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1 Innledning  
   
1.1 Tema og problemstilling 
Denne masteroppgaven omhandler barns medvirkning i forbindelse med hjelpetiltak fra 
barnevernet. Problemstillingen er i hvilken grad barns rett til medvirkning ivaretas i 
hjelpetiltak. Dette vil bli drøftet ut fra lovverket med tilhørende rettspraksis og 
menneskerettigheter, praksis fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker samt forskning.  
 
1.2 Bakgrunn 
Hjelpetiltak er det tiltaket som barnevernet iverksetter oftest. Tall fra Statistisk Sentralbyrå 
viser at av de 55 623 barna som mottok tiltak fra barnevernet i løpet av 2018, var det 45 587 
som mottok hjelpetiltak.1 En barnevernssak begynner i mange tilfeller med en melding til 
barnevernstjenesten som blir gjennomgått, som videre kan føre til henleggelse eller at det 
iverksettes undersøkelse av saken. På bakgrunn av det som kommer frem av undersøkelsen 
kan det besluttes tiltak fra barnevernet, det være seg enten hjelpetiltak eller andre tiltak. Før 
barnevernet iverksetter tvangstiltak skal hjelpetiltak være forsøkt. Dersom hjelpetiltak ikke er 
tilstrekkelig for barnet og familien, kan omsorgsovertakelse eller adopsjon bli nødvendig. Det 
norske barnevernet får fremdeles kritikk internasjonalt, som i den siste rapporten fra FNs 
komité for barnets rettigheter (barnekomiteen) fra 2018.2 I løpet av denne høsten har Norge 
blitt dømt av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i to barnevernssaker for 
menneskerettsbrudd, og 35 barnevernssaker mot Norge står til behandling.3 Det foregår 
endringer og reformer på barnevernsfeltet. Bare en måned etter at Norge ble dømt av EMD i 
september i år, har Høyesterett sluppet inn fire barnevernssaker til behandling.4 I tillegg har 
det blitt etablert et brukerråd i barnevernet i 2018,5 og i skrivende stund har forslag til ny 
barnevernslov vært sendt på høring og høringsinstansene har kommet med sine høringssvar.6  
 
Det kan spørres hvorfor det i denne oppgaven fokuseres på barns rett til medvirkning i lys av 
hjelpetiltak, fremfor barns rett til medvirkning generelt eller barns rett til medvirkning på 
andre områder innen barnevernet. Hovedgrunnen er at hjelpetiltak er det tiltaket som er mest 
brukt, og det er derfor spennende å undersøke hvorvidt barns rett til medvirkning ivaretas. I 
tillegg til at teamet og problemstillingen er interessante i forhold til nye lovendringer på 

                                                
1  Statistisk sentralbyrå (2019).  
2  FNs komité for barnets rettigheter (2018). 
3  Hansen (2019).  
4  Kolsrud (2019). 
5  Bufdir (2018). 
6  Regjeringen.no (2019). 
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området, etterspør blant annet Barneombudet at studenter drøfter temaet i masteroppgaver.7 
Oppgavens avgrensede problemstilling er ikke i veien for at deler av problemstillingen har 
overføringsverdi til andre barnevernstiltak. Problemstillingen kan også belyse etiske spørsmål, 
slik som verdien av menneske, menneskesyn og hensynet til å finne frem til gode løsninger 
for barnet og familien.  
 
1.3 Begreper og avgrensning 
Begrepene barn, medvirkning og hjelpetiltak går igjen gjennom hele denne oppgaven.  
 
Med barn menes enhver person under 18 år, jf. barnevernloven8 (bvl.) § 1-3 (1) og FNs 
konvensjon om barnets rettigheter9 (barnekonvensjonen) artikkel 1, mens begrepet 
medvirkning brukes som Schrøder skriver:  
 

«… sammen med eller istedenfor en rekke andre begreper i barnevernet, for eksempel 
brukermedvirkning, deltakelse, samarbeid og medbestemmelse.»10  
 

Begrepet medvirkning har vært kritisert for å fungere som et honnørord og virke tilslørende.11 
I tillegg viser uttalelser fra barn i Norge «at det er vanskelig å forstå ordet medvirkning» og 
foreslår å erstatte det med «å samarbeide med barn».12 I denne oppgaven er det ordet 
medvirkning som vil bli brukt fordi dette fremkommer av rettskildefaktorer med stor vekt, 
slik som bvl. § 1-6, forskrift13 og forarbeider14. Nærmere om hva medvirkning betyr for barnet 
er omtalt under punkt 4.1. 
 
For hjelpetiltak finnes det ingen legaldefinisjon, men etter bvl. § 4-4 skilles det mellom ulike 
typer av hjelpetiltak: Frivillige hjelpetiltak i hjemmet, pålegg av hjelpetiltak i hjemmet og 
frivillig plassering av barnet utenfor hjemmet. En mulig definisjon kan være:  
 

«[Ulike] veiledningstiltak for å skape endring i familien eller kompenserende støttetiltak 
(støttekontakt, besøkshjem, aktivitetstilbud, økonomisk hjelp med videre).»15  

 
                                                
7  Barneombudet (2019). 
8  Lov 17.juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester. 
9  FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989. 
10  Schrøder (2018) s. 85. 
11  Schrøder (2018) s. 95. 
12  Toresen og Steinrem (2018) s. 64. 
13  Forskrift om medvirkning og tillitsperson. 
14  NOU 2016: 16 s. 14, Prop. 169 L (2016–2017) s. 39. 
15  Toresen og Steinrem (2018) s. 142. 
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Denne oppgaven skal ta for seg hjelpetiltak for barn under 18 år. Det betyr at det avgrenses 
mot barn og unges ettervern jf. bvl. § 1-3 (2), i form av videreføring av hjelpetiltak eller 
iverksetting av nye hjelpetiltak etter fylte 18 år. Det vil dessuten avgrenses mot melding og 
undersøkelse, hvilket barnevernet som regel har mottatt og undersøkt før hjelpetiltak 
iverksettes. Ettersom oppgaven belyser i hvilken grad barns rett til medvirkning ivaretas i 
hjelpetiltak etter lovgivning, praksis og forskning, hvor hjelpetiltak varierer, vil det ikke 
avgrenses mot en bestemt type hjelpetiltak. Oppgaven vil ta for seg de nevnte hjelpetiltakene 
ovenfor på et overordnet plan, men særegenheter ved enkelte typer hjelpetiltak trekkes frem i 
vurderingene underveis.  
 
1.4 Rettskilder og metode  
 
1.4.1 Nasjonale rettskilder 
Barnevernloven ble per.1.juli 2018 en rettighetslov og våren 2018 ble det blant annet inntatt 
nye bestemmelser som §§ 1-5, 1-6, 1-7 og 6-3 a.16 Barns rett til medvirkning følger særlig av 
bvl. §§ 1-6 og 6-3. For å besvare oppgavens problemstillingen drøftes også andre 
bestemmelser i lovverket, se nærmere om dette i kapittel 4. Forarbeider er en annen sentral 
rettskilde på barnevernfeltet, og særlig høringsnotat om forslag til ny barnevernslov17 med 
høringsfrist 1. august 2019. Høringsnotatet er en oppfølging av NOU 2016: 16 Ny 
barnevernslov – sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse (NOU 2016: 16).  
 
Reelle hensyn vil også bli trukket fram i oppgaven. En begrunnelse for dette er som Stang 
skriver: 
 

«Barnevernfeltet er et område hvor betydningen av verdier og normative vurderinger, 
reelle hensyn, er stor. I jakten på det best mulige rettslige resultat sett fra barnets ståsted, 
ønskes ethvert godt argument velkommen».18  

 
1.4.2 Barnekonvensjonen og barnekomitéens uttalelser  
Rettskildebildet har innflytelse fra internasjonale rettskilder. På bakgrunn av 
presumsjonsprinsippet om at norsk lov skal tolkes slik at den på best mulig måte samsvarer 
med Norges internasjonale forpliktelser, drøftes derfor problemstillingen i lys av 
menneskerettigheter. Dette gjelder særlig barnekonvensjonen som er inkorporert som norsk 
lovgivning gjennom menneskerettsloven19 (mrl.) § 2, og skal gå foran ved motstrid med annen 
                                                
16  Lov om endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre).  
17  Barne- og likestillingsdepartementet (2019).  
18  Stang (2007) s. 53. 
19  Lov 21.mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.  
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norsk lovgivning, jf. mrl. § 3. Barnets rett til å bli hørt etter artikkel 12, utgjør en av de fire 
artiklene i barnekonvensjonen som barnekomiteen fremhever som generelle prinsipper for 
hele konvensjonen. De andre er artikkel 2 om ikke-diskriminering, artikkel 3 nr. 1 om barnets 
beste, og artikkel 6 om barnets rett til liv og utvikling.20 Prinsippene vil få betydning ved 
tolkning av de fleste andre artiklene, og for barnekomiteen har det vært viktig å fastslå at de 
fire artiklene også dreier seg om positive rettigheter for barn.21  
 
Ved tolkningen av artikler i barnekonvensjonen, er det også relevant å vise til generelle 
kommentarer fra barnekomiteen.22 Disse er ikke rettslig bindende for statene, men «de er 
verdifulle retningslinjer for tolkningen og anvendelsen av konvensjonen».23 I denne 
sammenheng er General  Comment No. 12 (2009) The right of the child to be heard, særlig 
relevant. Hvilken vekt norske domstoler skal tillegge de generelle kommentarene ved 
barnekonvensjonen ble avklart av Høyesterett i HR-2018-2096-A. Saken gjaldt straffutmåling 
for seksuell omgang med barn under 16 år, og Høyesterett uttaler at generelle kommentarer 
fra barnekomiteen skal tillegges «betydelig vekt».24 Samtidig beror vekten blant annet på hvor 
godt de er forankret i konvensjonsteksten, om det dreier seg om tolkningsuttalelser, eller om 
uttalelsen mer må sees som en tilråding om optimal praksis på konvensjonens område.25 EMD 
viser også til barnekomiteens generelle kommentarer i sine redegjørelser for gjeldene rett når 
det gjelder barnekonvensjonen, eksempelvis i G.S mot Georgia fra 2015 i avsnitt 32-33.   
 
1.4.3 Den europeiske menneskerettighetskonvensjon 
Den europeiske menneskerettighetskonvensjon26 (EMK) er gjort til del av norsk lov gjennom 
mrl. § 2. EMK gjelder for «enhver», og dermed også barn. Krav etter barnekonvensjonen 
kommer i tillegg og gir en særlig beskyttelse. Det er tale om en dobbel menneskerettslig 
beskyttelse; generelt etter EMK og spesielt etter barnekonvensjonen. EMD forvalter ikke 
barnekonvensjonens krav. Det er FN-systemet, barnekomiteen og de nasjonale domstolene 
som skal forvalte barnekonvensjonen. Selv om EMK ikke bygger på prinsippet om barnets 
rett til å bli hørt slik som barnekonvensjonen, er det relevant å vise til EMK artikkel 8 om 
retten til respekt for privatliv og familieliv, samt at EMD er opptatt av å legge vekt på barnets 
beste. Se nærmere om dette under punkt 4.1.3 og 4.1.2.  

                                                
20  FNs barnekomités General Comment No. 5 (2003) avsnitt 12.  
21  Smith (2016) s. 19.  
22  Smith (2016) s. 25.  
23  Høstmælingen (2012) s. 85.  
24  HR-2018-2096-A (16).  
25  HR-2018-2096-A (14). 
26  Europarådets konvensjon av 4. november 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter.   
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1.4.4 Metodiske tilnærminger  
Det finnes kun et fåtall rettsavgjørelser fra nyere tid hvor Høyesterett drøfter barnets rett til 
medvirkning. Det finnes vesentlig mer rettskildemateriale fra Fylkesnemndene for barnevern 
og sosiale saker (heretter Fylkesnemnda), i det nemnda har vedtaksmyndighet i tvangssakene 
etter barnevernloven. I høringssvar om forslag til ny barnevernslov fra Fylkesnemndene for 
barnevern og sosiale saker, Sentralenheten, fremmes det forslag om nytt navn, eksempelvis 
«Barnevernretten». Dette fordi de mener at navnet er vanskelig å forstå og bidrar til å så tvil 
om fylkesnemndenes uavhengighet.27 Selv om Særdomstolsutvalget i NOU 2017: 828 drøftet å 
flytte barnevernssakene fra fylkesnemndene til domstolene i første instans, åpnes det i denne 
oppgaven for å gjøre et dypdykk i forvaltningspraksis. Det kan likevel diskuteres hvilken vekt 
nemndspraksis isolert sett har som rettskildefaktor.29 Det samme kan sies om rundskriv. 
Rundskriv er relevant for å besvare problemstillingen så langt denne rettskilden gir veiledning 
for fast forvaltningspraksis.  
 
Det kan problematiseres om Fylkesnemndas arbeid ligger i kjernen av oppgavens 
problemstilling. Dette fordi Fylkesnemndas hovedanliggende er å fatte vedtak i tvangssaker, 
og er et statlig domstolslignende forvaltningsorgan helt uavhengig av den kommunale 
barneverntjenesten. Fylkesnemnda er slik Bendiksen og Haugli beskriver det: 
  

«…et domstolslignende forvaltningsorgan, noe som kommer til utrykk både i nemndas 
sammensetning, i de prinsippene som gjelder for nemndas virksomhet, og i de konkrete 
saksbehandlingsreglene.»30 

 
Selv Høyesterett har uttalt at «… det ikke er tvilsomt at fylkesnemndene fullt ut fyller kravene 
til domstol etter EMK art. 6 nr.1…».31 I hvilken grad barns rett til medvirkning ivaretas i 
hjelpetiltak kommer til syne også i Fylkesnemndas praksis. Formålet er å identifisere 
problemstillingen i et konkret saksforhold. 
 
Når det gjelder metoden for hvordan jeg har gått frem for å undersøke temaet og besvare 
problemstillingen, har jeg måttet foreta enkelte tidsmessige og metodiske begrensninger. Når 
det gjelder tidsmessige hensyn har det ikke vært mulig å foreta en kvalitativ undersøkelse og 
datainnsamling som temaet og problemstillingen krever. Det finnes likevel studier fra 
professorer, forskningsinstitutter samt tilsynsmyndigheter, og disse blir gjenstand for analyse. 

                                                
27  Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, Sentralenheten (2019) punkt 10. 
28  NOU 2017: 8 s. 130. 
29  Boe (2012) s. 263. 
30  Bendiksen og Haugli (2018) s. 190. 
31  Rt. 2010 s. 274 (58).  
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1.5 Bruk av forskningsprosjekter og rapporter i oppgaven 
Oppgavens problemstilling «i hvilken grad barns rett til medvirkning ivaretas i hjelpetiltak», 
er et gradsspørsmål og et tema som fortsatt er aktuelt selv om det har vært behandlet i andre 
sammenhenger tidligere. Over en 12 års periode er det særlig tre forskningsprosjekter som jeg 
har valgt å trekke fram. Disse er prosjektet til Elisabeth Gording Stang32, en rapport fra UNI 
Research Helse, RKBU Vest33 og en rapport fra Helsetilsynet34. Samlet gir de et godt bilde av 
hvordan barns rett til medvirkning ivaretas i hjelpetiltak, både over tid og hvordan 
rettstilstanden er i dag.  
 
Forskningsresultatene holdes opp mot hverandre og vurderes kritisk i forhold til et rettslig 
perspektiv. Ved siden av å vise respekt for andres arbeid på dette fagområdet, kan det spørres 
hva som skiller denne oppgaven fra andres arbeid og hva den kan tilføre av ny kunnskap. Til 
dette er svaret at problemstillingen drøftes ut fra nye lovbestemmelser og praksis på området.   
 
