganger i året. Gutten var 
imidlertid ti år på domstidspunktet, i motsetning til HR-2017-2015-A, der barnet var litt over 
tre år. I tillegg stilte han seg «avventende nysgjerrig» til et eventuelt samvær med faren. 

                                                
125 Letvik (2017) 
126 Generell kommentar nr. 14 avsnitt 32 
127 Jansen mot Norge premiss 104 
128 premiss 23 
129 Jansen mot Norge premiss 103 
130 Rt-2004-1046 premiss 60 
131 Rt-1998-787 side 794 
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Barnefaglig forskning kan gi støtte til at samvær i slike tilfeller kan være positivt for barnet. 
For større barn kan det være viktig å ha et realistisk bilde av foreldrene, slik at det ikke 
idealiserer dem når de er fraværende.132 
 
3.3.3.1 Andre måter å ivareta kjennskapsforholdet på 
LB-2017-127425 gjaldt, i likhet med HR-2017-2015-A, et barn der omsorgen ble overtatt kort 
tid etter fødselen. Barnet hadde ingen tilknytning til sine biologiske foreldre, ifølge 
barnevernets representant. Også flertallet i lagmannsretten «ser verdien» av å ha kunnskap om 
de biologiske foreldrene. Imidlertid bemerker det at kjennskap til de biologiske foreldrene «til 
en viss grad» kan ivaretas ved for eksempel bilder, album og utveksling av gaver. Det forelå 
spesielle og sterke grunner for å nekte samvær, hensett til barnets reaksjoner på samvær og 
farens sinneutbrudd. Saken skilte seg fra HR-2017-2015-A på flere måter; blant annet hadde 
det vært mindre heldige samvær i saken som ble ført for lagmannsretten. Likevel illustrerer 
saken at et kjennskapsforhold kan ivaretas på flere måter enn ved direkte kontakt. Dette 
understøttes også av psykologfaglig forskning.133 Anke over dommen ble nektet fremmet i 
HR-2018-1209-U.  
 
Det er også et poeng at barn fra to og et halvt til tre års alder har utviklet såkalt selvbiografisk 
hukommelse.134 Det betyr at de husker foreldrene og har minner fra kontakten med dem. Det 
er, så vidt meg bekjent, ikke gjort forskning på akkurat hvor hyppig kontakt som er nødvendig 
for å opprettholde en «kognitiv/intellektuell forståelse» av hvem foreldrene er, slik det ble 
uttrykt i HR-2017-2015-A. Forskningen om barns selvbiografiske hukommelse tilsier for 
øvrig at den ikke trenger å være særlig hyppig.  
 
3.3.3.2 Oppsummering 
Ved langvarige plasseringer tas det sikte på at barnet skal få et kjennskapsforhold til sine 
biologiske foreldre gjennom samværet. Både forarbeidene og praksis fra Høyesterett legger til 
grunn at det generelt har en verdi for barn med et kjennskapsforhold til de biologiske 
foreldrene. Vektingen av dette momentet gjør også at den manglende tilknytningen mellom 
barn og foreldre i HR-2017-2015-A ikke blir avgjørende i spørsmålet om samvær skal nektes.  
Samtidig utfordrer nyere barnefaglig forskning dette utgangspunktet når det gjelder små barn 
som ikke har utviklet tilknytning til foreldrene. Praksis fra lagmannsretten viser at kjennskap 
til de biologiske foreldrene kan ivaretas på andre måter enn ved direkte kontakt. Tidligere 
praksis fra Høyesterett er også tidvis mer varsom i formuleringene; et kjennskapsforhold kan 
være fordelaktig. Gjennom et slikt argumentasjonsmønster ivaretas også våre forpliktelser 
etter Barnekonvensjonen artikkel 3 (1) om å foreta en konkret avveining i hvert enkelt tilfelle. 
                                                
132 NOU 2012: 5 side 109 
133 ibid side 111 
134 Stang (2018) side 24 
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3.3.4 Reaksjoner på samvær – risiko for retraumatisering 
I HR-2017-2015-A var gutten saken gjaldt utsatt for «alvorlig og smertefull vold» da 
foreldrene hadde omsorgen for ham. Høyesterett uttaler at dersom det foreligger en «reell og 
aktuell» risiko for retraumatisering, vil det kunne være viktig for spørsmålet om samvær.135 
Etter observasjonssamvær var gutten urolig på natten, og kunne våkne opp med panikkskrik. 
Selv om dette isolert sett kunne tale for at samvær ikke var til guttens beste, viser Høyesterett 
til at gutten generelt er usikker på fremmede. Fosterforeldrene evner også å roe ned gutten i 
etterkant. Fordi foreldrene er som fremmede for barnet, er det «derfor ikke grunnlag for å anta 
at et møte med foreldrene vil skape en større utrygghet enn et møte med andre, eller at 
belastningen ved samvær vil være av en slik styrke at det gir varige skader eller blir 
uforholdsmessig».136 
 
Det fremgår altså at den manglende tilknytningen – «foreldrene er som fremmede for ham» – 
blir brukt som et argument som taler i retning av å tilkjenne samvær. 
 
Vedrørende reaksjonene gutten har hatt i etterkant av samværene, uttaler Høyesterett at det 
ikke er «konkrete holdepunkter for at reaksjonene skyldes at det er foreldrene han har 
møtt».137 Heller ikke den sakkyndige kan fastslå at samværene vil være retraumatiserende 
dersom de foregår i trygge rammer, men oppsummerer at de «vil kunne skape en generell 
utrygghet for gutten, også på sikt».138 
 
Argumentasjonen i HR-2017-2015-A peker i retning av at relasjonen til de biologiske 
foreldrene må være skadelig dersom det skal være aktuelt å nekte samvær helt. 
Retraumatiseringsfaren må være «reell og aktuell».139 Også etter EMDs krav om «exceptional 
circumstances» er det, som vi har sett, sentralt hvorvidt samvær innebærer en risiko for 
barnets helse og utvikling.140 Den relative vekten av liten tilknytning i nektelsesspørsmålet 
blir dermed mindre fordi andre hensyn er vektet tyngre i praksis. 
 
Det kan spørres om rettens argumentasjon ville sett annerledes ut dersom Raundalenutvalget 
hadde fått gjennomslag for det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp. Der skulle det 
sentrale vurderingstemaet være hvorvidt samværet ville støtte opp under eller motarbeide 

                                                
135 HR-2017-2015-A premiss 68 
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137 premiss 41 
138 premiss 42 
139 premiss 70 
140 S.J.P. og E.S. mot Sverige premiss 114 
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barnets arbeid med å endre sine grunnleggende antakelser om seg selv og andre. Antakelig 
ville dette ført til en senket terskel for å nekte eller begrense samvær. 
 
Selv om det utviklingsstøttende tilknytningsprinsippet ikke er lovfestet, og heller ikke har fått 
forrang over det biologiske prinsipp, har jeg pekt på at NOU 2016:16 åpner for at 
tilknytnings- og relasjonskvalitet bør få «avgjørende betydning» når det gjelder de aller 
minste barna. Også denne NOU-en er etterarbeid til barnevernloven, noe som tilsier at den har 
begrenset rettskildemessig vekt. Samtidig er barnevernrett et dynamisk fag som i stor grad må 
støtte seg til nyere barnevernforskning. Det blir interessant å se om uttalelsen vil gi seg utslag 
i den fremtidige rettsanvendelsen når det konkret gjelder spørsmål om sterke begrensninger i 
samværsretten. 
 
Også i Rt-2004-1046 er risikoen for reaktivering av traumer et sentralt moment i rettens 
argumentasjon. Dommen er én av to saker for Høyesterett der samvær er blitt nektet helt. 
Jenta saken gjaldt var ett år og tre måneder gammel da hun ble påført bruddskader og 
blødninger i hodet, som førte til delvis lammelse og psykisk hemming. På domstidspunktet 
var hun åtte år, og det var i etterkant av omsorgsovertakelsen gjennomført et stort antall 
samvær. At samværsordningen har fungert dårlig, er det etter rettens syn «god dekning» 
for.141 Blant annet var hun urolig og utilpass etter samvær med biologiske foreldre, og hun 
sier at foreldrene er slemme og at hun ikke vil besøke dem. Ifølge de sakkyndige klyper hun 
seg i kinnet for å vise hvor slemme de er. 
 
Høyesterettspraksis viser at reaksjoner på samvær, herunder risiko for retraumatisering, har 
stor betydning for om det foreligger «spesielle og sterke grunner». Også i 
lagmannsrettspraksis som gjelder tilfeller der det ikke er noen tilknytning mellom barnet og 
foreldrene, synes graden av reaksjoner i etterkant av samværene å være avgjørende for om 
samvær nektes.142 Ved å vektlegge barnets reaksjoner på samvær der barnet har rukket å 
etablere en tilknytning, vektlegger man etter mitt syn også tilknytningskvaliteten. Barnets 
reaksjoner vil gi indikasjoner på om kontakten er hemmende eller fremmende for barnets 
utvikling. 
 
3.3.4.1 Forholdet til Rt-2004-1046 og Barnekonvensjonen 
Det kan stilles spørsmål ved om HR-2017-2015-A høyner terskelen for hva som skal til for å 
fastslå at det foreligger fare for retraumatisering, sammenliknet med Rt-2004-1046. I begge 
sakene var barna utsatt for vold under foreldrenes omsorg. Samtidig er det forskjeller i 
faktum, nemlig hva som anses å være årsaken til reaksjonene på samvær. I Rt-2004-1046 

                                                
141 Rt-2004-1046 premiss 51 
142 LB-2018-32409 og LB-2017-127425 
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skyldes jentas «bastante» og «utvetydige» vegring «mest sannsynlig» reaktivering av traume i 
forbindelse med skadene hun er påført.143 I HR-2017-2015-A er gutten derimot urolig etter 
møte med fremmede generelt, og det kan dermed ikke fastslås at hans reaksjoner skyldes 
møtene med foreldrene. Dette, sammen med vektleggingen at verdien av et 
kjennskapsforhold, gjør at de manglende sosiale båndene med foreldrene ikke blir 
utslagsgivende for om samvær skal nektes. Svak tilknytning vil imidlertid være et moment, 
ifølge Høyesterett.144 
 
Jentas vegring kommer altså klarere til uttrykk i 2004-dommen, noe som etter mitt syn tilsier 
at HR-2017-2015-A ikke kan anses å fravike tidligere høyesterettspraksis på dette punkt. 
 
Samtidig kan det problematiseres om kravet om en «reell og aktuell» fare for 
retraumatisering, slik terskelen formuleres etter HR-2017-2015-A, støter an mot våre 
menneskerettslige forpliktelser. I Rt-2004-1046 var jenta saken gjaldt såpass stor at hun hadde 
anledning til å uttrykke den «grunnfestede motviljen», som retten legger stor vekt på. 
Motsetningsvis har små barn, som i 2017-dommen, begrensede muligheter til å uttrykke seg, 
og det vil kunne skje gjennom nettopp panikkskrik på nattestid. Barnekomiteen er klar på at 
«babies and very young children have the same right as all children to have their best 
interests assessed, even if they cannot express their views or represent themselves in the same 
way as older children»145 [mine uthevinger].  
 
Barn kan danne seg en mening fra de er svært små, selv om de ikke er i stand til å uttrykke 
seg gjennom språk. For å sikre full gjennomføring av Barnekonvensjonens artikkel 12 om 
barnets rett til å bli hørt, plikter statene å anerkjenne og respektere også ikke-verbale 
kommunikasjonsformer.146 Som eksempler på slike, nevner Barnekomiteen blant annet lek, 
kroppsspråk og ansiktsuttrykk.  
 
Retten for små barn til å bli hørt og få sitt beste vurdert, kan bli skadelidende når terskelen for 
å konstatere retraumatisering settes såpass høyt. At det vil kunne skape en generell utrygghet 
på sikt, anses ikke som tilstrekkelig for å nekte samvær. Det kan føre til at eldre barns 
rettsvern står sterkere enn hos yngre barn, som bare kan uttrykke seg gjennom uro og 
«panikkskrik».  
 
På den annen side utgjør terskelen en rettssikkerhetsgaranti for opphavsforeldrenes rett til 
familieliv med sine barn. Dersom en godtar premisset om at et kjennskapsforhold har en verdi 
                                                
143 Rt-2004-1046 premiss 72 
144 HR-2017-2015-A premiss 59 
145 Generell kommentar nr. 14 avsnitt 44 
146 Generell kommentar nr. 12 avsnitt 21 
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for små barn uten tilknytning til foreldrene, og som også har blitt utsatt for mishandling under 
deres omsorg, ivaretar det også barnets interesser i å ha en relasjon til de biologiske 
foreldrene. 
 
Jeg kan på denne bakgrunn ikke konkludere med at terskelen i HR-2017-2015-A utgjør et 
brudd med Barnekonvensjonens artikkel 12, jamfør artikkel 3. Gutten har fått sitt beste 
vurdert («assessed»), og hans sårbarhet og behov tillegges «vesentlig betydning» når det 
gjelder antallet samvær – én gang i året – og gjennomføringen av dem. Sped- og småbarns rett 
til å få sitt beste vurdert på lik linje med andre barn, kan imidlertid tilsi at Norge har en 
forpliktelse til å forske på hvilke effekter samvær har for voldsutsatte barn som ikke har noen 
tilknytning til opphavsforeldrene.   
 
3.3.5 Forhold ved foreldrene 
Et ytterligere argument mot å nekte samvær i HR-2017-2015-A, er forhold ved foreldrene. 
Kommunen hadde anført at samvær «ville eksponere C for sannheten om hans første leveår» 
før han var moden nok til å håndtere det.147 Høyesterett er enig i at det kan være et relevant 
hensyn, spesielt der det er utøvd vold mot barnet, men samvær ble altså ikke nektet. 
 
I Rt-2004-1046 legges det vekt på at barnets problemer vil forsterkes når hun får nærmere 
kunnskap om årsakene til skadene. Hun var blitt påført «betydelige og varige fysiske skader». 
De rettsoppnevnte sakkyndige stiller spørsmål ved «hvordan hun skal klare å forholde seg til 
at fosterforeldrene har latt henne ha samvær med dem som har gjort henne vondt». Det forelå 
sterke og spesielle grunner for å nekte samvær. 
 
I HR-2017-2015-A legger retten tilsynelatende større vekt på at det uansett bare er snakk om 
et svært begrenset samvær, og at den sakkyndige har funnet at «begge foreldrene har 
samværskompetanse». Fordi foreldrene er innforstått med at tilbakeføring av omsorgen 
fremstår som lite sannsynlig, er det heller ikke holdepunkter for at foreldrene vil bruke 
samvær som grunnlag for senere krav om tilbakeføring, ifølge Høyesterett. 
 
Også øvrig praksis fra Høyesterett viser at foreldrenes samværskompetanse er sentral i 
vurderingen. Praksisen kan altså bidra til å forklare hvorfor liten tilknytning ikke blir 
utslagsgivende for samværsnektspørsmålet.  I Rt-1998-787, der barnet heller ikke kjente sin 
far, trekkes det frem at faren er interessert i friluftsliv og er glad i å spille spill. Han kan 
dermed ha noe å tilby gutten. Samvær ble fastsatt til tre ganger i året. I Rt-2002-908, der 
resultatet ble nektelse, hadde moren store psykiske problemer og paranoide trekk. Det 
avgjørende er likevel «hvilken virkning morens psykiske problemer har hatt og kan få for 

                                                
147 HR-2017-2015-A premiss 71 
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B». 148  Ifølge den sakkyndige erklæringen isolerte hun seg sammen med datteren og 
mishandlet henne: «Samtidig evnet hun ikke å forstå hvordan dette måtte oppleves for 
barnet».149 Psykologen fremholdt at mors holdninger «synes rigide og helt upåvirket av 
erfaring».  
 
Argumentasjonen i Rt-2002-908 viser at isolerte forhold ved foreldrene, slik som ulike 
diagnoser, ikke behøver å være utslagsgivende – det er hvordan de vil kunne påvirke barnet 
som er avgjørende. En sentral del av dette er hvordan foreldrene evner å sette seg inn i barnets 
situasjon og å lære av sine feil.  
 
I EMDs dom S.S. mot Slovenia var også morens manglende empati en viktig del av de 
nasjonale myndighetenes begrunnelse for å nekte samvær. EMD prøver ikke begrunnelsen 
nærmere, men nøyer seg med å vise til den, og understreker prinsippet om at foreldrene ikke 
har krav på tiltak som kan skade barnets helse og utvikling.150  Dommen kan tas til inntekt for 
at EMD godtar at foreldrenes manglende innlevelsesevne overfor sine barn er et relevant 
hensyn ved samværsvurderingen. Det er ofte nasjonale myndigheter nærmere å vurdere, idet 
de har hatt direkte kontakt med familien. Dette understreker også EMD gjentatte ganger ved 
inngrepsvurderingen. Eksempelvis heter det i S.S. at myndighetene «having direct contact 
with the family, it enjoyed a measure of discretion in its response».151  
 
I HR-2017-2015-A går ikke retten inn på hvorvidt foreldrene har forståelse for guttens 
situasjon. Det konstateres at de har «samværskompetanse», at samvær har «forløpt relativt 
greit» og at barnevernet skal gi foreldrene veiledning 152 . Selv om praksis viser at 
samværskompetanse trekker i retning av å tilkjenne samvær, kan det spørres om 
begrunnelsen, i et tilfelle der tilknytningen er minimal, er tilstrekkelig for å vise at alle sider 
ved barnets beste er vurdert. Fra et relasjons- og utviklingspsykologisk perspektiv er det blant 
annet fremholdt at dersom en forelder benekter volden eller kommer med forvirrende 
forklaringer under samvær, kan det øke sannsynligheten for relasjonelle traumer. 153 
Foreldrenes erkjennelse, eller eventuelt manglende erkjennelse, av det barnet er utsatt for, er 
altså fra et psykologisk perspektiv sentralt for hvorvidt samvær er til barnets beste.  
 