1.6 Fremstillingen videre 
I kapittel 2 redegjøres det for prinsipper i barnevernet som de aktuelle rettsreglene må ses i lys 
av. For en nærmere forståelse av barns medvirkning i hjelpetiltak omtales hjelpetiltakenes 
formål, ulike typer av hjelpetiltak og oppfølging av hjelpetiltak i kapittel 3. Drøftelse av 
oppgavens problemstilling vil i kapittel 4 ta for seg hva medvirkning betyr for barnet, og 
problemstillingen ses i lys av bestemte deler av lovverket med tilhørende rettspraksis og 
menneskerettigheter. For å undersøke oppgavens problemstilling i praksis gjennomgås og 
drøftes to avgjørelser fra Fylkesnemnda i kapittel 5. Det redegjøres for forskningsprosjekter 
og rapporter på fagfeltet i kapittel 6. Avslutning på oppgaven følger av kapittel 7 hvor også 
oppgavens problemstilling vil bli besvart.  
 

2 Prinsipper i barnevernet 
 
2.1 Barnets beste 
Prinsippet om barnets beste er ansett for å være «et overordnet prinsipp i lovgivningen 
(barnevernloven og barneloven)».35 Prinsippet har særlig sammenheng med det biologiske 
prinsipp, se punkt 2.2. Barnets beste fremgår av flere bestemmelser. I denne oppgaven kan det 
vises til Grunnloven36 (Grl.) § 104 (2), bvl. § 4-1 og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1. 
Barnekomiteen understreker at barnets beste er et tredelt konsept: En selvstendig rettighet, et 
                                                
32  Stang (2007). 
33  UNI Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) (2015). 
34  Helsetilsynet (2019).  
35  NOU 2000: 12 s. 14. 
36  Kongeriket Norges Grunnlov av 17. mai 1814.  
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grunnleggende juridisk tolkningsprinsipp og en prosedyreregel.37 Sandberg viser til at barnets 
beste har flere rettslige funksjoner, og peker på følgende: Som et hensyn bak loven, 
tolkningsprinsipp, et reelt hensyn ved tolkning av loven og et vilkår for å sette i verk tiltak. 
Prinsippet kan også være en avveiningsnorm eller retningslinje i en skjønnsmessig 
vurdering.38 I forhold til hjelpetiltak kan det vises til at vedtak, enten det er gjennomføring 
eller oppfølging, skal gjøres ut fra hva som er til barnets beste. Nærmere om hvordan 
prinsippet om barnets beste har kommet til uttrykk i lovverket og rettspraksis er omtalt under 
punkt 4.1.2. 
 
2.2 Det biologiske prinsipp 
Det biologiske prinsipp vil bli mer opptalt enn de andre prinsippene, fordi det er mest omstridt 
med tanke på hvilken vekt det skal tillegges.39 Utgangspunktet er at barnet skal vokse opp hos 
sine biologiske foreldre. Selv om det kan foreligge mangler rundt foreldrenes omsorgsevne, 
skal barnet og foreldrene uansett ha kontakt med hverandre. At barnet vokser opp i den 
familien de er født inn i, kan ses på som et verdiprinsipp, etisk prinsipp samt rettslig 
prinsipp.40 Som påpekt av Bendiksen og Haugli har prinsippet vært gjenstand for mange 
diskusjoner, «både innholdsmessig og knyttet til om det tillegges for stor vekt i praksis».41  
 
Det finnes ingen legaldefinisjon av det biologiske prinsipp i barnevernloven, men «ligger som 
premisser for en rekke av lovens bestemmelser»,42 eksempelvis bvl. § 4-4 om hjelpetiltak. Det 
følger av forarbeidene at prinsippet har betydning for «om, og eventuelt hvilke, rettslige bånd 
foreldre og barn skal ha».43 Tidligere ble det fremmet forslag om å supplere eller erstatte det 
biologiske prinsipp med et nytt overordnet prinsipp kalt «det utviklingsstøttende  
tilknytningsprinsipp»,44 men dette ble ikke fulgt opp. I høringsnotat om forslag til ny 
barnevernslov er det vurdert om det biologiske prinsipp eller retten til familieliv «bør få et 
tydeligere utrykk i loven», men det foreslås ingen ny lovbestemmelse.45  

 
I forhold til denne oppgaven er prinsippet relevant ved at hjelpetiltak innebærer tidlig hjelp 
for barnet og familien, og virker forebyggende mot en forverring av situasjonen. Det å bevare 
den nåværende relasjonen mellom barnet og foreldrene er viktig i en så tidlig fase hvor barnet 
                                                
37  FNs barnekomités General Comment No. 14 (2013) avsnitt 6.  
38  Sandberg (2003) s. 50–51.  
39  NOU 2012: 5 s. 50.  
40  Sandberg (2003) s. 68. 
41  Bendiksen og Haugli (2018) s. 178. 
42  Stang (2007) s. 34. 
43  NOU 2012: 5 s. 49. 
44  NOU 2012: 5 s. 86. 
45  Barne- og likestillingsdepartementet (2019) s. 32.  
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og familien trenger hjelp. At barnet får anledning til å medvirke til hvilke hjelpetiltak som 
skal iverksettes i samråd med sine foreldre og barnevernet er dermed av stor betydning.  

 
Høyesterett har anvendt det biologiske prinsipp i lang tid. I litteraturen vises det til at 
Høyesterett argumenterte med det biologiske prinsipp første gang i Rt. 1991 s. 668 med 
henvisning til de prinsipielle formuleringene i Rt. 1984 s. 289.46 Det biologiske prinsipp må 
veies opp mot andre prinsipper slik som barnets beste. I Rt. 1991 s. 668 hvor omsorgen for en 
syv år gammel gutt ble tilbakeført til moren, uttalte Høyesterett:  
 

«Det biologiske prinsipp er riktignok utgangspunktet også i tilbakeføringssituasjoner, 
men det gjelder ikke lenger enn det er forenlig med barnets beste».47 

 
2.3 Legalitetsprinsippet 
Når barnevernet fatter vedtak om hjelpetiltak for barnet og familien, kan ikke dette gjøres uten 
at det er hjemlet i lov. Legalitetsprinsippet kommer til utrykk i Grl. § 113 hvor det står at: 
«Myndighetens inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov». Det kan problematiseres 
om iverksettelse av hjelpetiltak utgjør et inngrep, med tanke på at hjelpetiltak i 
utgangspunktet skal være frivillig. Legalitetsprinsippet er likevel relevant fordi det er et viktig 
rettsstatsprinsipp som skal legge til rette for hensynet til rettssikkerhet og forutsigbarhet. For 
sistnevnte er det viktig at avgjørelser ikke kommer som en overraskelse på de berørte, men at 
det skal være mulig for den enkelte å kunne forutse hva som vil skje i gitte situasjoner.48 
Sandberg omtaler legalitetsprinsippet i to sammenhenger. For det første som skranke mot 
uhjemlede avgjørelser ved at forvaltningen ikke kan treffe avgjørelser uten den nødvendige 
hjemmel, de mangler da materiell kompetanse. For det andre som tolkningsprinsipp som 
innebærer at de hjemler som foreligger må tolkes med forsiktighet.49 
 
2.4 Det mildeste inngreps prinsipp 
Det mildeste inngreps prinsipp kan beskrives følgende: 

 
«De vedtak som fattes, skal stå i et rimelig forhold til de mål som kan oppnås, og man 
skal derfor velge det minst inngripende tiltaket dersom det vil være tilstrekkelig for å gi 
barnet en tilfredsstillende omsorgssituasjon».50 

 

                                                
46  Lindboe (2012) s. 23. 
47  Rt. 1991 s. 668, på s. 670.   
48  Bendiksen og Haugli (2018) s. 27.  
49  Sandberg (2003) s. 37. 
50  Stang (2007) s. 37.  
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Prinsippet er ikke nedfelt i en egen lovbestemmelse men kommer fram gjennom 
barnevernlovens system. Eksempelvis ved hjelpetiltak hvor det etter bvl. § 4-12 (2) blant 
annet står at vedtak om omsorgsovertakelse ikke kan treffes dersom det kan skapes 
tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak etter § 4-4. Selv om det i NOU 2016: 1651 
ble fremmet forslag om at prinsippet bør fremgå direkte av loven, uttales det i høringsnotat 
om forslag til ny barnevernslov at prinsippet kommer til utrykk i lovens ulike vilkår for 
tvangstiltak og at det ikke er behov for «å tydeliggjøre prinsippet ytterligere i ny 
barnevernslov».52  
 
2.5 Rett hjelp til rett tid 
De nevnte prinsippene hittil blir ofte omtalt som «grunnleggende prinsipper»53 eller 
«hovedprinsipper»54. I forbindelse med hjelpetiltak har blant annet Stang omtalt prinsippene 
som «verdigrunnlag»55. I lys av oppgavens problemstilling, kan det vises til et prinsipp om 
rett hjelp til rett tid. Prinsippet fremgår av barnevernlovens formålsbestemmelse § 1-1, 1.pkt. 
med ordlyden om «nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid». Bestemmelsen er 
nærmere omtalt under punkt 4.2.1. Kvalø og Köhler-Olsen beskriver prinsippet følgende: 
 

«… tiltaket skal være den rette hjelpen for dette barnet og dets familie, og at hjelpen 
kommer til rett tid. I praksis krever dette gode saksbehandlingsrutiner samt tilstrekkelig 
bemanning av fagpersonell, som kan vurdere hvilke tiltak som er de rette i den 
situasjonen barnet befinner seg i.» 56 

 

3 Hjelpetiltak etter bvl. § 4-4 og oppfølging av hjelpetiltak 
 
3.1 Formål med hjelpetiltak 
Utgangspunktet i norsk rett er at foreldrene har det primære ansvaret for sine barn. Likevel 
har det offentlige et subsidiært ansvar, siden barn har en grunnleggende rett til liv, utvikling 
og omsorg. Hvis foreldrene svikter, må det offentlige sikre barns rettigheter.57 Dette har 
sammenheng med bvl. § 4-4 (2) om at barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av 
forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk 
hjelpetiltak for barnet og familien. Etter bvl. § 4-4 (1) 1.pkt. skal barneverntjenesten «bidra til 

                                                
51  NOU 2016: 16 s. 66. 
52  Barne- og likestillingsdepartementet (2019) s. 66.  
53  Bendiksen og Haugli (2018) s. 177.  
54  Lindboe (2012) s. 23.  
55  Stang (2007) s. 30. 
56  Kvalø og Köhler-Olsen (2016) s. 150. 
57  Bendiksen og Haugli (2018) s. 171.  
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å gi det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter ved råd, veiledning og 
hjelpetiltak». Det følger av bvl. § 4-4 (1) 2.pkt. at formål med hjelpetiltak er «å bidra til 
positiv endring hos barnet eller i familien». I forarbeidene rettes det fokus på at 
hjelpetiltakene skal virke forebyggende og hindre at problemer eskalerer og utvikles til 
omsorgssvikt og/eller avvikende atferd hos barnet. Det fremgår videre av forarbeidene at 
tiltakene som settes inn skal bidra til å styrke både foreldreferdigheter og bedre samspillet 
mellom barn, unge og foreldre.58 I høringsnotat om forslag til ny barnevernslov er det 
fremmet forslag om å erstatte dagens formålsbestemmelse. Nærmere bestemt «en 
bestemmelse om at hjelpetiltak skal være egnet til å ivareta barnets særlige behov og bidra til 
å forebygge videre problemutvikling hos barnet eller i familien».59  
 
3.2 De ulike hjelpetiltakene  
På bakgrunn av oppgavens problemstilling, er det hensiktsmessig å se nærmere på hvilke 
hjelpetiltak som finnes. I tillegg vil en oversikt over hjelpetiltak være nyttig når 
problemstillingen senere skal undersøkes i praksis. Landsforeningen for barnevernsbarn 
legger vekt på at barn er forskjellige og at det derfor er viktig at det finnes mange ulike typer 
hjelpetiltak slik at dette kan tilpasses individuelt. Dette vil gi større treffsikkerhet i de tiltak 
som settes inn.60 Når det skal vurderes og besluttes hvilke hjelpetiltak som skal benyttes, 
gjøres dette ut fra faglig kunnskap, foreldres og barns preferanser og hvilke tiltak som er 
tilgjengelige.61 Bestemmelsen som omhandler hjelpetiltak er bvl. § 4-4. Før var det listet opp 
eksempler i bvl. § 4-4 (2) og (3) på hjelpetiltak som kunne iverksettes. Disse er nå fjernet for 
å tydeliggjøre formålet med hjelpetiltak, samt øke bevisstheten av valg av tiltak. Dette gjør 
også at barnevernet kan stå friere ved valg av type tiltak.62 I dag følger det  av lovens struktur 
og av forarbeidene at hjelpetiltak etter bvl. § 4-4 kan deles inn i tre typer: Frivillige 
hjelpetiltak, pålegg av hjelpetiltak og frivillig plassering.  
 
3.2.1 Frivillige hjelpetiltak i hjemmet 
Frivillige hjelpetiltak utgjør hoveddelen av de tiltakene som barnevernet iverksetter.63 
Vilkåret for å iverksette frivillige hjelpetiltak er at barnet «på grunn av forholdene i hjemmet 
eller av andre grunner har særlig behov for det» jf. bvl. § 4-4 (2). Bestemmelsen gir uttrykk 
for en konkret og skjønnsmessig vurdering. Forholdene i hjemmet kan innebære foreldrenes 
omsorgsevne, sosiale problemer, økonomi eller boforhold, mens andre grunner kan være 

                                                
58  Prop. 106 L (2012–2013) s. 150.  
59  Barne- og likestillingsdepartementet (2019) s. 85.  
60  Landsforeningen for barnevernsbarn (2019–2020) s. 16.  
61  Christiansen og Kojan (2016) s. 97.  
62  Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 5.  
63  Statistisk sentralbyrå (2019) tabell 5.    
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atferdsvansker hos barnet.64 Med særlig behov for hjelp menes at hjelpebehovet er større enn 
det som er vanlig for de fleste andre barn. Svakheter eller mangler ved forholdene i hjemmet 
er derfor ikke i seg selv tilstrekkelig til å iverksette hjelpetiltak.65 Ettersom hjelpetiltak i 
utgangspunktet er frivillig, må foreldrene samtykke. Er barnet over 15 år og med 
partsrettigheter, må barnet samtykke.66 Det kan videre skilles mellom kompenserende og 
strukturendrende hjelpetiltak. Eksempler på kompenserende hjelpetiltak er barnehageplass 
eller skolefritidsordning, fritidsaktiviteter, hjelpe ungdom til å komme i gang med utdanning 
eller arbeid. Eksempler på strukturendrende hjelpetiltak er Multisystemisk terapi (MST), som 
er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Et annet 
eksempel er Parent Management Training – Oregon (PMTO), som er rettet mot familier med 
barn mellom tre og tolv år som har alvorlige atferdsvansker. Eksemplene er hentet fra 
rundskrivet.67 Nærmere om skillet mellom kompenserende og strukturendrende hjelpetiltak er 
fremstilt følgende i rundskrivet:   
 

«Kompenserende hjelpetiltak er tiltak som kompenserer og avhjelper familiens eller 
barnets omsorgssituasjon, for eksempel ulike typer råd og veiledning, støttekontakt for 
barnet, besøks -og avlastningshjem og økonomisk støtte. Strukturendrende hjelpetiltak 
er tiltak som skal skape varige endringer i familien, ved å øke foreldreferdigheter, 
utvikle samspillet mellom foreldre og barnet og bidra til å aktivere nettverk rundt 
barnet. Når det gjelder strukturendrende hjelpetiltak er det vanlig å skille mellom 
hjelpetiltak som retter seg mot barn og unge med atferdsvansker, og mer universelle 
hjelpetiltak som er rettet mot bredere målgrupper…».68 
 

3.2.2 Pålegg av hjelpetiltak i hjemmet  
Pålegg av hjelpetiltak følger av bvl. § 4-4 (3) og (4). Det er fylkesnemnda som kan beslutte 
slike tiltak. At de pålegges vil si at foreldrene ikke kan motsette seg tiltaket. Selv om 
hovedregelen er at hjelpetiltak iverksettes med foreldrenes samtykke, vil valgfriheten ikke 
alltid være reell. Hvis foreldrene ikke aksepterer hjelpetiltaket, kan det i neste omgang føre til 
at barneverntjenesten legger frem et forslag om pålegg av hjelpetiltak eller 
omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.69 Vilkåret for å pålegge hjelpetiltak er «når det er 
nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg eller av andre grunner». Hvilke 
hjelpetiltak som kan pålegges er listet opp i bvl. § 4-4 (3). Det skilles mellom kompenserende, 

                                                
64  Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 12.  
65  l.c. 
66  Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 11.  
67  Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 13–16.  
68  Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 13. 
69  Ofstad og Skar (2015) s. 91.   
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omsorgsendrende og kontroll tiltak.70 De kompenserende er «opphold i barnehage eller andre 
egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fritidsaktiviteter, 
bruk av støttekontakt eller andre lignende kompenserende tiltak». Eksempler på kontrolltiltak 
er «tilsyn, meldeplikt og urinprøver». Med omsorgsendrende tiltak menes ulike former for 
foreldreveiledning, herunder opphold i senter for foreldre og barn.71 Vilkåret er at «det er 
nødvendig for å sikre barnet tilfredsstillende omsorg». Etter bvl. § 4-4 (4) kan hjelpetiltakene 
opprettholdes inntil ett år fra vedtakstidspunktet, og for pålegg om opphold i barnehage eller 
annet egnet dagtilbud gjelder ingen tidsbegrensning.  
  
3.2.3  Frivillig plassering av barnet utenfor hjemmet 
Bestemmelsen som omhandler frivillig plassering er bvl. § 4-4 (6). Det stilles som vilkår at 
vilkårene i bvl. § 4-4 (2) er oppfylt, samt at «behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak». 
Hjelp skal primært gis i hjemmet, og plassering utenfor hjemmet skal bare benyttes når dette 
av ulike grunner ikke kan avhjelpe problemene i det enkelte tilfellet.72 Etter bvl. § 4-4 (6) kan 
barneverntjenesten formidle plass til barnet «i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for 
mindreårige». Hjelpetiltak etter denne bestemmelsen tar sikte på formidling av 
heltidsplasseringer av kortere varighet.73 Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke 
vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det likevel vurderes om det med en gang skal 
vedtas omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-12. Dette har sammenheng med det mildeste 
inngreps prinsipp om at barneverntjenesten ikke skal iverksette strengere tiltak enn det som er 
nødvendig. Det illustrerer viktigheten av at barnet og foreldrene får hjelp av barnevernet på et 
tidlig tidspunkt, slik at det er større mulighet for å unngå omsorgsovertakelse.  
 
3.3 Oppfølging av hjelpetiltak 
Etter bvl. § 4-5 legges det vekt på utarbeidelse av en tiltaksplan som skal evalueres 
regelmessig. Kravet til evaluering gjelder for alle typer hjelpetiltak.74 Barns rett til 
medvirkning er sentralt både ved iverksettelse av hjelpetiltak og ved evalueringen av om 
hjelpetiltaket virker etter sitt formål. Etter lovens ordlyd skal barneverntjenesten «følge nøye 
med på hvordan det går med barnet og foreldrene og vurdere om hjelpen er tjenlig, eventuelt 
om det er nødvendig med nye tiltak, eller om det er grunnlag for omsorgsovertakelse». I den 
forbindelse er hva som er til barnets beste av betydning, og det samme er prinsippet om rett 
hjelp til rett tid. Hvis det iverksatte hjelpetiltaket ikke fungerer slik som ønsket, er det viktig 
at det blir gjort snarlige endringer og at barnet får mulighet til å medvirke.  

                                                
70  NOU 2016: 16 s. 145.  
71  Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 20. 
72  Barne-, og likestillingsdepartementet (2016) s. 21. 
73  l.c.  
74  Barne-, og likestillingsdepartementet (2016) s. 25.  
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4 Barns medvirkning i hjelpetiltak i lovverket 
 
4.1 Hva medvirkning betyr for barnet 
Det kan problematiseres hva barnet skal medvirke til. Schrøder skriver at det gjelder 
«beslutninger», og at et barn har rett til å medvirke «i alle forhold som berører ham eller 
henne, og medvirke på andre måter enn kun gjennom verbale utsagn».75 Dette innebærer 
medvirkning i form av kroppslig utrykk samt problemforståelse. Sistnevnte handler om «hva 
som ansees for å være problemet som skal løses og hvordan dette problemet forstås».76 
Schrøder peker videre på at medvirkning ved beslutningstaking kan graderes etter en modell 
hentet fra Shier (2001). Modellen består av følgende fem nivåer: Barn blir lyttet til, barn 
støttes til å utrykke egne synspunkt og meninger, barns synspunkt og meninger vektlegges, 
barn involveres i beslutningsprosesser, samt barn deler makt og ansvar for beslutninger med 
voksne.77  
 
Et annet spørsmål som kan stilles, er hvorfor retten til medvirkning er viktig for barnet, 
herunder betydningen av barns medvirkning i hjelpetiltak. En grunn er at en barnevernssak 
omhandler barnet selv. Barnet skal få mulighet til å komme med sitt synspunkt før avgjørelser 
blir tatt. Selv om NOU 2017: 12 Svikt og svik omhandler alvorlige saker som vold, seksuelle 
overgrep og omsorgssvikt, har utvalgets uttalelser om barns medvirkning og samtale med barn 
overføringsverdi i denne sammenheng. Utvalget mener at «betydningen av å snakke med barn 
og legge til rette for deres medvirkning i saker som angår dem, er grunnleggende for å 
beskytte barn og gi dem hjelp og støtte».78 Det er viktig at barnevernet tar seg tid til å lytte til 
barnet, og at det finnes kompetanse til å snakke med både små og store barn. Det kan være 
mer bak om ordene, en annen motivasjon for barnet som er viktig å få fram. Landsforeningen 
for barnevernsbarn mener at for å sikre at barns behov blir ivaretatt i hjelpetiltak, er 
medvirkning i utformingen av tiltaket og kontinuerlig evaluering sentralt.79 Barn er mer 
sårbare overfor de voksne og offentlige myndigheter. De kan ha problemer med å vite hva 
som er til deres eget beste. De trenger å bli beskyttet med en rett til å medvirke når 
barnevernet iverksetter hjelpetiltak, og at det juridisk er lagt til rette for at små og store barn 
kan medvirke i trygge rammer.   
 

                                                
75  Schrøder (2018) s. 90.  
76  Schrøder (2018) s. 92.  
77  Schrøder (2018) s. 85–86.  
78  NOU 2017: 12 s. 106.  
79  Landsforeningen for barnevernsbarn (2019–2020) s. 16.  
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4.1.1 Grunnloven § 104  
Ved grunnlovsjubileet i 2014 fikk Grunnloven en del E om menneskerettigheter. Formålet 
med Grunnlovsreformen var å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett.80 Om barns 
medvirkning er det Grl. § 104 som er relevant. Bestemmelsen omfatter også barnets beste og 
hvordan statens myndigheter skal legge til rette for barnets utvikling. I Grl. § 104 (1) står det:  
 

«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som 
gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres 
alder og utvikling». 

 
Ordlyden sikrer barn en materiell rett til å bli hørt. I følge menneskerettighetsutvalget 
innebærer dette en innflytelse på de beslutninger som gjelder barnet selv. Det vises til at dette 
avhenger av barnets alder og utvikling, slik at en ungdom som nærmer seg 18 år, normalt skal 
ha større innflytelse på beslutninger enn for eksempel 7-åringer. Det fremheves at det kan 
være store personlige variasjoner i barns modenhet, og at barnets rett til medbestemmelse 
varierer etter hvilken type beslutning det er tale om.81 Etter menneskerettighetsutvalgets syn 
tydeliggjør ordlyden «gjelder dem selv», at barn ikke har rett til å bli hørt eller har rett til 
medbestemmelse i saker hvor de kan være berørt, men som primært omhandler andre 
personer.82  
 
Ettersom hjelpetiltak er en type beslutning som er rettet mot barnet og familien, er barnet i sin 
fulle rett til å bli hørt. Dette fordi saken ikke primært omhandler foreldrene men familien som 
enhet, herunder barnet selv. Det ikke er nok å lytte til barnet, selv om retten til å bli hørt 
innebærer en plikt for myndighetene til å lytte. Det innebærer at det ikke kan treffes vedtak 
eller beslutninger i saker som gjelder barn, uten at barnet er blitt hørt.83 Ordlyden i 
grunnlovsbestemmelsen taler dermed for at barn skal få mulighet til å medvirke før 
barnevernet iverksetter hjelpetiltak. Det er positivt at barns rett til å bli hørt er grunnlovfestet 
slik at andre lover kan ses i lys av dette, slik som barnevernloven. At barnets mening skal 
tillegges vekt etter deres alder og utvikling gir dessuten rom for at barnet kan medvirke i 
forhold til valg av ulike typer frivillige hjelpetiltak, som for eksempel fritidsaktiviteter, 
opphold i avlastningshjem eller hjelp til å komme i gang med utdanning eller arbeid.  
 
 

                                                
80  Dok.nr. 16 (2011-2012) s. 13.  
81  l.c. 
82  Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 191. 
83  Dok. nr. 16 (2011-2012) s. 191. 
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4.1.2 Barnets beste etter bvl. § 4-1  
Barnevernloven § 4-1 om barnets beste lyder følgende: 
 

«Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å 
finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal det legges vekt på å gi barnet stabil 
og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen». 

 
Det følger av lovstrukturen at bestemmelsen er plassert under kapittel 4 i barnevernloven om 
særlige tiltak, herunder hjelpetiltak. Det ble foreslått i NOU 2016: 1684 å lovfeste en ny 
overordnet bestemmelse om barnets rett til omsorg og beskyttelse samt prinsippet om barnets 
beste, men dette er ikke blitt fulgt opp. Det kan gjøres oppmerksom på ordlyden «avgjørende 
vekt» sammenliknet med Grl. § 104 (2) og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1, som sier at 
barnets beste skal være «et grunnleggende hensyn». Dette taler for at bvl. § 4-1 går lengre for 
å ivareta retten til barnets beste i barnevernssaker enn den overordnede bestemmelsen i 
Grunnloven og barnekonvensjonen. I Rt. 2015 s. 93 tolket Høyesterett hensynet til barnets 
beste grundig etter barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1, generell kommentar nr. 14 og Grl. § 
104 (2). Høyesterett kom til at prinsippet om barnets beste innebærer at: «Barnets interesser 
skal danne utgangspunktet, løftes spesielt frem og stå i forgrunnen».85  
 
Barnets beste i forhold til hjelpetiltak, innebærer at barnevernet ved iverksettelse av 
hjelpetiltak alltid skal foreta en helhetlig og skjønnsmessig vurdering av hva som vil være til 
barnets beste i det enkelte og konkrete tilfellet.86 For å kunne avgjøre dette er det viktig at 
barnet gis anledning til å medvirke, slik at det hjelpetiltaket som iverksettes er i tråd med 
barnets ønsker og til det beste for barnet i den aktuelle situasjonen barnet og familien befinner 
seg i. Landsforeningen for barnevernsbarn mener at hjelpetiltak skal være basert på barnets 
beste og individuelt tilpasset etter behov.87 
 
Lovens ordlyd om å gi barnet «stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen», er 
viktig med tanke på at hjelpetiltak iverksettes tidlig i en barnevernssak for å hindre at 
situasjonen blir verre for barnet. Dette kan ha sammenheng med det biologiske prinsipp ved at 
hjelpetiltak kan ivareta og bygge videre på relasjonen mellom barnet og foreldrene, selv om 
de befinner seg i en vanskelig situasjon.  
 

                                                
84  NOU 2016: 16 s. 14.  
85  Rt. 2015 s. 93 (65).  
86  Barne- og likestillingsdepartementet (2016) s. 7.  
87  Landsforeningen for barnevernsbarn (2019–2020) s.16.  
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Barnets beste etter bvl. § 4-1 og barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 har vært anvendt av 
Høyesterett i lang tid.88 EMK inneholder ikke noen bestemmelser om barnets beste, men 
praksis fra EMD viser at domstolen anvender hensynet til barnets beste i sine vurderinger. Et 
nylig eksempel er Strand Lobben-saken som ble avsagt i september i år.89 Saken gjaldt 
fratakelsen av en biologisk mors foreldrerett og innvilgelsen av samtykke til fosterforeldrenes 
adopsjon av et barn i forhold til EMK art. 8. EMD konkluderte med at Norge hadde brutt 
menneskerettighetene, ved at moren og familiens rett til familieliv var krenket. Om barnets 
beste uttaler EMD:  
 

«In so far as the family life of a child is concerned, the Court reiterates that there is a 
broad consensus, including in international law, in support of the idea that in all 
decisions concerning children, their best interest are of paramount importance…».90  
 

Uttalelsene fra rettspraksis taler for at hensynet til barnets beste er sentralt ved tolkning av 
barnets rett til familieliv. Hensynet til barnets beste er også sentralt i barnevernets vurderinger 
i barnevernssaker, herunder når det skal iverksettes hjelpetiltak. Barnets beste og barnets rett 
til medvirkning har tett sammenheng. Barnekomiteen uttaler at barnekonvensjonens artikkel 3 
nr. 1 og artikkel 12, har komplementære roller. Dette innebærer at den første tar sikte på å 
realisere barnets beste, og den andre bestemmer metodikk for at synspunktene til barnet skal 
bli hørt og inkluderes i alle forhold som vedrører barnet.91 Barnekomiteen uttaler at artiklene 
ikke har noe motsetningsforhold, men utfyller hverandre ved at barnets beste er målet og hvor 
framgangsmåten for å nå dette målet er å høre på barnet.92 Dette har også blitt drøftet av 
Høyesterett, eksempelvis i Rt. 2015 s. 1388 i avsnitt 290.  
 
4.1.3 Barnets rett til medvirkning – særlig om bvl. § 1-6  
Barnets rett til medvirkning følger av bvl. § 1-6. Det er særlig første til tredje setning som er 
relevant i denne sammenheng og lyder følgende:   
 

«Alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, har rett til å medvirke i alle 
forhold som vedrører barnet etter denne loven. Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset 
informasjon og har rett til fritt å gi utrykk for sine synspunkter. Barnet skal bli lyttet til, 
og barnets synspunkter skal vektlegges i samsvar med barnets alder og modenhet». 