At et tiltaks nødvendighet kan begrunnes i manglende erkjennelse fra foreldrenes side, 
fremgår også av EMDs dom Jovanovic mot Sverige, som riktignok gjaldt nektelse av 

                                                
148 Rt-2002-908 side 913 
149 Rt-2002-908 side 914 
150 S.S. mot Slovenia premiss 95 
151 S.S. mot Slovenia premiss 92 
152 premiss 71 og 41 
153 Torsteinson (2017) 
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tilbakeføring: Retten «considers that her continued refusal, a year and a half later, to accept 
the extent of X’s injuries as well as their origin raises serious concern and was a valid reason 
for the authorities to keep X in public care».154 
 
Både barnets beste som et dynamisk begrep og hensynet til barnets sårbarhet taler for at en 
tilstrekkelig utredning av barnets beste må inkludere en vurdering av foreldrenes erkjennelse 
av eventuelle traumer barnet har vært utsatt for under deres omsorg. Generell kommentar 
nummer 14 understreker at «victims of abuse» utgjør en av gruppene som av komiteen anses 
som særlig sårbare.155 En «individualized assessment» av barnets beste, kan etter mitt syn 
ikke foretas uten at foreldrenes følelsesmessige inntoning og erkjennelse vurderes.  
 
Selv om det ikke fremgår av begrunnelsen i HR-2017-2015-A, kan foreldrenes forståelse av 
situasjonen ha blitt vurdert av de sakkyndige. En henvisning til dette i rettens begrunnelse, 
ville imidlertid tydeliggjøre at alle sider av barnets beste er vurdert. 
 
3.3.6 Oppsummering og vurdering 
Verdien av et kjennskapsforhold står sterkt etter norsk rett. Også EMD legger til grunn at en 
fundamental side ved familielivet er samvær mellom biologiske foreldre og barn. Én av 
grunnene til at svært liten tilknytning mellom foreldre og barn ikke får utslagsgivende vekt for 
om samvær skal nektes, er vektingen av det biologiske prinsipp – barnet skal få en kognitiv 
eller intellektuell forståelse av hvem foreldrene er. Svært liten tilknytning kan imidlertid få 
betydning for omfanget av samvær – én time én gang i året er å anse som et svært restriktivt 
samvær. 
 
Slik jeg ser det, kan vektleggingen av et kjennskapsforhold ha gode grunner for seg når det 
gjelder større barn som stiller seg åpne for samvær, slik som i Rt-1998-787. Mer problematisk 
er det for mindre barn, som primært trenger stabile omgivelser hos fosterforeldrene. Et 
dilemma som oppstår ved å nekte eller begrense samværet sterkt når barna er små, er 
imidlertid at det kan redusere muligheten for tilbakeføring. 156  EMDs krav om at 
myndighetene må ha gjort samvittighetsfulle forsøk på gjenforening, tilsier at samvær normalt 
må ha vært forsøkt en tid før det er aktuelt med tiltak som går bort fra 
gjenforeningsmålsettingen. 
 
En annen grunn til at svært liten tilknytning ikke blir avgjørende, er vektleggingen av 
reaksjoner på samvær og risiko for retraumatisering. Dette er momenter som står sterkt, og 
ofte blir utslagsgivende, i høyesterettspraksis. Reaksjonene på samvær kan fortelle noe om 
                                                
154 Jovanovic mot Sverige premiss 81 
155 Generell kommentar nummer 14 avsnitt 75 
156 NOU 2012: 5 side 108 
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tilknytningens kvalitet – om den er trygg eller utrygg. Selv om kravet om en «reell og aktuell» 
fare for retraumatisering ikke strider mot Barnekonvensjonen artikkel 12, jamfør artikkel 3, 
bør det forskes mer på hvilke virkninger samvær har for små barn som er utsatt for vold under 
foreldrenes omsorg.  
 
Også foreldrenes samværskompetanse er sentral for om det foreligger spesielle og sterke 
grunner. Etter min mening bør foreldrenes inntoningsevne og eventuelle erkjennelse av hva 
barnet er utsatt for gis større plass i rettens begrunnelse enn slik det gjøres i dag. Det bør 
særlig vurderes for små barn uten tilknytning til foreldrene, og der det er utsatt for 
følelsesmessig eller fysisk vold, idet psykologisk forskning peker mot at samvær i disse 
tilfellene kan gagne foreldrene mer enn barnet. 
 

4 Foretar EMD en annen tilnærming ved liten tilknytning? 
4.1 Innledning 
I HR-2017-2015-A uttaler førstvoterende at saken reiser «særlig spørsmål» om betydningen 
av svært liten tilknytning mellom foreldrene og barnet. Det foreligger ikke noe 
familiefellesskap mellom barn og foreldre, og barnet kjenner dem ikke fordi det ikke har vært 
jevnlig kontakt på flere år.157 
 
Førstvoterende gjentar at det kreves «spesielle og sterke grunner» for å nekte samvær, og 
oppfatter dette som en parallell til EMDs kriterium om «very exceptional circumstances».158  
 
Oslo kommunes anførsel var at kravet ikke skal anvendes i saker med svak eller ingen 
tilknytning mellom foreldrene og barnet, med henvisning til en rekke avgjørelser fra EMD.159 
Kommunen mente at spørsmålet om samvær alene måtte løses ut fra hva som er til beste for 
barnet.160 
 
Til dette viser Høyesterett til at et flertall av dommene, med unntak av de to siste, forelå da 
Høyesterett i HR-2014-976 foretok en grundig gjennomgang av EMDs praksis.161 Den gang 
konkluderte retten med at intern norsk rett var i samsvar med våre internasjonale forpliktelser 
på området.162  Videre fremholdes at «jeg kan ikke se at de avgjørelsene som er påberopt av 

                                                
157 HR-2017-2015-A premiss 64 
158 premiss 56 
159 Söderbäck mot Sverige, P., C. og S mot Storbritannia, I. og U. mot Norge, Aune mot Norge, Zhou mot Italia, 

Jovanovic mot Sverige og M.L. mot Norge 
160  premiss 25 
161 HR-2017-2015-A premiss 62 
162 Rt-2014-976 premiss 37 og Rt-2012-1832 premiss 32 
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Oslo kommune, eller øvrig praksis fra EMD gir anvisning på en annen norm enn den 
Høyesterett frem til nå har benyttet i saker som dette».163 
 
På dette punkt har avgjørelsen fra Høyesterett høstet kritikk. Riiber og Syse mener blant annet 
at EMDs praksis gir anvisning på «en annen rettslig norm» i tilfeller der tilknytningen mellom 
biologiske foreldre og barn er svak.164 Etter forfatternes syn kreves det dermed heller ikke 
sterke grunner etter EMDs praksis for å nekte samvær der det er svak eller ingen tilknytning 
mellom biologiske foreldre og barn. I denne sammenheng kan det være verdt å nevne at 
artikkelforfatterne var advokater hos kommuneadvokaten i Oslo, som representerte 
kommunen for Høyesterett, da artikkelen ble skrevet.165  
 
Sørensen fremholder også at det finnes situasjoner «der familiebåndene mellom barn og 
foreldre er så svake at EMD ikke krever ekstraordinære grunner for å bryte båndene ved 
adopsjon, samværsnekt og lignende». 166  Han mener det kan ses på som et utslag av 
forholdsmessighetsprinsippet: «når familiebåndene er svake, er det heller ikke veldig 
inngripende å bryte dem». I stedet må man foreta en «mer ordinær interesseavveining». Stang 
konkluderer i sin gjennomgang av kritikken mot HR-2017-2015-A at det er «tvilsomt» om 
man kan utlede et krav fra EMDs praksis om spesielle og sterke grunner «også i saker der det 
er liten eller ingen tilknytning».167 
 
Etter avsigelsen av HR-2017-2015-A er den foreløpige rettstilstanden i Norge klar: det kreves 
spesielle og sterke grunner for å nekte samvær, selv om tilknytningen mellom biologiske 
foreldre og barn er svært liten. Noe annet er at «manglende eller svak» tilknytning vil være et 
moment ved den konkrete vurderingen av samværsspørsmålet, som vi har sett over.168 
 
Det følger av Rt-2014-976 avsnitt 36 at en avgjørelse om samvær skal være i samsvar med 
EMK artikkel 8 «slik den er praktisert av EMD». Selv om rettstilstanden kan anses avklart 
med Jakob, er det grunn til å analysere de påberopte EMD-dommene fra kommunen: Jeg skal 
drøfte hva som kan utledes fra dem, og ta stilling til om de er overførbare til saker om sterkt 
begrenset samvær etter norsk rett. I tillegg skal jeg undersøke hvorvidt det er en diskrepans 
mellom intern norsk rett og EMD på dette punkt. 
 