 

                                                
88  Se for eksempel Rt. 1998 s. 787, Rt. 2002 s. 908, Rt. 2009 s. 1261, Rt. 2012 s. 1985, HR-2019-788-U. 
89  Strand Lobben and Others v. Norway (2019).   
90  Strand Lobben and Others v. Norway (2019) para 204.  
91  FNs barnekomités General Comment No. 14 (2013) avsnitt 43.  
92  FNs barnekomités General Comment No. 12 (2009) avsnitt 74.  
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Bestemmelsen ble inntatt i barnevernloven i 2018. Når det gjelder lovgivers valg av 
lovstruktur, er hensikten med plasseringen av § 1-6 i lovens innledende kapittel valgt for å 
tydeliggjøre at retten til medvirkning gjelder for anvendelse av hele loven, og ved alle stadier 
av en barnevernsak. Dette vil også tydeliggjøre at alle instanser som har oppgaver etter 
barnevernloven har en plikt til å sørge for at barn får medvirke.93 Tidligere var barns rett til 
medvirkning plassert i kapittel 4 om særlige tiltak, og kunne gi inntrykk av at retten til 
medvirkning bare kommer til anvendelse ved valg av tiltak.94 Det kan spørres om barns rett til 
medvirkning i tillegg til den nye bestemmelsen i § 1-6, burde vært konkretisert nærmere under 
de særskilte tiltakene i barnevernloven, herunder hjelpetiltak. Dette med tanke på bekymring 
for at barns rett til medvirkning fremstår symbolsk og ikke reelt. Her kan det vises til 
uttalelser fra barnekomiteen som ber om at landene ved gjennomføringen av barnets rett til å 
bli hørt, unngår symbolske tilnærminger, som begrenser barnas mulighet til å gi utrykk for 
sine synspunkter, eller som gir barna rett til å bli hørt, men som unnlater å ta behørig hensyn 
til deres synspunkter.95 Lovendringen i bvl. § 1-6 innebærer likevel både en selvstendig 
rettighet for barnet, og en plikt for myndighetene til å gi barnet mulighet til å medvirke.96 Det 
legges vekt på at lovendringen er i tråd med den generelle rettsutviklingen hvor barn i større 
grad anerkjennes som selvstendige rettighetshavere.97  
 
Barnets rett til medvirkning fremgår også av forskrift om medvirkning og tillitsperson98. Etter 
§ 1, 2.pkt. og 3.pkt. i forskriften, er formålet med medvirkning fra barn og unge å «få frem 
barnets perspektiv og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste». Medvirkning skal 
videre «styrke barnets posisjon og gi bedre rettsikkerhet for barnet». Ordlyden i bvl. § 1-6 om 
barns rett til medvirkning «i alle forhold som vedrører barnet», taler for at barnet skal få 
anledning til å høres i alle stadier som gjelder hjelpetiltak. I høringsnotat om forslag til ny 
barnevernslov er det understreket at kjernen i bvl. § 1-6 er at barnevernstjenesten skal 
informere og snakke med barnet på alle stadier av en barnevernssak, herunder før 
barnevernstjenesten tar avgjørelser.99 Eksempelvis avgjørelser om iverksettelse av 
hjelpetiltak, gjennomføring og evaluering av hjelpetiltak.  
 
Etter lovens forarbeider gis barnet en selvstendig og ubetinget rett til medvirkning etter 
barnevernloven. Bestemmelsen innebærer at barnet har en rett, men ikke en plikt til å 

                                                
93  Prop. 169 L (2016–2017) s. 44.  
94  Prop. 169 L (2016–2017) s. 43–44. 
95  FNs barnekomités General Comment No. 12 (2009) avsnitt 132.  
96  Prop. 169 L (2016–2017) s. 44. 
97  Prop. 169 L (2016–2017) s. 44. 
98  Forskrift 1.juni 2014 nr. 697 om medvirkning og tillitsperson.  
99  Barne- og likestillingsdepartementet (2019) s. 47.  
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medvirke.100 Det er blitt fremmet forslag om at dette bør lovfestetes, men er ikke blitt fulgt 
opp med begrunnelse om at det ikke er behov for en slik presisering i loven. Det understrekes 
likevel i forarbeidene at barnet kan avstå fra å uttale seg, og ikke skal presses til å utrykke sine 
synspunkter.101 Her kan det vises til uttalelser fra barnekomiteen om at det å gi utrykk for sine 
synspunkter et valg barnet har, ikke en forpliktelse.102 At barnet har en rett men ikke en plikt 
til å medvirke, åpner for å gi barnet trygge rammer og en følelse av å ha et valg når det gjelder 
å medvirke i hjelpetiltak. Selv om dette kan føre til at foreldrene og barnevernet tar 
beslutninger for barnet som barnet i ettertid ikke er enig i, kan dette oppveies ved at barnet har 
rett til å skifte mening og medvirke til den videre gjennomføringen og oppfølgingen av 
hjelpetiltak. 
 
Bestemmelsen i bvl. § 1-6 har ingen aldersgrense for når barnet har rett til å medvirke. Dette 
kan sammenliknes med bvl. § 6-3 (1) hvor barn som er fylt 7 år gis en ubetinget rett til å bli 
hørt i saker som berører barnet.103 At det ikke oppstilles noen aldersgrense samsvarer med 
barnekonvensjonen artikkel 12. Dette taler for viktigheten av at yngre barn også skal bli hørt i 
hjelpetiltak, hvor det beror på en konkret og skjønnsmessig vurdering hvorvidt barnet er i 
stand til å danne seg egne synspunkter. Det understrekes i forarbeidene at beslutningstaker 
skal tilrettelegge for at barnet kan få uttrykke seg fritt, enten verbalt eller ved ikke-verbal 
kommunikasjon. Eksempelvis kan barnet ha behov for tolk eller tilgang på fysiske 
hjelpemidler for å utøve sin rett.104 Barnekomiteen viser til forskning om at barn kan danne 
seg egne synspunkter fra de er ganske små, selv om de ikke er i stand til å utrykke dette 
verbalt. Derfor må også ikke-verbale former for kommunikasjon som lek, kroppsspråk, 
ansiktsuttrykk og maling anerkjennes etter artikkel 12.105 I tilfeller hvor barn har spesielle 
behov, kan det være betryggende å ha med seg en person når barnet skal høres. Eksempelvis 
en person fra helsetjenesten, slik at rammene for medvirkning er tilrettelagt i størst mulig 
grad.  
 
Når barn skal bli snakket med, og særlig med tanke på barn som har problemer med å forstå 
og få utrykt sine synspunkter i beslutningsprosesser, åpner dette for at barns medvirkning i 
hjelpetiltak må ivaretas ikke bare juridisk men også mellommenneskelig. I lys av dette kan det 
være behov for tverrfaglig samarbeid mellom barnevernet og andre tjenester som skole, 

                                                
100  Prop. 169 L (2016–2017) s. 141.  
101  Prop. 169 L (2016–2017) s. 44. 
102  FNs barnekomités General Comment No. 12 (2009) avsnitt 16.  
103  Ot.prp. nr. 45 (2002–2003) s. 62. 
104  Prop. 169 L (2016–2017) s. 142.  
105  FNs barnekomités General Comment No. 12 (2009) avsnitt 21.  
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pedagogisk – psykisk tjeneste (PPT), helsesøster og psykisk helsetjeneste.106 Dette har 
sammenheng med bvl. § 3-2 (2) 1.pkt. om at «barneverntjenesten skal samarbeide med andre 
sektorer og forvaltningsnivåer …», samt bvl. § 3-3 om at barneverntjenesten også bør 
«samarbeide med frivillige organisasjoner som arbeider med barn og unge». I NOU 2017: 12 
Svikt og svik mener utvalget blant annet at: 
 

«Barns medvirkning bør tilstrebes på alle nivåer. Det må tas høyde for at barns 
medvirkning kan sikres på forskjellige måter i ulike tjenester. Utvalget anbefaler at det 
utvikles metoder som innebærer at politikk- utvikling på viktige samfunnsområder tar 
hensyn til barns synspunkter. Det samme gjelder tjenesteutvikling på relevante 
områder.»107 
 

Det er viktig at ulike tjenester og profesjoner samarbeider for å nå målet om å iverksette et 
hjelpetiltak som barnet kan slutte seg til. Utfordringen kan være at det blir for mange voksne 
barnet må forholde seg til. Likevel er det viktig at barnevnertjenesten inkluderer 
samarbeidspartnere slik at barnet lettere gis anledning til å medvirke ved at det er andre enn 
foreldrene og barnevernet som tar del i avgjørelsen med ønske om det beste for barnet. 
 
Barns rett til medvirkning er av betydning for valg av hjelpetiltak, som ved ulike typer av 
frivillige hjelpetiltak. Det kan være behov for ett eller flere hjelpetiltak, og hjelpetiltak for 
barn og foreldrene. Dette har sammenheng med viktigheten av at foreldrene samarbeider og 
barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre, sistnevnte er nærmere omtalt under 
punkt 4.2.2. Samarbeid kan bidra til å oppnå formålet med hjelpetiltak «om å bidra til positiv 
endring hos barnet eller i familien» jf. bvl. § 4-4 (1) 2.pkt. Barns rett til medvirkning har også 
betydning ved utarbeidelse av tiltaksplan slik at barnet har noe konkret å forholde seg til med 
tanke på hjelpetiltakets innhold og omfang. Uavhengig av hvilket hjelpetiltak det er tale om, 
er tillitsforhold gjennom kommunikasjon og dialog med barnet vesentlig, enten den er verbal 
eller ikke-verbal. Det er ikke bare et spørsmål om barnet skal medvirke, men hvordan dette 
skal gjøres.  
 
Barnevernloven inneholder ingen bestemmelser om hvordan samtalen med barnet i en 
barnevernssak skal foregå. Dette er bekymringsverdig med tanke på at det er samtalen med 
barnet som danner grunnlaget for barnets synspunkter om hjelpetiltak. Det er sentralt å finne 
frem til gode og trygge samtaler med både små og store barn når hjelpetiltak skal iverksettes. 
Det kan blant annet vises til veiledningen «Snakk med meg! En veileder om å snakke med 

                                                
106  Fauske m.fl. (2016) s. 184.  
107  NOU 2017: 12 s. 119.  
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barn i barnevernet»108, men også annen faglitteratur.109 Psykologspesialist Øvreeide, uttaler at 
samtalen for barnet er en appell om medopplevelse, og at det er de voksne som skal ta ansvar 
for formålet med samtalen. Det skal tilrettelegges for at barnet finner sin motivasjon i selve 
samtaleprosessen.110 Eksempler på viktige momenter for barnesamtalen ifølge Gamst, er at en 
trygg voksen skaper et trygt barn i samtalesituasjonen, at en likeverdig dialog og 
kontaktetablering er helt avgjørende, at barnet må vite hva det er med på, samt gi barnet tid til 
å fortelle.111    
 
Etter forskrift om medvirkning og tillitsperson § 4, skal barneverntjenesten sørge for at barnet 
så tidlig som tilrådelig blir informert på en måte som barnet forstår om: Situasjoner der han 
eller hun kan utrykke sine synspunkter, saken og egen situasjon, tjenestetilbud, rettigheter, 
samt hvilke valg og beslutninger som må treffes og konsekvenser av disse. Informasjon om de 
hjelpetiltak som skal iverksettes er en forutsetning for at barnet skal danne seg opp en mening 
og få anledning til å medvirke. Barnet trenger å vite for å forstå. Når hjelpetiltak skal 
iverksettes er det viktig at barnet forstår hva som skjer. Ettersom hjelpetiltak ofte skjer tidlig i 
en barnevernssak, er det viktig at barnet får informasjon om konsekvensene av hjelpetiltak. 
Dette kan gjelde informasjon om at hjelpetiltak er ment som noe positivt ved å iverksette et 
tiltak som skal bedre den nåværende situasjonen for barnet, og at det forklares at hjelpetiltak 
skal fungere som rett hjelp til rett tid. Det er viktig at barnet får informasjon om konsekvenser 
hvis hjelpetiltak ikke skulle fungere etter sin hensikt, og hvilke muligheter som finnes, 
eksempelvis andre frivillige hjelpetiltak. Barnet bør få en opplevelse av at verken foreldre 
eller barnevernet presser barnet til å ta en forhastet avgjørelse. Når barnet får tilbud om valg 
av hjelpetiltak, bør det føle seg inkludert ved å bli lyttet til og få tid til å tenke igjennom 
forslaget. Til sammen kan dette gi barnet en opplevelse av at det har fått være med på å 
bestemme og en forståelse av at det nødvendige hjelpetiltaket som iverksettes er til hans eller 
hennes beste.  
 
Når barn skal medvirke i hjelpetiltak, er det viktig at det stilles spørsmål om hvorfor 
barnevernet skal iverksette tiltak. Ved valg av type hjelpetiltak bør det spørres om hvorfor 
barnet ønsker en bestemt type hjelpetiltak fremfor et annet. Dette har sammenheng med at 
retten til medvirkning innebærer plikten til å dokumentere barnets medvirkning og barnets 
beste i vedtak etter bvl. §§ 6-3 a og 7-19.112 Sistnevnte bestemmelse vil ikke bli drøftet i 
oppgaven, men bvl. § 6-3 a om krav til begrunnelse er drøftet under punkt 4.3.2.   

                                                
108  Barne- og likestillingsdepartementet (2009).  
109  Se for eksempel Gamst (2017), Øvreeide (2009).  
110  Øvreeide (2009) s. 14.  
111  Gamst (2017) s. 330.  
112  Prop. 169 L (2016–2017) s. 142. 
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Barns medvirkning i hjelpetiltak er sentralt for at barnet får en opplevelse av at tiltakene som 
iverksettes er med på å beholde kontakten med foreldrene. I denne sammenheng er det viktig 
at barnet opplever at barnevernet respekterer og inkluderer foreldrene, slik at det er lagt til 
rette for at hjelpetiltak kan fungere best mulig for familien. Ettersom iverksettelse av 
hjelpetiltak i utgangspunktet bygger på frivillighet, vil det ikke utgjøre et inngrep i retten til 
respekt for privatliv og familieliv, som blant annet følger av Grl. § 102 (1) og EMK art. 8. 
Likevel har EMD flere ganger uttalt at foreldre og barns gjensidige glede i det å være sammen 
inngår i begrepet familieliv. Dette ble blant annet uttalt i Nazarenko v. Russia, og er senere 
gjentatt i Strand-Lobben-saken113. I den første avgjørelsen uttaler EMD:  

 
«The mutual enjoyment by parent and child of each other’s company constitutes a 
fundamental element of family life, and domestic measures hindering such enjoyment 
amount to an interference with the right protected by Article 8 in the Convention…».114  

 
Uttalelsen fra EMD taler for at retten til familieliv er relevant ved iverksettelse av hjelpetiltak. 
Den belyser viktigheten av at det finnes mange ulike typer hjelpetiltak slik at det kan tilpasses 
individuelt for hvert barn og hver familie. Dette har sammenheng med det biologiske prinsipp 
om å bevare den nåværende relasjonen mellom barnet og foreldrene i en så tidlig fase i en 
barnevernssak hvor barnet og familien trenger hjelp. Det har videre sammenheng med at 
iverksettelse av hjelpetiltak gjøres på bakgrunn av det mildeste inngreps prinsipp.  
 
4.2 Rettslige utgangspunkter som setter rammer for barnevernloven  
 
4.2.1 Lovens formål  
Bestemmelsene i barnevernloven som er nevnt hittil må også ses i lys av barnevernlovens 
formålsbestemmelse. Grunnen til at bestemmelsen nevnes under dette punktet i oppgaven, er 
for å drøfte bestemmelsen nærmere opp mot problemstillingen. Bestemmelsen fremgår av bvl. 
§ 1-1 og lyder følgende:  
 

«Loven skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse 
og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Loven skal bidra til 
at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at alle barn og unge får 
gode og trygge oppvekstsvilkår».  
 

                                                
113  Strand Lobben and Others v. Norway (2019) para 202. 
114  Nazarenko v. Russia (2015) para 60.  
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Bestemmelsen ble endret i 2018, men endringen innebærer ikke nye rettigheter for barnet eller 
plikter for barnevernet. Formålsbestemmelsen gir utrykk for en viktig symbolsk verdi og 
signalisere en forventning om at ansatte i barnevernet møter barn med trygghet, kjærlighet og 
forståelse.115 Dette er viktig når barn skal medvirke i hjelpetiltak som iverksettes i en tidlig 
fase i en barnevernssak, typisk frivillige hjelpetiltak, med tanke på at barnet får en god 
opplevelse av barnevernet fra starten av. Barn har behov for å føle trygghet, stabilitet og 
tilhørighet og bli møtt av voksne som viser dem omtanke og varme, anerkjenner dem for 
deres individualitet og ikke gir dem opp.116 Dette har sammenheng med personlige 
egenskaper hos den som skal høre barnet, som å være et hyggelig og varmt medmenneske. I 
tillegg til kjærlighet, er verdier som åpenhet, samarbeid og ydmykhet viktig i møte med barn 
og foreldre.117 I følge Gamst er evne til empati en grunnleggende forutsetning for å oppnå 
kontakt og vinne barnets tillit, samt at ved formidling av empati optimaliseres mulighetene for 
barnet til å våge å kommunisere sine opplevelser.118 
 
At barnevernet møter barnet med forståelse, er en forutsetning for at barnet kan medvirke i 
hjelpetiltak. Hvordan ville for eksempel barnets videre kontakt med barnevernet blitt hvis 
barnet opplever å ikke bli forstått? Mest sannsynlig vanskelig og problematisk i form av 
mangel på tillitt som kan gjøre det ukomfortabelt å medvirke i det hele tatt. Det at barnet blir 
møtt med trygghet og kjærlighet i en allerede vanskelig situasjon kan ha mye å si for sakens 
videre forløp. I lys av dette er hvordan dialog og samtale med barn bør foregå like viktig som 
informasjon om hvilke juridiske rettigheter som skal sørge for at barnet får medvirke i 
hjelpetiltak.  
 
Lovens ordlyd om «nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid» kan knyttes til 
prinsippet om rett hjelp til rett tid. I den forbindelse kan det vises til høringsnotat om forslag 
til ny barnevernslov som mener det er behov for klarere regler om valg av hjelpetiltak. Dette 
for i større grad å tydeliggjøre at de tiltak som settes inn skal være tilpasset barnets og 
familiens behov.119 Ordet «hjelp» i formålsbestemmelsen har sammenheng med at 
barnevernet først og fremst er en hjelpetjeneste til barn og foreldre, og at frivillige hjelpetiltak 
er det mest brukte tiltaket i barnevernet.120   
 

                                                
115  Prop. 169 L (2016–2017) s. 24.    
116  l.c.     
117  Toresen og Steinrem (2018) s. 51–54.  
118  Gamst (2017) s. 60.  
119  Barne- og likestillingsdepartementet (2019) s. 91. 
120  Prop. 169 L (2016–2017) s. 24.  
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Det kan i denne sammenheng vises til prinsippet om barnets rett til liv, overlevelse og optimal 
utvikling, som følger av barnekonvensjonen artikkel 6. Denne skal ses i lys av konvensjonens 
fortale (preamble). Selv om den ikke er rettslig bindende, er den viktig for forståelse av 
konvensjonens bestemmelser.121 Særlig relevant er uttalelsen om at partene anerkjenner «at 
barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å 
sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet». Hjelpetiltak etter barnevernloven 
begrunnes ofte direkte i barnets mulighet til utvikling.122 Dette belyser viktigheten av tidlig 
innstas fra barnevernet, samt at barnet og foreldrene føler seg inkludert når det iverksettes 
hjelpetiltak.   
  
4.2.2 Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre  
En bestemmelse om plikt for barnevernet til å samarbeide med barn og foreldre ble inntatt i 
barnevernloven ved lovendringene i 2018. Bestemmelsen følger av bvl. § 1-7 som lyder:  
 

«Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og så langt som mulig i 
samarbeid med barnet og barnets foreldre».  
 

For at barn skal medvirke i hjelpetiltak er det sentralt at samarbeidet med barnevernet 
fungerer både juridisk og på det medmenneskelige plan. Det fremgår av forarbeidene at god 
dialog og samarbeid mellom barnevernet og barn og foreldre er en forutsetning for godt 
barnevern. Et godt samarbeid kan bidra til at flere barn får hjelp som virker på et så tidlig 
tidspunkt som mulig. Plikten til å samarbeide gjelder for alle typer saker og på alle stadier av 
en sak. Fra dette utgangspunktet må det tas høyde for at plikten ikke er absolutt. Dette fordi 
det ikke alltid vil være mulig å oppnå samarbeid, men at barnevernet skal tilstrebe samarbeid i 
alle saker på en måte som er til barnets beste.123 Eksempelvis kan hjelpetiltak ikke pålegges 
dersom det kan oppnås samarbeid med foreldrene.124 Samarbeid er viktig for at hjelpetiltakene 
skal virke etter sin hensikt både på kort og lang sikt. Dette fordi hjelpetiltak iverksettes på 
nåværende tidspunkt for barnet, og skal evalueres og følges opp. Det er derfor viktig at barnet 
får ta del i prosessen fra starten av, men også når det kommer til å vurdere om hjelpetiltakene 
fungerer ved at barnet skal få gi utrykk for sitt syn.  
 
Når det gjelder hvordan barnevernet skal behandle barnet og foreldrene, legger forarbeidene 
til grunn at dette gjøres på en respektfull måte, ved at barnevernet skal møte barn og foreldre 
med verdighet og opptre hensynsfullt og profesjonelt. Det fremheves videre i forarbeidene at 
                                                
121  Kjørholt (2016) s. 75.  
122  Kjørholt (2016) s. 89.  
123  Prop. 169 L (2016–2017) s. 142.  
124  Prop. 72 L (2014–2015) s. 29.  
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barn og foreldre må bli lyttet til og tatt på alvor. Dette innebærer at barnevernet ikke må være 
enig med barnet eller foreldrene, men skal anerkjenne og vise respekt for deres synspunkter 
og behov. Dette omfatter også å ta hensyn til familiens språklige, religiøse og kulturelle 
bakgrunn, og eventuelt benytte tolk. Det understrekes at god kommunikasjon er avgjørende 
for å skape tillitt og for å kunne samarbeide om barneverntiltak.125 Tillit til barnevernet kan 
motivere barnet til å medvirke og gjøre at barnet føler seg komfortabel til å medvirke i 
hjelpetiltak. I den forbindelse kan det stilles spørsmål om hvordan barns medvirkning i 
hjelpetiltak er ivaretatt hvis barnet opplever at samarbeidet ikke fungerer. I slike tilfeller taler 
lovens ordlyd for at barnet skal få medvirke ved å si fra. Det kan for eksempel gjelde 
samarbeid med saksbehandler i barnevernet eller at barnet opplever å ikke bli møtt med 
verdighet og respekt. Dette er et argument som berører etiske spørsmål om menneskeverd og 
menneskesyn. Det belyser også viktigheten av at barnet får en trygg opplevelse av 
barnevernet fra starten av, som kan legge et godt grunnlag for at barnet kan medvirke i 
hjelpetiltak.  
 
Som nevnt under punkt 4.1.3 om barnets rett til medvirkning, er det viktig at barnet forstår 
hva som skjer når hjelpetiltak skal iverksettes. I denne sammenheng kan det vises til at barn i 
Norge mener at samarbeid mellom voksne kan oppleves utrygt hvis det skjer over hodet på 
barn. De mener at barn kan lukke seg når de forstår at de voksne snakker sammen, uten at 
barnet vet hva de snakker om eller når de snakker. De ber derfor om at når voksne skal 
samarbeide, må barnet være nærmeste samarbeidsparter. For at samarbeidet skal oppleves 
trygt for barn, må barn være med og bestemme hvordan samarbeidet skal gjøres, og gi innspill 
til hvilke voksne som kan være med i samarbeidet.126  
 
Det er foreløpig ikke klart hvordan bestemmelsen i bvl. § 1-7 fungerer i praksis. Ut fra 
ordlyden er bestemmelsen preget av skjønnsmessige vurderinger og kan være vanskelig å 
fungere i praksis hvis barnet eller foreldrene har andre synspunkter og ønsker enn barnevernet 
om hvilke hjelpetiltak som skal iverksettes. I denne sammenheng kan det vises til Strand 
Lobben-saken som illustrerer samarbeidet mellom barnevernet, moren, og fostermoren. EMD 
uttaler blant annet:  

 
«There had been a conflict between the first applicant, the foster mother and the child 
welfare services; a conflict of that nature was hardly exceptional and was readily 

                                                
125  Prop. 169 L (2016–2017) s. 142.  
126  Toresen og Steinrem (2018) s. 64.  
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understandable. The authorities had done absolutely nothing to pacify the first 
applicant’s relations with the authorities and the foster mother».127    
 

Hvordan dommen vil påvirke utøvelsen av barnevernet i Norge er foreløpig ikke avklart, men 
dommen kan tjene som eksempel på viktigheten av barnevernets plikt til å samarbeide med 
barn og foreldre. Dette gjelder ikke bare i tvangssaker men barnevernssaker generelt, 
herunder når det skal iverksettes hjelpetiltak som blant annet frivillig plassering av barnet 
utenfor hjemmet. Dommen understreker samarbeidets betydning i alle faser av en 
barnevernsak. Eksempelvis kan det være lettere for barnet og foreldrene å samarbeide med 
barnevernet ved oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse etter bvl. § 4-16, og målet om 
gjenforening, hvis det har vært et godt samarbeid med barnevernet fra starten av.  
 
Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre har også sammenheng med andre 
rettslige utgangspunkter som setter rammer for barnevernloven, som krav til forsvarlighet 
etter bvl. § 1-4 og barnets rett til nødvendige barneverntiltak etter bvl. § 1-5. Etter bvl. § 4-4 
(3) 4.pkt. skal pålegg av hjelpetiltak i form av omsorgsendrende tiltak «være faglig og etisk 
forsvarlige og bygge på et allment akseptert kunnskapsgrunnlag». En grunn til at dette er 
spesifikt nevnt er fordi omsorgsendrende tiltak kan være ganske invaderende.128 Dette kan ses 
i sammenheng med høringsnotat om forslag til ny barnevernslov, med forslag om å innføre en 
forskriftshjemmel om krav til kvalitet for hjelpetiltak.129 Etter forarbeidene gir bvl. § 1-5 «et 
tydelig signal om at barnet er hovedpersonen i en barnevernsak».130 Målet er å finne et 
hjelpetiltak som skal fungere for barnet. Det er derfor viktig at barnevernet setter barnet i 
sentrum og tilrettelegger for et godt samarbeid med barnet og foreldrene. Dette kan også gjøre 
at barnevernet er trygge på at det hjelpetiltaket som iverksettes er noe de kan stille seg bak og 
anse som forsvarlig.  
 
4.3 Barns rettigheter under saksbehandlingen og krav til begrunnelse 
 
4.3.1 Særlig om bvl. § 6-3 første ledd 
Medvirkning er både en materiell og en prosessuell rett for barnet. Barnevernloven § 6-3 kan 
ses i sammenheng med barnekonvensjonen artikkel 12 nr. 2 om at barnet skal gis «anledning 
til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet». Barns 
medvirkning i hjelpetiltak under saksbehandlingen er også tilrettelagt i andre rettsgrunnlag 
enn barnevernloven som ivaretar rettsikkerhetsgarantier for barnet og familien. Siden 
                                                
127  Strand Lobben and Others v. Norway (2019) para 166.    
128  Bendiksen og Haugli (2018) s. 206.  
129  Barne- og likestillingsdepartementet (2019) s. 85. 
130  Prop. 169 L (2016–2017) s. 141. 
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barneverntjenesten er å anse som en del av forvaltningen, kan det vises til 
saksbehandlingsregler etter forvaltningsloven131 (fvl.). Eksempelvis regler om 
saksforberedelser ved enkeltvedtak som fvl. § 17 om at mindreårige parter har fått mulighet til 
å gi utrykk for sitt syn, og forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt. Det kan 
også vises til bvl. § 6-3 annet ledd om partsrettigheter for barnet, som utløser viktige 
rettigheter som rett til forhåndsvarsel og til å uttale seg før vedtak fattes, jf. fvl. § 16. I det 
følgende er det barns rettigheter under saksbehandlingen etter bvl. § 6-3 første ledd som 
drøftes, da den er særlig relevant for oppgavens problemstillingen. Bestemmelsen lyder 
følgende:  
 

«Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, 
skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører 
ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og 
modenhet».  

 
At barnet får mulighet til å medvirke i hjelpetiltak under saksbehandlingen er med på ivareta 
både rettsikkerhet og forutsigbarhet for barnet. Barnet kan oppleve usikkerhet hvis det ikke 
blir informert. Hvis barnet blir bevisst på hvilke rettigheter det har krav på, er det lettere å 
kunne hevde dem overfor barnevernet. I tilfeller hvor barnet er for ungt eller ikke forstår de 
juridiske rettighetene er det viktig at foreldrene eller andre får kjennskap til rettighetene og 
kan forklare det til barnet. Etter forarbeidene er formålet med bvl. § 6-3 å sikre at barnet gis 
anledning til å uttale seg før avgjørelse treffes. Det pekes på at det er viktig som et ledd i 
opplysning av saken og at plikten til å sørge for at barnet får informasjon er en forutsetning 
for at barnet skal kunne få et grunnlag å uttale seg på. Det er imidlertid ikke nødvendig at 
barnet skal ha en mening om utfallet av saken, men at barnet skal gis anledning til å uttale seg 
om forhold det selv ønsker å si noe om i sakens anledning.132  
 
Barnevernloven § 6-3 (1) gir i likhet med bvl. § 1-6 barnet en rett, men ikke en plikt til å 
uttale seg.133 Ved inkorporeringen av barnekonvensjonen i 2003, ble 12 års grensen for å la 
barn bli hørt i barnevernsaker etter bvl. § 6-3 senket fra 12 år til 7 år.134 Barnekonvensjonen 
artikkel 12 setter ikke noen nedre aldersgrense for barnets rett til å bli hørt, og retten må ses i 
forhold til det enkelte barn og dets forutsetninger.135 Barnekomiteen fraråder det enkelte land 
å innføre aldersgrenser, med begrunnelse om at dette vil begrense barets rett til å bli hørt i alle 

                                                
131  Lov 10.februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.  
132  Ot.prp. nr.45 (2002-2003) s. 63. 
133  Ot.prp. nr.45 (2002-2003) s. 29.  
134  Ot.prp. nr.45 (2002-2003) s. 29-32.  
135  Sandberg (2016) s. 103.  
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forhold som vedrører han eller henne.136 Stang uttaler at aldersgrensen innebærer en risiko for 
at barn under grensen ikke blir hørt.137 I høringsnotat om forslag til ny barnevernslov anses 
bvl. § 6-3 som overflødig og foreslås opphevet. Dette på bakgrunn av den overordnede 
bestemmelsen i bvl. § 1-6 om barnets rett til medvirkning, med ordlyden «samsvar med 
barnets alder og modenhet». Det er etter departementets mening uheldig å oppstille syv år 
som en føring når barn har rett til å uttale seg.138  
 