                                                
163 HR-2017-2015-A premiss 62 
164 Riiber (2018) side 97 
165 Holmboe (2018) bvl. § 4-19  
166 NOU: 2016: 16, vedlegg 4, side 355 
167 Stang (2018) side 75 
168 HR-2017-2015-A premiss 59, Rt-2012-1832 premiss 41 
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4.2 Söderbäck-tilnærmingen 
4.2.1 En annen tilnærming ved liten tilknytning 
I Söderbäck mot Sverige fra 1998 formulerer EMD for første gang at en annen tilnærming 
enn «exceptional circumstances» kan gjelde, der båndene mellom biologiske foreldre og barn 
er svake. Avgjørelsen er videre nevnt i 18 avgjørelser fra EMD169. Flere av dem gjelder bare 
generelle henvisninger til skjønnsmarginen, eller familielivsbegrepet etter EMK artikkel 8 (1), 
uten å tematisere liten tilknytning i domspremissene eller i de generelle prinsippene. Jeg 
behandler derfor ikke disse i det følgende.170  
 
I fire avgjørelser har EMD har gjentatt at tilnærmingen med eksepsjonelle omstendigheter 
ikke gjelder i alle sammenhenger, avhengig av arten av foreldre-barn-relasjonen, og det er 
disse jeg skal behandle i avsnittet her.171  
 
Avgjørelsene viser alle til Söderbäck mot Sverige, den første av dommene som kommunen 
anførte til støtte for synet om at det gjelder en annen norm der det ikke er noen tilknytning 
mellom foreldre og barn.  
 
Klageren i Söderbäck-saken var en far som mente at hans rett til respekt for familieliv etter 
EMK artikkel 8 var krenket da datteren var blitt adoptert av stefaren. Ham hadde datteren 
bodd sammen med siden hun var åtte måneder gammel. Klageren hadde hatt et visst samvær 
med datteren; ved én anledning hadde han besøkt henne på barselavdelingen, og han hadde 
sett henne et par ganger i månedene som fulgte. De påfølgende årene møtte han henne bare 
noen få ganger. Klageren hevdet at moren nektet ham å ha kontakt med datteren, og ba 
myndighetene om hjelp, men ingen møter mellom biologisk far og datter fant sted. Når 
datteren var blitt sju år, ble stefaren innvilget søknad om adopsjon.  
 
Retten innleder med å bemerke at det eksisterer visse bånd («certain ties») mellom klageren 
og datteren, slik at EMK artikkel 8 er anvendelig.172 
 

                                                
169 S.H. mot Italia (2015), Zhou mot Italia (2014), Aune mot Norge (2010), Moretti og Benedetti mot Italia 

(2010), Emonet mot Sveits (2007), Chepelev mot Russland (2007), Eski mot Østerrike (2007), H.K. mot 
Finland (2006), Kuijper mot Nederland (2005), I. og U. mot Norge (2004), Nekvedavicius mot Tyskland 
(2003), P., C. og S. mot Storbritannia (2002), Vivian mot Italia (2002), G.H.B. mot Storbritannia (2000), 
Tiemann mot Frankrike og Tyskland (2000), Buscemi mot Italia (1999), Ticli mot Italia (1999) og Adani mot 
Italia (1999). 

170 Emonet mot Sveits, Moretti og Benedetti mot Italia, Nekvedavicius mot Tyskland, G.H.B. mot Storbritannia, 
Buscemi mot Italia, Ticli mot Italia, Adani mot Italia, Vivian mot Italia og Tiemann mot Frankrike og 
Tyskland.  

171 P., C. og S. mot Storbritannia, H. K. mot Finland, Zhou mot Italia og S. H. mot Italia 
172 Söderbäck mot Sverige premiss 24 
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Når det gjelder forholdsmessighetsvurderingen av om inngrepet er «necessary in a democratic 
society» viser retten til utgangspunktet i Johansen-saken: vidtrekkende tiltak som ikke er i 
samsvar med gjenforeningsmålsettingen bør bare anvendes i «excpetional circumstances» og 
bare dersom de er «motivated by an overriding requirement pertaining to the child’s best 
interests».173 
 
I den konkrete vurderingen peker retten på hvordan denne saken skiller seg fra Johansen-
saken: 
 

«… the context differs significantly. It does not concern the severance of links 
between a mother and a child taken into public care but, rather, of links between a 
natural father and a child who had been in the care of her mother since she was 
born»174 

 
Det synes altså som at et sentralt poeng for retten er at denne saken ikke gjelder et barn som 
har vært under offentlig omsorg. I tillegg er det et moment at den biologiske faren aldri har 
hatt omsorg for barnet, eller på noen annen måte har tatt seg av henne. Følgelig er det, etter 
EMDs syn, «inappropriate in the present case to apply the approach employed in the Johansen 
judgment».175 Det er naturlig å tolke dette som at det ikke kreves «exceptional circumstances» 
for å bryte familiebåndene i denne konkrete saken. Dette er også slik dommen er blitt forstått i 
teorien.176  
 
Etter å ha fastlagt at det må foretas en annen tilnærming enn «exceptional circumstances», går 
retten videre og vurderer de konkrete forholdene i saken. Faktorer retten tar i betraktning er 
den sporadiske og begrensede kontakten mellom biologisk far og datter; de hadde en «limited 
relation».177 Videre legges det vekt på at ved en adopsjon blir «de facto» familiebånd 
formalisert: båndene mellom adoptivfaren og barnet hadde eksistert i seks og et halvt år.178 
Samtykket til adopsjon utgjorde således ingen krenkelse av EMK artikkel 8. Dommen drøftes 
nærmere like nedenfor. 
 
Også P., C. og S. mot Storbritannia (2002), som gjaldt adopsjon, var påberopt av kommunen 
til støtte for at det gjelder en annen norm der det ikke er noen tilknytning mellom foreldre og 

                                                
173 ibid premiss 30 
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175 l.c. 
176 Bendiksen (2007) side 218 
177 Söderbäck mot Sverige premiss 34 
178 ibid premiss 33 
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barn. Riiber og Syse tar dommen til inntekt for at kravet om særlige og sterke grunner er 
modifisert i EMDs praksis ved svak tilknytning.179 
 
P., C. og S. følger opp uttalelsene i Söderbäck-saken i premiss 118:  
 

«As regards the extreme step of severing all parental links with a child, the Court has 
taken the view that such a measure would cut a child from its roots and could only be 
justified in exceptional circumstances or by the overriding requirement of the child's 
best interests (see Johansen, cited above, p. 1010, § 84, and Gnahoré v. France, no. 
40031/98, § 59, ECHR 2000-IX). That approach, however, may not apply in all 
contexts, depending on the nature of the parent-child relationship (see Söderbäck v. 
Sweden, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VII, pp. 3095-96, §§ 31-34, 
where the severance of links between a child and father, who had never had care and 
custody of the child, was found to fall within the margin of appreciation of the courts 
which had made the assessment of the child's best interests)» [min utheving] 

 
Spørsmålet blir så hva det innebærer at det skal foretas en «annen tilnærming». Her gir ikke 
P., C. og S. veiledning, idet det er de prosessuelle sidene av EMK artikkel 8 som fører til 
krenkelse i saken. I Gnahoré-saken så vi at en sentral del av kravet om eksepsjonelle 
omstendigheter, er at de biologiske foreldrene må ha vært «proved particularly unfit». 
Söderbäck kan tyde på at den modifiserte tilnærmingen innebærer at foreldrene ikke må ha 
vist seg særlig uegnede for at inngrep i familielivet skal godtas: Ut fra EMDs argumentasjon, 
ser det ikke ut til å foreligge mangler ved farens omsorgsevne som gjør ham særlig uegnet. 
Det som trekkes frem, er at han tidligere har slitt med alkoholproblemer, men at disse 
opphørte lenge før det ble åpnet for adopsjon. Videre er det et moment at han brukte relativt 
lang tid før han ba myndighetene om hjelp til å få samvær med datteren. Det skjedde først da 
hun nærmet seg fem år. 
 
4.2.2 Söderback sett opp mot P., C. og S. 
Det kan pekes på flere forhold ved P., C. og S, sett i sammenheng med Söderbäck, når det 
skal tas stilling til hva som kan utledes av EMDs praksis vedrørende en mulig modifikasjon 
av kravet om «exceptional circumstances».  
 
For det første styrker det Söderbäcks rettskildemessige vekt at det i en ny avgjørelse nå 
gjentas at tilnærmingen om exceptional circumstances ikke gjelder i alle sammenhenger. At 
dette utlegges av retten i avsnittet om «general principles», kan tyde på at tilnærmingen har 
fått styrket status i EMDs praksis. 
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Söderbäck-saken er spesiell; den gjelder et barn som aldri hadde vært under offentlig omsorg. 
Det kan tale for manglende overførbarhet til saker der det offentlige først går inn og overtar 
omsorgen, slik som ved sterke samværsrestriksjoner etter barnevernloven.  P., C. og S. gjelder 
imidlertid adopsjon etter at det offentlige har overtatt omsorgen. At prinsippet fra Söderbäck 
gjentas her, kan tyde på at det er aktuelt også i slike tilfeller. 
 
For det andre er P., C. og S-avgjørelsen konsentrert om de prosessuelle sidene av om EMK 
artikkel 8 er krenket. Brudd konstateres blant annet fordi mangel på rettshjelp forhindret 
foreldrene fra å delta i beslutningsprosessen.180 Dommen gir således ikke veiledning for om 
retten faktisk ville brukt en annen tilnærming i et tilfelle som dette, der det hadde vært jevnlig 
kontakt i et år etter omsorgsovertakelsen. 
 
Retten refererer til Söderbäck og oppsummerer at graden av båndene («the severance of the 
links») mellom barnet og en far som aldri hadde hatt omsorgen for det, «was found to fall 
within the marigin of appreciation of the courts» som hadde foretatt vurderingen av barnets 
beste.181 Jeg tolker dette som at de nasjonale myndighetene innrømmes en skjønnsmargin der 
båndene mellom biologiske foreldre og barn er særlig svake. Dette er, slik jeg ser det, ikke det 
samme som at statene må legge til grunn en annen tilnærming, men at det i visse tilfeller er 
adgang til det.  
 
4.2.3 H.K. mot Finland, Zhou mot Italia og S.H. mot Italia 
Av de dommene der det eksplisitt nevnes at en annen tilnærming kan gjelde ved liten 
tilknytning, er det bare H.K. mot Finland (2006) som gjelder samværsrestriksjoner. Heller 
ikke her ser det ut til at en slik avvikende tilnærming faktisk benyttes. Nektelse av samvær 
blir ansett proporsjonalt blant annet på bakgrunn av klagerens trusler om å bortføre barnet. I 
tillegg var han uvillig til å diskutere samværsordninger, og på tidspunktet for nektelsen forelå 
det mistanker om seksuelle overgrep.182  Dommen kan leses som at det uansett forelå 
eksepsjonelle omstendigheter, slik at det ikke var nødvendig for retten å gå inn på en 
eventuell avvikende tilnærming. 
 
Zhou mot Italia (2014) og S.H. mot Italia (2015) er de to siste dommene der den avvikende 
tilnærmingen fra Söderbäck blir gjentatt i EMDs generelle prinsipper. Begge gjaldt adopsjon. 
I Zhou gjentas tolkningen av Söderback-saken under de generelle prinsippene, slik den ble 
formulert i P., C. og S-avgjørelsen: 
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«Cette approche peut toutefois être écartée en raison de la nature de la relation parent-
enfant, lorsque le lien est très limité (Söderbäck c. Suède, 28 octobre 1998, §§ 30- 34, 
Recueil 1998-VII)»183 

 
Altså: avvik fra tilnærmingen kan være aktuelt på grunn av arten av foreldre-barn-relasjonen, 
der båndene er veldig begrensede.  
 
En tilsværende formulering følger av S.H. mot Italia: 
 

«In particular, the Court requires that measures which involve breaking a child’s 
bonds with his or her family should only be applied under exceptional circumstances, 
that is to say only where the parents have shown themselves to be particularly unfit 
(see Clemeno and Others v. Italy, no. 19537/03, § 60, 21 October 2008), or where the 
measures are justified by an overriding requirement in the child’s best interests (see 
Johansen, cited above, § 84, and P., C. and S. v. the United Kingdom, no. 56547/00, § 
118, ECHR 2002-VI). However, this approach can sometimes be overruled because of 
the nature of the parent-child relationship, where the bond is very weak (see 
Söderbäck v. Sweden, 28 October 1998, §§ 30 - 34, Reports 1998-VII)»184 

 
I Zhou hadde barnet vært under andres omsorg store deler av tiden siden han var spedbarn, og 
han hadde ikke knyttet bånd til sin mor, ifølge de nasjonale myndighetene.185 I S.H. forelå det 
derimot «strong affective bonds» mellom barnet og de biologiske foreldrene.186 I begge 
avgjørelsene finner EMD en krenkelse av EMK artikkel 8.  
 
Zhou illustrerer at mangel på sosiale bånd ikke nødvendigvis får innvirkning på EMDs 
konkrete forholdsmessighetsvurdering. Derimot trekker retten frem at den ikke finner det 
bevist at forholdene barnet levde under var skadelig for dets helse eller utvikling.187 Dette har 
mer til felles med en ordinær «eksepsjonelle omstendigheter»-standard enn Söderbäck-
tilnærmingen, jamfør avsnitt 3.2.2 over. 
 
Et viktig argument både i Zhou og S.H., er at de biologiske foreldrene er i en sårbar situasjon 
med stort behov for hjelp fra myndighetene. EMD understreker at «a response by the 
authorities to the applicant’s request for social assistance could have protected both the 
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child’s interests and the maternal bond…».188 Tilsvarende heter det i Zhou at når det gjelder 
mennesker i en sårbar situasjon, må myndighetene sørge for økt beskyttelse, for eksempel 
gjennom veiledning om sosiale velferdsordninger.189 Dette kan være en grunn til at retten ikke 
velger en slik avvikende tilnærming som i Söderbäck, til tross for at den nevnes under de 
generelle prinsippene. Dersom årsaken til at foreldrene ikke er i stand til å gi forsvarlig 
omsorg kan avhjelpes med sosiale støttetiltak, må disse iverksettes.  
 
Samlet kan det at Söderbäck-tilnærmingen er nevnt i fire av EMDs dommer under de 
generelle prinsippene tale for at en annen tilnærming må gjelde også der det er spørsmål om å 
begrense samvær sterkt. Samtidig er det bare i Söderback at en slik tilnærming faktisk 
kommer til anvendelse under rettens subsumsjon. Jeg har i metodekapittelet sett at enhver 
tolkningsuttalelse fra EMD er relevant, og det skilles ikke mellom obiter dictum og ratio 
decidendi. Samtidig påvirkes vekten av hvor sentral uttalelsen er for å avgjøre det materielle 
spørsmålet i saken.  
 
Av de 18 sakene der Söderbäck-avgjørelsen er nevnt i EMDs praksis, er det særlig to 
avgjørelser der Söderbäck har fått stor betydning i rettens subsumsjon: Eski mot Østerrike 
(2007) og Chepelev mot Russland (2007), som begge gjaldt adopsjon. I begge sakene hadde 
barna en begrenset relasjon til biologisk far, og i likhet med saksforholdet i Söderbäck, var det 
stefar som ønsket å adoptere.   
 
I begge sakene blir manglende tilknytning nevnt særskilt under rettens argumentasjon for at 
tiltaket er forholdsmessig. I Eski, avsagt under dissens 5-2, heter det eksempelvis om 
myndighetenes vurdering: 
 

«Having regard in particular to their assessment of the child's best interests and to the 
limited relationship which the applicant had with his child at the relevant time, the 
Court finds that their decision to grant the adoption fell within their margin of 
appreciation»190 [min utheving] 

 
Etter mitt syn er disse de klareste eksemplene på at Söderbäck-tilnærmingen er fulgt i praksis, 
selv om retten ikke eksplisitt nevner at en «different approach» skal gjelde. I Chepelev foretas 
etter min oppfatning en særlig tydelig ordinær interesseavveining av barnets interesser i 
forholdsmessighetsvurderingen, uten å trekke inn forhold ved biologisk far som gjør ham 
særlig uegnet. 191   Det kan tale for at en modifikasjon av kravet om «exceptional 
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circumstances» er forbeholdt den noe spesielle situasjonen at steforelder blir innvilget 
adopsjon, og ikke for alle tiltak som kutter familiebåndene, slik som ved sterke begrensninger 
i samværsretten. Et sentralt moment i både Söderbäck, Eski og Chepelev var at barna hadde 
knyttet sterke bånd til sine respektive stefedre.192 En adopsjon ville følgelig formalisere 
allerede eksisterende bånd. Det er altså ikke bare manglende tilknytning til biologisk forelder 
i seg selv som gjør tiltaket forholdsmessig. Videre er hensynet til å formalisere de reelle 
familiebåndene et moment som er særegent for adopsjonsspørsmålene. Å anse kravet om 
eksepsjonelle omstendigheter som modifisert også i spørsmål om samværsnekt eller svært 
begrenset samvær, blir kanskje en generalisering som rekker for vidt. 
 