Det vil bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle om et barn som er under 7 år anses 
å være i stand til å danne seg egne synspunkter.139 Dette kan ses i sammenheng med 
viktigheten av at barnet har rett til informasjon og at denne informasjonen gis på en 
alderstilpasset måte, slik at barnet har muligheter for å forstå hva saken gjelder.140 Bevissthet 
rundt den direkte informasjonsverdien samtaler med barn har er viktig, og uttaleretten handler 
om respekt for barnets integritet og verdighet.141 Kvalø og Köhler-Olsen viser til at det ikke er 
gitt at det holder å gi barnet kun én anledning til å uttale seg om sin sak, og at det er kjent at et 
barn noen ganger trenger flere muligheter før det velger å si sin mening.142 Hvordan barnet 
kan medvirke til hjelpetiltak når barnet er 7 år eller yngre, er noe som er viktig at 
beslutningstakere tar hensyn til. Dette gjelder i forhold til hvordan informasjonen formidles 
og at barnet får en opplevelse av å bli møtt med trygghet, kjærlighet og forståelse. Uavhengig 
av alder og modenhet er det viktig at det gjøres forsøk på dialog, slik at når det iverksettes 
hjelpetiltak er dette forutsigbart for barnet. Dette understreker også viktigheten av å skape 
tillitt til barnevernet som kan legges til grunn for videre samarbeid. I følge Gamst er målet for 
god kontaktetablering å skape kontakt og klima for tillit, slik at barnet skal kunne føle seg så 
trygt og avslappet som mulig i samtalen. Eksempler på momenter for god kontaktetablering er 
å vise respekt, la barnet være i sentrum, og vise seg selv først og fremst som person og ikke 
som en rolle.143  
 
Forarbeidene er tydelig på at det er opp til det organ som skal treffe avgjørelsen å vurdere 
hvordan samtalen med det enkelte barn skal tilrettelegges og gjennomføres ut fra hensynet til 
barnet. Barnets mening må tillegges vekt også når det gjelder tilrettelegging og 
gjennomføring. I forhold til hvordan organet som tar avgjørelse i saken skal gå fram, skal det 

                                                
136  FNs barnekomités General Comment No. 12 (2009) avsnitt 21.     
137  Stang (2017) s. 197.  
138  Barne- og likestillingsdepartementet (2019) s. 46.  
139  Ot.prp. nr.45 (2002-2003) s. 62.  
140  Bendiksen og Haugli (2018) s. 189.  
141  l.c. 
142  Kvalø og Köhler-Olsen (2016) s. 163.  
143  Gamst (2017) s. 210.  
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se hen til barnets alder og modenhet når den avgjør hvor stor vekt barnets mening skal 
tillegges. Hovedregelen er at jo eldre og mer modent barnet er, jo større vekt skal det legge på 
dets mening om saken. I lys av dette, er barnets mening likevel ett moment i 
helhetsvurderingen som foretas i en barnevernsak. Det betyr at barnets mening ikke alltid kan 
få avgjørende betydning, men at det må se hen til sakens art.144 Her kan det vises til en 
uttalelse fra Høyesterett i en sak som gjaldt omsorgsovertakelse, om at bvl. § 6-3 ikke 
innebærer at barnets mening uten videre skal følges.145  
 
Som nevnt under punkt 4.1.2 utfyller barnets rett til medvirkning og barnets beste hverandre. 
Her kan det vises til at barnekonvensjonen artikkel 12 har nær sammenheng med artikkel 3, 
ettersom barnets eget syn må tas i betraktning når det skal vurderes hva som er til barnets 
beste.146 Under saksbehandlingen er derfor ivaretakelsen av barnets beste viktig. Høyesterett 
har blant annet i Rt. 2004 s. 1300 uttalt:  
 

«…det prinsipp som § 4-1 gir utrykk for, må også kunne vektlegges når domstolene skal 
ta stilling til slike spørsmål av prosessuell karakter som er blitt reist i den foreliggende 
sak».147 

 
Uttalelsen taler for at barnets beste etter bvl. § 4-1 ikke bare anvendes som en materiell rett, 
men at prinsippet også skal anvendes ved tolkning av prosessuelle regler. I HR-2016-2314-U 
hvor barna ikke var informert og ikke hadde fått anledning til å uttale seg før tingretten avsa 
dom i saken, uttaler Høyesterett at verken bvl. § 6-3, Grl. § 104 (1) eller barnekonvensjonen 
artikkel 12 åpner for unntak.148 Barnekomiteen uttaler at artikkel 12 gjelder alle relevante 
rettslige prosesser som angår barnet, uten unntak.149 Barns rett til å bli hørt har også blitt 
anvendt av EMD. Eksempelvis i Kutzner v. Germany, hvor EMD la vekt på at barna som var 
fire og seks år gamle da den nasjonale sisteinstansen behandlet saken, ikke på noe tidspunkt 
var hørt.150 Saken viser blant annet at lav alder ikke nødvendigvis utelukker at barn skal 
høres.151  
 

                                                
144  Ot.prp. nr.45 (2002-2003) s. 63. 
145  Rt. 1998 s. 1702, på s. 1711.   
146  Sandberg (2016) s. 95.  
147  Rt. 2004 s. 1300 (20). 
148  HR-2016-2314-U (15) og (16).  
149  FNs barnekomités General Comment No. 12 (2009) avsnitt 32. 
150  Kutzner v. Germany (2002) para 77.  
151  NOU 2016: 16, vedlegg 4 s. 343.  
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Selv om hensynet til effektivitet er sentralt i saksbehandlingen er det viktig for barnets 
integritet å ha fått anledning til å komme med sitt syn og sine ønsker om valg av hjelpetiltak. 
Dette er viktig i seg selv for barnet, selv om barnevernet, Fylkesnemnda eller domstolen til 
sist ikke legger avgjørende vekt på barnets syn eller finner at en annen løsning er til barnets 
beste. Selv om barnets mening i enkelte tilfeller ikke blir avgjørende for det hjelpetiltaket som 
settes inn, er det et viktig rettssikkerhetshensyn at barnet ikke føler at de voksne tar 
avgjørelser som omhandler barnet og barnets familie uten at barnet har fått medvirke. Dette 
gjelder særlig med tanke på at barnet ved enkelte hjelpetiltak skal forholde seg til andre 
voksne og omgivelser enn vanlig, som ved frivillig plassering utenfor hjemmet.  
 
4.3.2 Krav til begrunnelse etter bvl. § 6-3 a  
Bestemmelsen om krav til vedtakets begrunnelse kom til ved lovendring i 2018. Selv om plikt 
til dokumentasjon følger av forskrift om medvirkning og tillitsperson § 7, er det i dag 
lovfestet. Den nye bestemmelsen ble inntatt i barnevernloven blant annet fordi erfaringer fra 
tilsyn viste at barneverntjenestens dokumentasjon ofte er mangelfull.152 Barnevernloven § 6-3 
a lyder:  
 

«Det skal fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets 
mening er tillagt. Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket». 
 

Lovfesting av krav om begrunnelse er i tråd med barnekonvensjonen artikkel 12 nr. 1 om 
retten til å bli hørt «i alle forhold som vedrører barnet». Når lovgiver har brukt ordet «skal» i 
bvl. § 6-3 a, taler ordlyden for at beslutningstaker har en plikt til å sørge for å dokumentere 
hva barnets synspunkt har vært i hjelpetiltak og hvordan barnets mening har blitt vektlagt. At 
det stilles et krav til dokumentasjon av medvirkning bidrar til å sikre at barnet får oppfylt sin 
rett til å medvirke.153 Barnevernloven § 6-3 a må ses i sammenheng med bvl. § 1-6 om barnets 
rett til medvirkning, og bestemmelsen tilsvarer også krav til fylkesnemndas vedtak som følger 
av bvl. § 7-19.154  
 
Ettersom vedtak om hjelpetiltak er et enkeltvedtak, skal det også grunngis etter fvl. § 24 (1), 
1.pkt. Et krav om begrunnelse for hjelpetiltak som iverksettes er viktig for barnets opplevelse 
av hvordan barnets medvirkning er lagt til grunn. Dette har sammenheng med hensynet til 
notoritet, ved at vedtak om hjelpetiltak er etterprøvbart og kontrollerbart. Dette er viktig i 
forhold til oppfølging og evaluering av hjelpetiltak, for å vurdere om hjelpetiltaket fungerer 
etter sitt formål. At vedtaket er begrunnet gjør også at det gis anledning til å vurdere hvorvidt 
                                                
152  Prop. 169 L (2016–2017) s. 5.  
153  Innst. 151 L (2017–2018) s. 13.   
154  Prop. 169 L (2016–2017) s. 146.   
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hjelpetiltaket er forsvarlig, og i tråd med barnevernlovens formål om at barn og unge møtes 
med trygghet, kjærlighet og forståelse.  
 
Det fremgår av forarbeidene at tydeliggjøring av krav til dokumentasjon i vedtakene, kan 
bidra til at barnets rett til medvirkning styrkes, ved at beslutningstaker aktivt må sørge for at 
barnets synspunkter blir innhentet. Dette kan bidra til større bevissthet om hvilken rolle 
barnets mening og barnets beste har hatt for utfallet av saken. Kravet til dokumentasjon kan 
også bidra til at vedtakene er basert på grundigere og riktigere vurderinger, som vil styrke 
barnets rettsikkerhet.155 Barnekomiteen understreker at barnet skal bli orientert om utfallet av 
prosessen av beslutningstakeren som skal forklare hvordan barnets synspunkter er blitt tatt 
hensyn til. Denne tilbakemeldingen er en garanti for at barnets synspunkter ikke bare blir hørt 
som en formalitet, men også tatt alvorlig.156 Når barnevernet iverksetter hjelpetiltak, enten 
frivillige, pålegg av hjelpetiltak eller frivillig plassering utenfor hjemmet, er det viktig at 
barnet får en begrunnelse på hvorfor akkurat det valgte hjelpetiltaket er det beste for barnet. 
Dette fordi barnet skal leve med avgjørelsen i fremtiden.  
 
Lovens ordlyd i bvl. § 6-3 a om «hvilken vekt barnets mening er tillagt», kan ses i forhold til 
andres mening om barnet, det være seg enten foreldrene eller barnevernet. I den forbindelse 
skal sentrale hensyn tas i betraktning, særlig barnets beste som følger av bestemmelsen selv. 
Det understrekes i forarbeidene at siden hensynet til barnets beste er avgjørende i 
barnevernsaker, er det viktig at beslutningstaker dokumenterer hvilke barnefaglige 
vurderinger som ligger til grunn for en beslutning.157 At det skal fremgå av vedtaket hvordan 
barnets beste er vurdert har likevel to sider, slik som Bendiksen og Haugli utrykker det:    
 

«På den ene siden kan dette bidra positivt til å sikre at barnets interesser og barnets 
mening blir vurdert og vektlagt i alle saker. På den annen side kan endringen lede til at 
barnet blir sittende med ansvaret for det vedtaket som blir truffet».158   

 
Når det finnes skriftlig dokumentasjon som begrunner hjelpetiltaket, har barnet noe konkret å 
vise til dersom barnet er uenig om hvordan deres syn er beskrevet. Etter forarbeidene bør 
vedtaket begrunnes dersom vedtaket fraviker fra hva som har vært barnets syn i saken. Det 
bør videre fremgå av vedtaket hvilke mulige konsekvenser avgjørelsen har for barnet, og 
hvordan relevante momenter er vektet for å finne frem til barnets beste.159 I NOU 2017: 12 

                                                
155  Prop. 169 L (2016–2017) s. 73.  
156  FNs barnekomités General Comment No. 12 (2009) avsnitt 45. 
157  Prop. 169 L (2016–2017) s. 73. 
158  Bendiksen og Haugli (2018) s. 189.   
159  Prop. 169 L (2016–2017) s. 145.   
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Svikt og svik, mener utvalget at «når man har snakket med et barn og invitert til medvirkning, 
bør det også bli en del av begrunnelsen og dokumentasjonen hvorfor man eventuelt ikke har 
fulgt opp barnets ønsker».160 Hvis barnet får en begrunnelse på hvorfor barnets mening 
avviker fra vedtaket, kan det være lettere å akseptere både iverksettelse av hjelpetiltak og type 
av hjelpetiltak, samt gjøre det lettere for barnet å godta hjelpetiltak på kort og lang sikt.  
 
4.4 Sammenfattende vurderinger  
Det er mye som taler for at lovgiver i stor grad ivaretar barns rett til medvirkning i 
hjelpetiltak. Lovgiver har sørget for bestemmelser som sikrer barns medvirkning i hjelpetiltak 
materielt og prosessuelt, og som skal ivareta barnets beste. Bestemmelsene i bvl. §§ 1-6 og 6-
3 gir barnet en rett, men ikke en plikt til å uttale seg, hvilket er viktig for å ikke presse barnet i 
en allerede vanskelig situasjon. Når det gjelder andre lovbestemmelser, er barns medvirkning 
ivaretatt ytterligere prosessuelt ved bvl. § 6-3 a om krav til begrunnelse. I forhold til lovens 
formål og barnevernets plikt til å samarbeide, er utformingen av disse bestemmelsene egent til 
å oppnå målet om at barn skal få mulighet til å medvirke. Bestemmelsene tilrettelegger for 
trygge rammer for barnet i møte med barnevernet og andre voksne enn foreldrene. Dette er 
viktig når det skal fattes vedtak om hjelpetiltak som er rettet mot barnets liv og barnets 
framtid.  
 
Det kan imidlertid spørres om det er tale om reell medvirkning i hjelpetiltak for barnet, med 
tanke på om barns medvirkning i hjelpetiltak kun utgjør en symbolverdi fremfor å være av 
faktisk betydning. Videre kan det spørres om reglene i praksis ivaretar hensynet til barnets 
beste. Dette vil vise seg ved gjennomgang av praksis fra Fylkesnemnda under punkt 5.3. og 
5.4.  
 

5 Praksis fra Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker 
 
5.1 Kort om Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker  
Hver fylkesnemnd består av en eller flere ledere som oppfyller kravene til dommere, et utvalg 
av fagkyndige og et alminnelig medlemsutvalg, jf. bvl. § 7-2 (1). De fleste saker som 
behandles gjelder spørsmål om omsorgsovertakelse, samvær, fratakelse av foreldreansvaret, 
adopsjon og tvangstiltak rettet mot barn og unge med alvorlige atferdsvansker.161 En standard 
oppbygging av en avgjørelse er anførsler fra kommunen, barnet, foreldrene og Fylkesnemndas 
vurdering.  
 