Dette understøttes også av avvisningsavgjørelsen Kuijper mot Nederland. Også denne gjaldt 
stebarnsadopsjon, der moren motsatte seg adopsjonen. Klagen ble avvist som «manifestly ill-
founded», og retten uttalte: 
 

«Against this background and having regard to the assessment of X's best interests 
made by the domestic courts, as well as to the limited contact and relationship 
between the applicant and X since 1986, the Court is of the opinion that it cannot be 
said that, in granting the adoption request, the domestic authorities overstepped their 
margin of appreciation or struck an unfair balance between the interests involved (see 
Söderback v. Sweden, judgment of 28 October 1998, Reports 1998-VII, pp. 3095-
3096, §§ 31-35)» [min utheving]. 

 
4.2.4 Oppsummering 
Söderbäck gjaldt et barn som aldri hadde vært tatt under offentlig omsorg. Hun hadde derimot 
bodd med sin biologiske mor hele livet, og etter hvert utviklet sterke bånd til sin stefar. Dette 
kan tale mot at det gjelder en generell modifikasjon i EMDs praksis for tilfeller med liten 
tilknytning. I motsetning til tilfeller der omsorgen har vært overtatt, beholder barnet 
tilknytningen til én av de biologiske foreldrene. Vi har sett at de tilfellene EMD har konstatert 
samsvar med EMK art. 8, og der manglende tilknytning har vært et sentralt moment i rettens 
subsumsjon, har vært saksforhold med stebarnsadopsjon. Også dette taler mot at det gjelder 
en generell modifikasjon av eksepsjonelle omstendigheter i EMDs praksis.  
 
Samtidig er en avvikende tilnærming nevnt i flere avgjørelser under rettens generelle 
prinsipper, uten forbehold om at den bare skal gjelde for visse saksforhold. Dette kan tale for 
at det har utviklet seg et festnet prinsipp som må gjelde for alle tiltak der båndene mellom 
barn og biologiske foreldre brytes. Imidlertid har tilnærmingen ikke vært aktuell for det 
materielle spørsmålet i flere av disse sakene, enten fordi tilknytningen uansett var god, fordi 
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EMD har valgt å konsentrere seg om de prosessuelle sidene av EMK artikkel 8 eller fordi 
statene ikke hadde gjort nok for å legge til rette for gjenforening. Rekkevidden av et mulig 
unntak fra kravet om eksepsjonelle omstendigheter må derfor sies å være uklar. 
 
4.3 I. og U. mot Norge, Jovanovic mot Sverige og M.L. mot Norge  
Ytterligere tre dommer var i HR-2017-2015-A påberopt av kommunen til støtte for synet om 
at det gjelder en annen rettslig norm ved liten tilknytning. 
 
I avvisningsavgjørelsen I. og U. mot Norge blir manglende tilknytning mellom søsken tillagt 
stor vekt i rettens forholdsmessighetsvurdering. Saken gjaldt et barn, X, som var blitt plassert 
i fosterhjem rett etter fødsel. Adopsjonen hadde som konsekvens at søsknene, I og U, heller 
ikke fikk ha samvær med X. Spørsmålet var om dette var i strid med EMK art. 8. 
 
EMD tar ikke eksplisitt stilling til om det overhode foreligger noe familieliv mellom 
søsknene, men drøfter forholdsmessigheten av vedtaket under denne forutsetning. 
 
Her peker retten først på «the weak and tenuous nature of the family bonds between I. and U. 
on the one hand, and X, on the other hand, consisting as they did at the time of little or no 
more than biological ties and a desire by I and U. to meet X».193 
 
Dette, i tillegg til at X bare var åtte måneder på vedtakstidspunktet og hennes sårbarhet for 
forandringer, må ifølge EMD tillegges «great weight» i nødvendighetsvurderingen. 
 
Slik jeg ser det, gir avgjørelsen ikke veiledning med hensyn til modifikasjonen av kravet om 
at det må foreligge «exceptional circumstances» for å bryte båndene mellom foreldre og barn. 
Det er også tvilsomt om den kan tas til inntekt for om EMD godtar at svake familiebånd kan 
ha stor betydning for samværsrestriksjoner mellom biologiske foreldre og barn. Biologisk 
mors familieliv med barnet oppstår allerede når barnet blir født.194 Motsetningsvis kreves det 
større grad av faktiske bånd for at søskenrelasjonen skal være vernet etter EMK artikkel 8 (1).  
 
I og med at biologiske foreldre tradisjonelt nyter et større vern etter konvensjonen, tilsier det 
at avgjørelser om søskenrelasjoner får mindre vekt i spørsmål om samværsrestriksjoner 
mellom biologiske foreldre og barn. I tillegg er I. og U. mot Norge en avvisningsavgjørelse. 
Ifølge Søvig har slike beslutninger «begrenset rettskildemessig gjennomslagskraft for så vidt 
gjelder materielle rettigheter etter EMK».195 Han maner til varsomhet med å lese for mye inn i 
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avgjørelser som denne. På bakgrunn av det ovennevnte kan jeg ikke se at avgjørelsen gir 
støtte til en modifikasjon av kravet om eksepsjonelle tilfeller. 
 
I Jovanovic mot Sverige var hovedspørsmålet om nektelse av tilbakeføring kunne anses som 
«nødvendig i et demokratisk samfunn». Allerede av denne grunn har dommen etter mitt syn 
begrenset overføringsverdi til saker om sterke begrensninger i samværsretten. Å ta et barn 
under offentlig omsorg vil ikke nødvendigvis kutte alle bånd mellom biologisk familie og 
barn. EMD foretar følgelig heller ingen «stricter scrutiny» slik som i adopsjons- og 
samværsnekttilfellene196, med et påfølgende krav om ekstraordinære tilfeller. Myndighetene 
har derimot en vid skjønnsmargin «in particular when assesing the necessity of taking a child 
into care».197 Eventuell manglende tilknytning blir heller ikke tematisert i avgjørelsen. 
 
M.L. mot Norge var den siste dommen som ble påberopt av kommunen. Dommen gjaldt valg 
av fosterhjemsplassering, og berører heller ikke terskelen for «exceptional circumstances». 
Jeg går derfor ikke nærmere inn på denne. 
 
4.4 Aune-tilnærmingen 
4.4.1 Svakere familiebånd, svakere beskyttelse av biologiske foreldre 
Frem til nå har jeg drøftet avgjørelser der liten tilknytning har fått betydning for EMDs 
subsumsjon, og avgjørelser der det uttrykkelig fremgår at en annen tilnærming skal foretas 
ved liten tilknytning. Igjen står avgjørelser der det fremgår at svært begrensede familiebånd 
må ha innvirkning på graden av beskyttelsen av foreldrenes familieliv.198 
 
I Aune mot Norge (2010), som også var påberopt av kommunen, er slutningen fra Söderbäck  
en litt annen enn vi har sett over. Saken gjaldt en gutt som hadde bodd i fosterhjem praktisk 
talt hele livet. Frem til han var seks måneder bodde han hos sin biologiske mor, der han ble 
utsatt for omsorgssvikt. Etter dette fulgte uregelmessige samvær, gjennomsnittlig på om lag 
én gang i året. Da fylkesnemnda vedtok adopsjon, hadde gutten bodd i fosterhjemmet i over 
fem år. Spørsmålet for EMD var om det var «nødvendig» å erstatte en fosterhjemsordning 
med fratakelse av foreldreansvaret og adopsjon. Et slikt tiltak ville samtidig avskjære et 
rettslig krav på samvær etter norsk rett, idet bvl. § 4-20a ennå ikke var trådt i kraft da saken 
ble behandlet. 
 