                                                
160  NOU 2017: 12 s. 112.  
161  Bendiksen og Haugli (2018) s. 185. 
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Saksbehandlingsregler og prinsipper for Fylkesnemnda følger av bvl. kapittel 7. Selv om 
barnet kan få oppnevnt en egen talsperson i saker som skal behandles for Fylkesnemnda jf. 
bvl. § 7-9, vil det være betryggende at barnet har fått medvirke før saken behandles for 
nemnda. Nærmere om ordningen med talsperson fremgår av forskrift.162 Det følger blant 
annet av bvl. § 7-16, at sakene går for lukkede dører. Et ønske om åpenhet rundt 
saksbehandlingen har vært diskutert i flere år. Dette ble blant annet drøftet i NOU 2000: 12163, 
hvor hensynet til personvernet og taushetsplikten ble brukt som argument for at sakene 
behandles ved lukkede dører. Ønsket om større åpenhet er fremmet av nåværende direktør for 
Fylkesnemndene med følgende begrunnelse:   
 

«Hvis befolkningen får riktig informasjon om hvordan disse sakene behandles, blir det 
lettere for barn og familier å få den hjelpen de har behov for. Da vet folk mer om 
systemet og forstår at nemndene jobber på en betryggende, rask og tillitsskapende måte. 
Da tror jeg også flere vil tørre å si fra hvis noe ikke er bra for et barn.»164 

 
5.2 Søket i Lovdata og utvalget 
Som nevnt innledningsvis finnes det ikke Høyestrettspraksis fra nyere tid som kan belyse i 
hvilken grad barns rett til medvirkning ivaretas i hjelpetiltak. Et eksempel er HR-2019-1272-
A som gjaldt adopsjon mot foreldrenes vilje, hvor Høyesterett kun viser til fylkesnemndas 
konklusjon om at hjelpetiltak ikke ville kunne avhjelpe i tilstrekkelig grad.165 På grunn av 
begrenset innsynsrett i barnevernets vedtak grunnet taushetsbestemmelsene, har jeg valgt å se 
på fylkesnemndas vedtak i barnevernsaker som er tilgjengelig i Lovdata-pro. Søket i Lovdata 
ble gjort etter bvl. § 4-4. Da søket ble foretatt i september 2019, ga søket totalt 100 treff på 
avgjørelser fra fylkesnemnda de to siste årene. Ettersom et generelt søk om hjelpetiltak i 
Lovdata ga et treff på 337 saker fra fylkesnemnda over samme tidsperiode, kan det ikke 
utelukkes at det er flere relevante saker fra 2018, og i skrivende stund er det også flere saker 
fra 2019 som er til behandling.   
 
Av de 100 avgjørelsene, var det mange som ikke var relevante, ettersom hjelpetiltak i 65 av 
sakene ikke var nevnt ytterligere eller ble ansett som utilstrekkelige eller uforholdsmessige. 
Av de gjenværende 35 sakene, er utvalget basert på saker med ulike rettsspørsmål og som 
fremstår spesielt egnet til å illustrere hvordan barns rett til medvirkning ivaretas i hjelpetiltak. 
Utvalget består av to avgjørelser, én fra 2018 og én fra 2019. Det gjøres oppmerksom på at de 
utvalgte avgjørelsene ikke representerer et fullstendig bilde. Likevel kan avgjørelsene bidra til 
                                                
162  Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker.  
163  NOU 2000: 12 s. 191. 
164  Odland (2019).  
165  HR-2019-1272-A (18). 
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å aktualisere og problematisere rettstilstanden rundt hvordan barns rett til medvirkning 
ivaretas i hjelpetiltak i barnevernet.  
 
5.3 Fylkesnemndavgjørelse av 03.05.2018 (FNV-2018-21-ROG) 
 
5.3.1 Kort om faktum 
Saken gjaldt pålegg av omsorgsendrende hjelpetiltak i form av MST for A, jf. bvl. § 4-4 (3). 
A er en gutt på 16 år. Gutten isolerte seg, var svært opptatt av «gaming» om nettene, og hadde 
stort fravær fra skolen. Fylkesnemnda kom fram til at A pålegges å gjennomføre MST 
sammen med sin mor og far, med en varighet på inntil tolv måneder. 
 
Barneverntjenesten mottok bekymringsmeldinger fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 
og fra skolen. Undersøkelse ble åpnet to ganger. Foreldrene samtykket til barneverntjenestens 
tilbud til familien om veiledning rundt samspillet i familien og vanskeligheter med samarbeid 
mellom foreldrene. Sakens kjerne gjelder utfordringen når det skal søkes om hjelpetiltaket 
MST som A ikke samtykker til, hvilket er årsaken til at det fremmes sak om pålegg av 
hjelpetiltak.  
 
5.3.2 Barnets medvirkning i hjelpetiltak 
Kommunen anfører at situasjonen til A «ikke kan avhjelpes ved å iverksette mindre 
inngripende tiltak» og at det ikke er foreldrenes samarbeid med barnevernet som er 
problemet, men A som har vist å motsette seg all hjelp.166 Moren til A viser til at utfordringen 
er at «A selv hverken ønsker hjelp eller å snakke med noen».167 Det har vært forsøkt å få A i 
tale men han har nektet. Moren har forsøkt å motivere gutten til å snakke med egen advokat 
med tanke på taushetsplikt, slik at informasjon ikke skal lekke til barnevernet. A har likevel 
ikke ønsket å snakke med advokat. Advokaten som representerer A har ikke klart å komme i 
kontakt med A til tross for gjentatte forsøk, derfor har A ikke lagt ned forslag til vedtak. 
Advokaten viser til samtalen med moren til A om at A gir utrykk for at han «ikke ønsker noe 
tiltak fra barneverntjenesten», men at dette ikke er bekreftet endelig fra han selv.168 
 
Fylkesnemnda viser til at hjelpetiltak skal være frivillig og at pålegg av hjelpetiltak er et 
inngrep i privat og familielivet, jf. EMK art. 8. Det skal heller ikke gis pålegg av hjelpetiltak 
hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet med bruk av frivillige hjelpetiltak. 
Saken omtales som spesiell siden begge foreldrene samtykker til og ønsker hjelpetiltaket 
MST, mens det er A som ikke ønsker dette. Om barnets syn vises det til at MST vil være klart 
                                                
166  FNV-2018-21-ROG, s. 5.  
167  l.c. 
168  FNV-2018-21-ROG, s. 7. 
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i strid med A sin vilje, både i ord og handling. Flere har forsøkt å komme i dialog med A uten 
å lykkes, herunder mor, barneverntjenesten, skolen, MST og advokat. Forholdet mellom 
barnets uttalerett og barnets beste blir oppsummert følgende:  
 

«Det er nær forbindelse mellom barnets uttalerett og barnets beste. Det er derfor av 
vesentlig betydning at barnets perspektiv og meninger inkluderes i vurderingen av hva 
som er til barnets beste. Men det kan være vanskelig for et barn å overskue de ulike 
konsekvensene av et valg. Det er imidlertid viktig at barn får medvirke ved at deres 
synspunkter blir hørt og tatt tilbørlig hensyn til.  
 
Fylkesnemnda har lagt vekt på A sine ønsker, men finner samlet sett at de øvrige 
momentene i saken tilsier at en annen løsning er til hans beste. Fylkesnemnda er av den 
oppfatning at A ikke fullt ut er i stand til å vurdere hva som er til hans eget beste. Det er 
nødvendig med endring, og man må forsøke å få til MST til tross for at A for tiden er 
avvisende til dette».169 

 
5.3.3 Vurdering 
MST er som nevnt under punkt 3.2.1, et hjelpetiltak for familier med ungdom med alvorlige 
atferdsvansker. A har klart gitt utrykk for at han ikke ønsker tiltaket MST. Det er ingen som 
har fått til dialog med A, og han har ikke gitt samtykke til hjelpetiltaket. Saken illustrerer at 
barnet kan avstå fra å uttale seg, og ikke skal presses til å utrykke sine synspunkter. Barnet har 
en rett, men ikke en plikt til å uttale seg, hvilket er i tråd med bvl. § 6-3 og 
barnekonvensjonen artikkel 12. Fylkesnemnda tok valget for A med begrunnelse om at dette 
ut fra deres syn var til det beste for han. Men var det egentlig det? Burde det vært gjort flere 
forsøk på dialog? Fantes det andre hjelpetiltak som A kunne medvirke til? Her kan det vises 
til punkt 4.2.1 om blant annet viktigheten av at barn blir møtt av voksne som ikke gir dem 
opp. Det kan se ut til at det i denne saken burde vært mer fokus på å tilrettelegge for en trygg 
samtale og et godt samarbeid med A, med tanke på informasjon om både barnevernet og 
hjelpetiltak.  
 
5.4 Fylkesnemndavgjørelse av 07.03.2019 (FNV-2019-26-OPP) 
 
5.4.1 Kort om faktum 
Saken gjaldt spørsmål om plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke i inntil 12 
måneder for A. jf. bvl. § 4-24 (2), jf. (1). A er en jente på 15 år.  
 

                                                
169  FNV-2018-21-ROG, s. 9  
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Barneverntjenesten mottok varsel fra politiet om at A var fornærmet i en sak om seksuelt 
overgrep av tre gutter. Bekymringsmeldinger har blitt mottatt fra skolen, Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) og 
politiet. Barnevernet har iverksatt undersøkelse i saken to ganger. På grunn av jentas alvorlige 
atferdsvansker som blant annet vedvarende rusmisbruk, fremmet barnevernet vedtak om 
tvangsplassering for A på institusjon.  
 
Fylkesnemnda fant at vilkårene for plassering var oppfylt, men at den foreslåtte institusjonen 
sett i sammenheng med barnets beste, ikke var egnet sted for A.     
 
5.4.2 Barnets medvirkning i hjelpetiltak 
I saken har det vært forsøkt med omfattende hjelpetiltak mens A bodde hjemme. Det er 
forsøkt med BUP, BUPA, hjemmeundervisning, dagtilbud og MST-tiltak. Kommunen viser til 
at det er forsøkt med mindre inngripende tiltak, men det har «ikke har vært tilstrekkelig for å 
avhjelpe situasjonen».170 A anfører at hun vil ha hjelp, og at hun har hatt problemer med angst 
og skolefobi fra barndommen. Til tross for at hun har vært i kontakt med fastlege, helsesøster, 
BUP, BUPA og barnevern, har hun fått «lite konkret hjelp».171 A anfører imidlertid at BUPA 
har hjulpet henne mye den senere tid, ved at A «har åpnet seg, og BUPA har kommet i 
posisjon til å hjelpe henne videre».172 I forhold til MST, anfører A at det ikke var det rette, og 
at foreldrekonflikten ødela mye for måloppnåelsen. A påpeker likevel at MST gikk bedre etter 
hvert. Moren til A anfører at «A må få den hjelpen hun trenger, ikke plasseres for enhver 
pris».173 Moren anfører videre at hjelpetiltaket i form av BUPA må fortsette. Hun viser til at 
de har vært fleksible og oppsøkt A hjemme. I likhet med A legger moren vekt på at BUPA har 
klart å komme i posisjon til jenta, og at det ikke må brytes. Faren til A slutter seg til morens 
anførsler og tilføyer at det beste hadde vært om A fikk et skreddersydd tilbud hjemme, hvorpå 
foreldrene vil samarbeide framover. Faren fremmer forslag om at det kan settes inn nytt MST 
tiltak, ruskontroll og støttekontakt.174    
 
Fylkesnemnda viser til at A har hatt et omfattende tungt hjelpetiltak i form av MST. 
Fylkesnemnda uttaler at hjelpetiltak er forsøkt, men at det er meget usikkert hvorvidt 
ytterliggere frivillige hjelpetiltak vil føre fram. Det vises til A og foreldrenes ønsker om 
restart av MST, hjemmeundervisning og fortsettelse av dagtilbud for A. A har ikke selv 
forklart seg for fylkesnemnda da det ble for mye for henne. Basert på bevisføringen la 

                                                
170  FNV-2019-26-OPP s. 7.  
171  FNV-2019-26-OPP s. 8.  
172  l.c. 
173  FNV-2019-26-OPP s. 9.  
174  FNV-2019-26-OPP s. 9-10.  
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fylkesnemnda til grunn at A vil bo hjemme med mor, og vil ha hjelp fra BUPA O, 
dagaktivitet, trene og drive med hest. Det fremkommer videre at A etter å ha blitt forespeilet 
at hun ikke ville få tilbud om mer hjelpetiltak eller nytt behandlingsfosterhjem (TFCO), hadde 
gitt en del opp. Fylkesnemnda har i saken hørt på og lagt noe vekt på A sine meninger og syn, 
men understreker at det ikke er avgjørende for resultatet av saken.175  
 
Fylkesnemnda trekker også fram hjelpetiltak hos BUPA O i sin drøftelse om institusjon og 
plasseringsstedets egnethet opp mot hva som totalt sett er til A sitt beste. Det legges vekt på at 
BUPA O over lang tid har klart å komme i noe posisjon til A. Dette i form av samtaler to 
ganger i uken og at BUPA har fått en posisjon som er beskrevet i form av tillit og refleksjon 
overfor A. Fylkesnemnda viser til at det er viktig at BUPA fortsetter, siden det er det eneste 
tiltaket som har fungert over tid for A. Imidlertid kommer det fram at BUPA har forklart at 
dersom A plasseres utenfor helseområdet O, som den foreslåtte institusjonen Z Y innebærer, 
må BUPA O avslutte sitt arbeide. Selv om det finnes andre BUP avdelinger som Z Y 
samarbeider med, har fylkesnemnda liten tro på at de vil komme i posisjon som er 
tilstrekkelig for A.176 Fylkesnemnda oppsummerer med at barnevernet plikter å fortsette å 
hjelpe og arbeide med A og hjemmet. Det bør søkes om nytt TFCO-tiltak og eventuelt 
fremmes ny sak for nemda dersom A og foreldrene ikke godtar plassering. Det bemerkes at 
barnevernet må sørge for at det fortsettes med hjelpetiltak i hjemmet og fortsettelse av MST-
tiltak, hjemmeundervisning, eller dagaktivitet med hest, støttekontakt på fritiden og i helgene. 
Fylkesnemnda understreker også at det er særlig viktig at A får fortsette hos BUPA O.177  
 
5.4.3 Vurdering 
Saken illustrer for det første at Fylkesnemnda i stor grad har lagt vekt på barnets syn i de 
hjelpetiltakene som har vært iverksatt. De to hjelpetiltakene som særlig er trukket fram er 
MST og BUPA, hvorpå sistnevnte har fungert best for A over tid. Med tanke på at A har 
måttet forholde seg til mange voksne og instanser, er det positivt at Fylkesnemnda er opptatt 
av å bevare det hjelpetiltaket som har fungert best. Dette fordi BUPA har kommet i en 
posisjon overfor A som har gjort at hun har åpnet seg. Dette taler for at A er fornøyd med 
hjelpetiltaket og ønsker å fortsette med det.  
 
Utfordringen i saken i forhold til medvirkning i hjelpetiltak, er ivaretakelse av A sine ønsker 
om hjelpetiltak, og spørsmålet knyttet til hjelpetiltakets tilgjengelighet for A. Dette drøfter 
Fylkesnemnda på bakgrunn av de alternative mulighetene som finnes for A dersom det ikke 
skulle være mulig å oppnå hjelpetiltak fra BUPA O. Dette taler for at Fylkesnemnda 
                                                
175  FNV-2019-26-OPP s. 12–13.  
176  FNV-2019-26-OPP s. 14.  
177  FNV-2019-26-OPP s. 15.  
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argumenterer for viktigheten av tverrfaglig samarbeid mellom instansene, med utgangspunkt i 
mennesker som A allerede har fått kontakt med og er trygg på. Det at Fylkesnemnda mener at 
barnevernet plikter å fortsette å hjelpe A og arbeide med A og hjemmet, taler for å ivareta 
hensynet til det biologiske prinsipp ved å bevare familiemiljøet og opprettholde viktige 
relasjoner. Det mildeste inngreps prinsipp er også ivaretatt i saken ved at A ønsker å fortsette 
med hjelpetiltaket fra BUPA, fremfor andre mer inngripende tiltak som tvangsplassering.  
 