Med henvisning til blant annet Söderback- og Johansen-avgjørelsene uttaler EMD: 
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«Thus the social ties between the applicant and A have been very limited. This must 
have implications for the degree of protection that ought to be afforded to her right to 
respect for family life under paragraph 1 of Article 8 when assessing the necessity of 
the interference under paragraph 2 (see Chepelev v. Russia, no. 58077/00, § 28, 26 
July 2007; Johansen (dec.), cited above; and Söderbäck v. Sweden, 28 October 1998, § 
32, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII)»199 [min utheving] 

 
At de sosiale båndene mellom klageren og barnet er svært begrensede, må altså ha 
innvirkning på graden av beskyttelsen av klagerens rett til familieliv når nødvendigheten av 
inngrepet skal vurderes.  
 
Samtidig er det klart at EMD ikke anvender en annen tilnærming enn «exceptional 
circumstances», slik som i Söderbäck. I Aune fastslås utgangspunktet om ekstraordinære 
tilfeller og det overveiende hensynet til barnets beste200, og EMD konkluderer også med at det 
foreligger slike ekstraordinære tilfeller i den konkrete saken.201 
 
At gutten ikke har noen «real attachment» til sine biologiske foreldre får betydning i den 
konkrete vurderingen, sammen med andre momenter som taler for at adopsjon er til guttens 
beste. Varigheten av plasseringen, guttens sårbarhet og de biologiske foreldrenes negative 
innvirkning på fosterhjemsplasseringen står sentralt. Dommen kan etter min oppfatning tas til 
inntekt for at EMD tillegger liten tilknytning vekt i forholdsmessighetsvurderingen. 
 
4.4.2 Dommens betydning i senere saker 
Samme tilnærming er gjentatt i tre nyere kammerdommer fra EMD: Mohamed Hasan mot 
Norge (2018), S.S. mot Slovenia (2018) og Strand Lobben mot Norge (2017).202 Sistnevnte er 
referert til storkammerbehandling, og dermed ikke rettskraftig. I de nevnte sakene ble 
konklusjonen at det forelå slike eksepsjonelle omstendigheter som gjorde tiltaket 
forholdsmessig. Dermed kan det vanskelig sies at retten her oppstiller et unntak, eller en 
modifikasjon, fra kravet om eksepsjonelle omstendigheter. Svært liten tilknytning inngår 
heller som et moment i den konkrete vurderingen av om kravet til eksepsjonelle 
omstendigheter er oppfylt. 
 
I motsetning til Söderbäck, Eski og Chepelev er det et sentralt poeng at de nevnte 
avgjørelsene gjelder tilfeller der det offentlige først har overtatt omsorgen. De gjelder ikke 
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tilfeller der barnet blir boende hos én biologisk forelder og knytter sterke bånd til 
steforelderen, slik som i Söderbäck. Større likhet i faktum taler dermed for større 
overførbarhet til spørsmål om sterke begrensninger i samværsretten. 
 
Også disse dommene gjelder primært adopsjon. Et spørsmål er dermed om samme tilnærming 
skal gjelde for spørsmål om sterke samværsrestriksjoner. EMD anser at både sterke 
samværsrestriksjoner og adopsjon kan ha som konsekvens at alle familiebånd brytes. Det er 
dette som aktualiserer kravet om eksepsjonelle omstendigheter. Når EMD aksepterer en 
lavere grad av beskyttelse av rettslig forelders familieliv i adopsjonstilfellene, taler det for at 
det samme kan gjelde i spørsmål om sterke samværsrestriksjoner.  
 
Samtidig er det ofte de begrensede samværene som nettopp fører til at tilknytningen forblir 
liten når det skal tas stilling til adopsjon. Svært begrenset samvær kan dermed gjøre det 
vanskelig med en gjenforening av biologiske foreldre og barn. Strand Lobben mot Norge er 
illustrerende: et begrenset samvær etter omsorgsovertakelsen gjorde at båndet mellom 
opphavsmor og barn var svakt. Flertallets argumentasjon tyder på at EMD godtar at liten 
tilknytning er et vektig moment for adopsjonsvedtaket.203 Mindretallet peker derimot på at 
moren dermed pålegges hele ansvaret for at de sosiale båndene er svake, med henvisning til 
Norges restriktive samværspraksis.204 Mindretallet fremhever at denne saken skiller seg fra 
Aune-dommen, der moren blant annet jevnlig unnlot å møte opp til samvær.205   
 
Dersom mindretallets syn får gjennomslag i storkammerbehandlingen, kan det tale for at 
svært begrenset tilknytning får mindre betydning også for samværsrestriksjoner der den 
manglende tilknytningen primært skyldes restriksjoner fra myndighetenes side. Her må det 
imidlertid fremheves at Høyesterett foretar en nåtidsvurdering av hva som er best for barna i 
dag, i motsetning til EMD, som vurderer om det første inngrepet var i strid med 
konvensjonen 206 . Tidligere feil begått av forvaltningen får altså mindre betydning for 
Høyesterett. Imidlertid kan dissensen, dersom den får gjennomslag, tale for at et begrenset 
samvær tidlig i prosessen kan støte an mot våre menneskerettslige forpliktelser.  
 
4.5 Valg av tilnærming 
Det kan spørres om det har noen betydning om man velger Aune- eller Söderbäck-
tilnærmingen. I begge tilfeller blir jo svært liten tilknytning brukt som argument for å godta 
inngripende tiltak mot foreldrene, fordi det er det beste for barnet. Slik jeg ser det, kan det ha 
stor betydning. EMD gir begrunnelsen til de nasjonale beslutningstakerne stor plass i sine 
                                                
203 Strand Lobben mot Norge premiss 123 
204 Strand Lobben mot Norge dissens 24 
205 l.c. 
206 NOU 2012: 5 side 105 
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vurderinger. Eksempelvis heter det i Jansen mot Norge, der Norge ble dømt for å ha nektet 
samvær, at lagmannsretten «did not explicitly mention that the applicant and A had not seen 
each other for three years …».207 Hvordan de nasjonale instansene begrunner et vedtak, har 
altså stor betydning for hvorvidt EMD finner at de har vurdert barnets beste godt nok. 
Dommen illustrerer at EMD anser det som særlig viktig når man går bort fra 
gjenforeningsmålet, som i tilfellet med samværsnekt. Muligens kunne også samværsnekt blitt 
godtatt av EMD dersom lagmannsretten hadde en fyldigere begrunnelse, men det er ikke lett å 
si ut fra EMDs argumentasjon.208 
 
Vi har sett at Söderbäck-tilnærmingen er beheftet med usikkerhet. I tillegg er det nærmere 
innholdet uklart, idet praksis som refererer til prinsippet, bruker andre momenter i 
avveiningen. I og med at kravet om «exceptional circumstances» for tiltak som kan bryte 
familiebåndene er såpass grunnfestet i EMDs praksis, jamfør avsnitt 3.2, bør en mulig 
modifikasjon anvendes med varsomhet. Dette har også sin støtte i forutberegnelighetshensyn. 
Jeg kan derfor ikke se at Høyesteretts vilkår om «spesielle og sterke grunner» for å nekte 
samvær også der tilknytningen er svak, står i et motsetningsforhold til EMDs praksis.  
 
Ved å holde fast på kravet om ekstraordinære tilfeller og motivet om et dominerende hensyn 
til barnets beste, skjerpes også kravet til myndighetenes begrunnelse. Bendiksen fremholder i 
sin analyse av Söderbäck-avgjørelsen at «fordelene og ulempene med begge de mulige 
løsningene dermed i større grad må vurderes og dokumenteres, og at det med større sikkerhet 
fås frem alle sidene av hensynene til barnet».209 Vi har sett over i avsnitt 3.2.2 at barnets 
interesse tilsier at familiebåndene bare kan brytes i ekstraordinære tilfeller. Å oppstille et 
unntak fra dette kravet kan bli for formalistisk og avlede oppmerksomheten fra kjernen i 
vurderingen: hva som er det beste for dette barnet, i denne konkrete situasjonen. 
 
Noe annet er, etter mitt syn, tilnærmingen EMD åpner for, og senere fulgte opp, i Aune-
saken:   
 

In this connection, the following considerations should also be taken into account. 
Firstly, E. lived with the applicant only for the first three weeks of her life and, as 
noted above, they did not establish emotional ties during subsequent contact. The 
Court has previously held that a finding to that effect has to have implications for the 
degree of protection that ought to be afforded to an applicant’s right to respect for 

                                                
207 Jansen mot Norge premiss 103 
208 Sandberg (2018) side 267 
209 Bendiksen (2008) side 158 
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family life when assessing the necessity of an interference (see Aune, cited above, § 
69).210 [mine uthevinger] 

 
Som nevnt over, inngår her den lille tilknytningen i vurderingen av om det foreligger 
eksepsjonelle omstendigheter. Så langt har dette gitt seg utslag i norsk høyesterettspraksis 
vedrørende adopsjon. I HR-2018-1720-A viser retten til sitatet over, gjengitt i Mohamed 
Hasan-dommen, og uttaler at: «Hensynet til foreldrene veier altså, naturlig nok, mindre i 
tilfeller hvor de sosiale båndene mellom foreldre og barn er svake».211  
 
Når det gjelder ulempene ved adopsjon – at båndene til den biologiske familien kuttes – er det 
ifølge retten flere grunner til at dette momentet får begrenset vekt. «For det første er det her 
ikke tale om å rive over noen etablerte sosiale bånd mellom barnet hans biologiske familie. 
Slike bånd har aldri blitt etablert – de biologiske foreldrene har ikke hatt kontakt med barnet i 
de fem årene som har gått siden fødsel».212 Retten viser til det som er referert fra EMDs 
praksis om bedømmelsen der de sosiale båndene mellom barn og foreldre er svake, og uttaler 
at «her er de ikke-eksisterende». Det forelå «exceptional circumstances» som tilsa at 
adopsjonsvedtaket var til barnets beste. 
 
Etter min oppfatning er det mulig å argumentere på tilsvarende måte ved spørsmål om sterke 
begrensninger i samværsretten. EMDs uttalelser fremstår generelle, noe som kan tale for 
overførbarhet til samværsnekttilfellene. Som nevnt i metodekapittelet, bør Høyesterett, der 
EMDs praksis er uklar, trekke ut prinsipper fra praksis og finne en løsning innenfor disse.   
 
Også barnevernloven § 4-1 annet punktum kan tale for at beskyttelsen av foreldrene bør være 
svakere der det ikke foreligger noen tilknytning mellom dem og barnet. Når barnet ikke 
kjenner foreldrene, men er sterkt tilknyttet et fosterhjem, vil både hensynet til stabilitet og 
kontinuitet kunne tale for et sterkt begrenset samvær. I kjennelsen LB-2018-133842 ble 
eksempelvis manglende tilknytning fremhevet under spørsmålet om en far kunne nektes 
midlertidig samvær etter barneloven § 60: Barnet «ble født etter at A ble varetektsfengslet, og 
det har aldri vært noen kontakt mellom de to. Det er altså ikke spørsmål om å opprettholde en 
tilknytning». På denne måten nedtones også foreldrenes interesser i saken – de har krav på 
mindre beskyttelse der de sosiale båndene er svært begrensede – og det åpner for en grundig 
vurdering av hva som er i barnets interesse. 
 
I sin kritikk av HR-2017-2015-A argumenterer Jerkø for at ved å legge til grunn «en 
forståelse av kravet om spesielle og sterke grunner som en generell norm, vil enkelte av de 
                                                
210 S.S. mot Slovenia premiss 100 
211 HR-2018-1720-A premiss 56 
212 ibid premiss 83 
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individuelle forholdene som er relevante i en vurdering av barnets beste, ikke tillegges sin 
behørige vekt».213 Jeg mener at barnets interesser kan ivaretas, selv med de strenge kravene 
Høyesterett har lagt til grunn, dersom det også fremgår av vurderingen at liten tilknytning har 
betydning for foreldrenes beskyttelse i nødvendighetsvurderingen. Svært liten tilknytning vil 
da kunne utgjøre de spesielle og sterke grunnene, sammen med øvrige momenter. Som også 
Jerkø påpeker: «Det mest oppsiktsvekkende ved den konkrete vurderingen Høyesterett 
foretar, er det som ikke nevnes – nemlig overgrepene», som resulterte i nitten ribbensbrudd. 
Faren ved å konsentrere vurderingstemaet til liten tilknytning, er at de andre momentene som 
taler for og mot å begrense samværet sterkt, ikke blir tilstrekkelig vurdert og vektlagt.  
 

5 Avslutning 
For barn som har etablert en tilknytning til de biologiske foreldrene, gir forskning støtte for at 
kontakt med opphavsfamilien er viktig.214 Samtidig vet vi for lite om konsekvensene av at 
små barn i langtidsplasseringer som har blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt, uten tilknytning 
til de biologiske foreldrene, blir tilkjent samvær. Også i høringsnotatet om forslag til ny 
barnevernslov fra april 2019, fremheves mangelen på gode empiriske studier om effektene av 
samvær som et hovedfunn fra Baugerud og Stangs utredning.215 Det er derfor behov for mer 
differensiert forskning. Denne bør særlig rettes mot små barn uten tilknytning til foreldrene. 
Mens eldre barn vil kunne uttrykke seg klarere om eventuelle belastninger det opplever under 
samvær, vil denne muligheten være mindre jo yngre barnet er. Forskning vil kunne spille en 
sentral rolle fordi utgangspunktet, både etter norsk og internasjonal rett, fremdeles er at det 
har en egenverdi med kjennskap til eller kontakt med eget opphav. 
 
Det er også verdt å ha in mente at en konsekvens av at samvær nektes, ikke nødvendigvis er at 
barnet aldri kan få kjennskap til sine biologiske foreldre. Et alternativ er at barnet, når det blir 
eldre, oppsøker foreldrene etter eget ønske, eller samvær kan tilkjennes senere.  
 
Jeg har sett at liten tilknytning mellom biologiske foreldre og barn kan få betydning i EMDs 
vurdering av om et tiltak er forholdsmessig; det får innvirkning på graden av beskyttelse av 
foreldrenes familieliv. Et slikt argumentasjonsmønster kan i større grad bidra til å ivareta 
rettssikkerheten til små barn, fordi det synliggjør at barnets interesser må stå i forgrunnen. 
Siden dette kan bidra til at liten tilknytning får større plass i inngrepsvurderingen, er det, som 
alltid når enkelte rettslige prinsipper fremheves som viktigere enn andre, også en fare for å 
falle tilbake til sjekkliste-jussen. Paradokset er at en da risikerer å gjøre det samme HR-2017-
2015-A er kritisert for, bare med motsatt innfallsvinkel.  
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Brynhildsrud argumenterer for at vanskelige barnevernssaker ikke kan løses ved å «prioritere 
visse rettslige prinsipper foran andre, men må løses ved å veie de ulike hensynene og 
interessene opp mot hverandre i en helhetlig vurdering av hva som er til barnets beste».216 
Selv om det er grunn til å fremheve liten tilknytning i større grad enn det som gjøres i dag, må 
en altså ikke miste av syne den konkrete vurderingen for akkurat dette barnet.  
 
I det nye høringsnotatet blir verken tilknytnings- og relasjonskvalitet eller det biologiske 
prinsipp foreslått inntatt som momenter i lovteksten.217 Tilknytnings- og relasjonskvalitet 
fremheves imidlertid som viktig i vurderingen av barnets beste i samværsspørsmål. 
Departementet synes å ha tatt innover seg at nyere forskning utfordrer dagens 
samværspraksis, som ofte er basert på en antakelse om at kontakt er til barnets beste.218 Blant 
annet fordi det ikke er forskningsmessig belegg for å legge til grunn at utmåling av samvær 
etter en standardisert norm er til barnets beste, foreslås det endringer i reglene om samvær. 
Departementet foreslår en lovfesting av at vedtak om samvær «skal baseres på en konkret 
vurdering av det enkelte barns behov» i nye § 7-2 (3).219  
 
I NOU 2016: 16 er forslaget at kontakten bare kan nektes eller begrenses sterkt dersom 
«særlig tungtveiende grunner» taler for det. I høringsnotatet er forslaget mye nærere dagens 
ordlyd: fylkesnemnda kan «fastsette at det ikke skal være samvær»220. Både utvalget og 
departementet legger til grunn at forslagene er en videreføring av gjeldende rett.221 Likevel er 
det en relativt stor ordlydsforskjell på de to forslagene. Det er interessant at departementet 
ikke drøfter hvorfor det går bort fra utvalgets forslag om en lovfesting av «særlig 
tungtveiende grunner».  
 
Etter mitt syn er én grunn til støtte for det nyeste forslaget, at en lovfesting av «særlig 
tungtveiende grunner» ikke samtidig tar opp i seg at EMDs parallell, «exceptional 
circumstances», er nært knyttet sammen med barnets beste. Det kan dermed være gode 
grunner for å overlate den finstemte vurderingen til praksis. Når det samtidig presiseres at 
vedtaket skal baseres på en konkret vurdering av det enkelte barns behov, kan det bidra til å 
tydeliggjøre at barnets beste ikke kan utledes fra standardiserte momenter. Det gjenstår å se 
hvordan dette slår ut i rettspraksis og nytt lovverk. 
 

                                                
216 Brynhildsrud (2016) side 270 
217 Barne- og likestillingsdepartementet (2019) side 44-45 
218 ibid side 165 
219 ibid side 171 
220 ibid side 454 
221 ibid side 397 og NOU 2016: 16 side 190 
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