5.5 Drøftelse av barns medvirkning i hjelpetiltak i lys av avgjørelsene   
Felles for avgjørelsene er at det har vært iverksatt mange ulike hjelpetiltak både i omfang og 
tid. Det hjelpetiltaket som har vært mest brukt er frivillige hjelpetiltak. I avgjørelsene er det 
mange personer som har meldt sin bekymring rundt barnets situasjon. Foreldrene kan ha gode 
intensjoner om å hjelpe barnet, men samtidig ha problemer med å få det til. Dette understreker 
viktigheten av et godt samarbeid med barnevernet. Barna har fått anledning til å medvirke til 
hjelpetiltak, enten selv eller gjennom prosessfullmektig.   
 
Den første avgjørelsen er et eksempel på at barn ikke ville ha kontakt med barneverntjenesten 
i det hele tatt. I tilfeller hvor barn ikke vil medvirke er det viktig at dette blir tatt hensyn til, 
selv om det kan gå på bekostning av typen hjelpetiltak som blir iverksatt, ettersom 
Fylkesnemnda må bygge på barnets medvirkning fra andre enn barnet, som for eksempel 
barnets foreldre. Dette viser viktigheten av at barnevernet får til et godt samarbeid med 
foreldrene, slik at hjelpetiltaket blir best mulig tilpasset barnet.  
 
Selv om Fylkesnemnda begrunner vedtakene, er det ikke alltid Fylkesnemnda legger 
avgjørende vekt på barnets syn. Dette illustrerer som nevnt under punkt 4.3.1 at det må se hen 
til sakens art, og at barnets mening ikke alltid kan få avgjørende betydning. Avgjørelsene 
beror ofte på en helhetsvurdering ved at det er flere forhold Fylkesnemnda må ta i 
betraktning. Avgjørelsene er komplekse på grunn av sammensatte problemer hos barnet, det 
være seg for eksempel atferdsvansker, angst eller rusproblematikk. I slike saker er det ikke 
sikkert at barnet vet hva som er best for hans eller hennes situasjon og trenger hjelp fra andre. 
Dette kan ses i sammenheng med uttalelsen fra Schrøder under punkt. 4.1, om at medvirkning 
også handler om problemforståelse. Det kan trekkes linjer til saker om foreldrevister etter 
barneloven178 hvor konflikten står mellom foreldrene, og det er bedre at tredjepersoner tar 
avgjørelser for at barnet skal spares for foreldrenes problemer. Det kan være vanskeligere for 
barn å medvirke i slike saker på grunn av lojalitetsforhold, manipulasjon eller påvirkning, 
fremfor å medvirke i hjelpetiltak etter barnevernloven som i større grad omhandler dem selv. I 

                                                
178  Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre.  
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forlengelsen av dette er det måten barnet får medvirke på som er viktig, hvor forsøk på dialog 
er sentralt og at barnet ikke skal føle seg presset.  
 
Betydningen av tverrfaglig samarbeid er illustrert ved at det er viktig å opprettholde 
kontaktpersoner som barnet er trygge på, slik at hjelpetiltaket fungerer best mulig. Her kan det 
imidlertid være utfordringer knyttet til hvilke hjelpetiltak som er tilgjengelige. Avgjørelsene 
illustrerer viktigheten av tidlig innsats fra barnevernet og andre instanser. Det handler om å se 
barnet i sin helhet og la det få en opplevelse av å medvirke uten at det blir for mye fokus på 
deres atferdsmønster. I september i år utga barnekomiteen General comment No. 24 (2019) on 
children’s rights in the child justice system, som erstatter General comment No. 10 (2007) on 
children’s rights in juvenile justice. Barnekomiteen viser til forskning om at forebygging i 
form av familie- og samfunnsbaserte behandlingsprogram som bidrar til positive endringer i 
hjemmet og skolen, som bidrar til alvorlige atferdsvansker hos barn, reduserer risikoen for at 
barn havner som lovbrytere i rettssystemet.179 I denne sammenheng kan det vises til 
viktigheten av MST-tiltak og at hvert barn vurderes individuelt. I avgjørelsene hvor det ofte er 
flere hensyn som må balanseres, kan det spørres hva som er viktigst å prioritere, som barnets 
beste eller det mildeste inngreps prinsipp. Barnets synspunkt kan endre seg etter hvert som 
tiden går, og det gjelder derfor å ta et steg av gangen. Eksempelvis er det kanskje viktigst å få 
til et godt samarbeid med barnet, før det iverksettes mer egnede hjelpetiltak.  
 
Hovedinntrykket er at avgjørelsene retter fokus på at barnet inkluderes, ved at det opplyses 
om hvilke hjelpetiltak som er relevante. Dette taler for at barns rett til medvirkning ikke bare 
er av symbolverdi, men av faktisk betydning. Hvis barnet ikke får medvirke i hjelpetiltak er 
det en risiko for at det blir iverksatt feil hjelpetiltak over kort og lang tid. Dette viser også 
viktigheten av barns medvirkning ved oppfølging av hjelpetiltak ved at barnevernet kan foreta 
endringer, slik at situasjonen kan bli bedre for barnet.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
179  FNs barnekomités General Comment No. 24 (2019) avsnitt 9. 
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6 Forskningsprosjekter og rapporter   
 
6.1 Prosjektet til Elisabeth Gording Stang (2007) 
Prosjektet var basert på 30 saker fra to barnevernskontorer i perioden 1995-99. Det var 15 
saker fra hvert kontor, hvor fem omhandlet omsorgssaker, fem hjelpetiltakssaker og fem 
henleggelser.180 Under punkt 5.5 stiller Stang spørsmålene om barnet ble snakket med, hørt og 
ivaretatt. Når det gjaldt om barnets eget syn kom fram i vedtakene, undersøkte Stang hvorvidt 
barn over 4 år ble hørt og snakket med, om deres mening var kommet til utrykk i vedtak og 
øvrige dokumenter. Det gjøres oppmerksom på at da prosjektet ble utført, var aldersgrensen 
for høring av barnet 12 år, nå er den 7 år.  
 
18 av de 30 sakene bestod av til sammen 90 vedtak om hjelpetiltak, og bare i 3 av disse 
vedtakene kom barnets egen mening til utrykk.181 Spørsmålet om hvorvidt barnet ble ivaretatt 
var det vanskelig å si noe sikkert om ut fra de skriftlige opplysningene i sakene. Det ble vist 
til barns ivaretakelse av saksbehandler og undersøkt antall saksbehandlere i sakene, hvorpå 
hvert av barna i snitt hadde rundt 6 saksbehandlere.182 Når det gjaldt oppfølging av 
hjelpetiltak og tiltaksplaner viste undersøkelsen at av de 27 sakene hvor det ble iverksatt 
hjelpetiltak, ble det utarbeidet tiltaksplaner i tolv saker.183  
 
6.2 Rapport fra UNI Research Helse, RKBU Vest (2015) 
Rapporten undersøker barnevernets hjelpetiltak, og det er særlig kapittel 8 om «Ungdoms 
opplevelse av medvirkning» av Elisiv Bakketeig, som er relevant. Forskningsspørsmålene 
som stilles er hvordan kontakten med saksbehandler har vært, om ungdommene er blitt 
informert om retten til å medvirke, og hvordan de har opplevd barnevernets arenaer for 
medvirkning. Datagrunnlaget var basert på spørreskjema fra 40 ungdommer og intervjuer med 
10 ungdommer.   
 
Når det gjaldt erfaringer med saksbehandler, var de nokså positive, men varierende. 
Saksbehandleren fremstår som viktig for ungdommene, også der ungdommen utrykker 
ambivalens. En sentral faktor var stabilitet i saksbehandlerrelasjonen slik at relasjonen gir 
grunnlag for å utvikle et tillitsforhold.184 Angående informasjon om retten til medvirkning, 
hadde alle ungdommene som var intervjuet fått informasjon om dette, og hovedinntrykket var 

                                                
180  Stang (2007) s. 23–25.  
181  Stang (2007) s. 307.  
182  Stang (2007) s. 312–313.  
183  Stang (2007) s. 264.   
184  UNI Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) (2015) s. 199.  
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at ungdommene opplever seg godt informert om retten til å medvirke.185 Hvordan 
ungdommene har opplevd barnevernets arenaer for medvirkning, ble sett ut fra erfaringer med 
ansvarsgruppemøter og nettverksmøter. Noen ungdommer opplevde å bli hørt og tatt på alvor, 
mens andre opplevde at møtene dannet en ramme for medvirkning som de ikke var helt 
komfortable med.186  
 
Spørreskjemaene viste at 70 prosent av ungdommene opplevde at barnevernet hørte på dem i 
stor grad.187 I forbindelse med spørsmålet om ungdommene har fått anledning til å påvirke 
utformingen av tiltakene sine, viste spørreskjemadataene at ungdommene i ganske stor 
utrekning svarer at de er blitt spurt om hvilken hjelp de ønsker. De fleste svarer at deres 
mening har fått betydning for hvilken hjelp de fikk, i stor eller noen grad. Antallet 
ungdommer som utrykte liten grad av påvirkning var lavt, og en tredjedel var ikke blitt spurt 
om hvilken hjelp de ønsker.188  
 
Intervjudataene derimot viste et sammensatt bilde, ved at enkelte hadde vært involvert i valg 
av tiltak mens andre opplevde at barnevernet i større grad hadde bestemt hvilke tiltak som 
skulle settes inn. Her fantes det variasjoner i erfaringene fra ungdom til ungdom men også at 
samme ungdom medvirket i forhold til noen hjelpetiltak, og ikke i forhold til andre. 
Eksempelvis medvirkning i forhold til hjelp fra psykolog hos BUP, men ikke medvirkning 
ved iverksettelse av støttekontakt.189   
 
Samlet ble ungdoms medvirkning i forbindelse med hjelpetiltak sett på som et nokså positivt, 
men også et sammensatt bilde. Ungdommene opplever seg godt informert om rettigheter og 
tiltak, de er blitt spurt om valg av tiltak og et flertall opplever at deres mening har fått 
betydning i stor eller noen grad. De fleste har et godt forhold til saksbehandler, men ustabilitet 
med tanke på saksbehandlerskifte er en utfordring. Det fremmes behov for å utvikle flere og 
bedre arenaer for medvirkning på barns og unges premisser. Ungdommene opplever seg godt 
informert, men det er behov for økt kunnskap om i hvilke sammenhenger barn og unge får 
medvirke. Selv om barnevernet snakker med de unge, gjøres dette ikke tilstrekkelig grad om 
hjelpetiltakene.190   
 

                                                
185  UNI Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) (2015) s. 200.  
186  UNI Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) (2015) s. 202. 
187  l.c.  
188  l.c. 
189  UNI Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) (2015) s. 203.  
190  UNI Research Helse, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) (2015) s. 204–208.  
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6.3 Rapport fra Helsetilsynet (2019) 
Statens Helsetilsyn har det overordnede faglige tilsynet med barnevernet jf. bvl. § 2-3 b, (1). 
Rapporten fra Helsetilsynet i 2019 gjennomgikk alle saksdokumenter i 106 barnevernsaker fra 
60 kommuner, som alle var behandlet av en fylkesnemnd. Sakene hadde vært behandlet av 
nemndene fra januar 2016 til mai 2017, og gjaldt saker om omsorgsovertakelse og akuttsaker. 
I 89 av 106 saker var det satt inn hjelpetiltak.191 Barns involvering i hjelpetiltak ble blant 
annet beskrevet følgende: 
  

«Barneverntjenesten gjennomfører i stor grad samtaler med barnet i tiltaksfasen, men 
gjennomgangen viser svakheter i hvordan samtalene gjennomføres, og knyttet til 
hvilken betydning de får».192  
 

Selv om det i de fleste av hjelpetiltakene ble gjennomført samtaler med barnet, var det likevel 
saker hvor barnet ikke var snakket med og det varierte hvordan samtalene ble gjennomført. I 
flere av sakene hvor samtale med barnet var et eget tiltak i saken, omhandlet de «generelle, 
hverdagslige temaer uten direkte relevans til det som er bekymringstemaene eller øvrige 
hjelpetiltak i familien».193 Det var en overvekt av saker hvor barnet ikke aktivt snakkes med 
om hva det tenker om sin egen situasjon, og om hvordan barnevernet kan hjelpe. Det var i 
liten grad dokumentert at barnet gis informasjon om sine rettigheter i samtalene. I mange 
saker var det heller ikke dokumentert at barnet får informasjon om planlegging, 
gjennomføring eller oppfølging av hjelpetiltak i familien. I flere av sakene ble barnets 
synspunkt fremstått som en form for sjekkpunkt uten at det ble tatt med i et 
beslutningsgrunnlag.194  
 
Det fantes eksempler på saker hvor «barnets synspunkter har blitt tillagt for mye vekt, og hvor 
tiltaket ikke er basert på en analytisk tilnærming til hva barnet trenger».195 Det ble også gjort 
funn om gode tiltakssamtaler hvor barneverntjenesten jobber med å skape tillitt.196 Det forelå 
evaluering av hjelpetiltak i de fleste sakene, men i omtrent 60 prosent av sakene var de ikke i 
henhold til god praksis, og i 15 av 89 saker manglet evaluering totalt.197 Rapporten 

                                                
191  Helsetilsynet (2019) s. 47. 
192  Helsetilsynet (2019) s. 54.  
193  l.c. 
194  l.c. 
195  Helsetilsynet (2019) s. 55.  
196  l.c. 
197  Helsetilsynet (2019) s. 56.  
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oppsummerer at barn involveres i for liten grad i hjelpetiltaksarbeidet, og viser blant annet til 
at dette påvirker om tiltakene er tilpasset barnets behov.198  
 
6.4 Drøftelse av barns medvirkning i hjelpetiltak i lys av forskningsresultatene   
Forskningsspørsmålene og resultatene var stor sett felles, med fokus på om barnet ble snakket 
med, informasjon om retten til å medvirke, kontakt med saksbehandler, barnets syn i 
vedtakene og evaluering. Fra forskningsprosjektet i 2007 til rapporten fra 2015, er barns 
medvirkning i hjelpetiltak blitt bedre ivaretatt, ved at barnet i større grad har fått en 
opplevelse av å ha blitt snakket med og fått gitt utrykk for sine synspunkter. Rapporten fra 
2019 støtter også opp under dette, men viser funn om svakheter ved hvordan samtalene 
gjennomføres og hvilken betydning de får. I den forbindelse kan det vises til hvordan samtaler 
med små og store barn bør foregå, som nevnt under punkt 4.1.3. I rapporten fra 2015 var 
hovedinntrykket at informasjon om retten til å medvirke ble godt ivaretatt, mens i rapporten 
fra 2019 ble dette ivaretatt i liten grad. Dette gjør at det kan stilles spørsmål om barns 
medvirkning i hjelpetiltak er reell. Kontakt med saksbehandler var særskilt behandlet i 
forskningsprosjektet fra 2007 og rapporten fra 2015, med samme konklusjon om utfordringer 
knyttet til saksbehandlerskifte.   
 
Det mest relevante funnet i rapportene fra 2015 og 2019, er at barnevernet snakker med barn 
og unge, men at dette ikke gjøres i tilstrekkelig grad om hjelpetiltakene. Dette er 
bekymringsverdig med tanke på at det er sentralt at barnet får dannet seg en mening om ulike 
typer av hjelpetiltak og får kommet med sitt synspunkt. Dette har sammenheng med å finne et 
hjelpetiltak som er til barnets beste samtidig som det må tas hensyn til det mildeste inngreps 
prinsipp. Begge deler er vanskelig for barnevernet å vurdere dersom barnet ikke blir snakket 
med i tilstrekkelig grad om hjelpetiltak. Det kan føre til en opplevelse av usikkerhet og 
utrygghet for barnet dersom barnevernet kun snakker generelt og det i etterkant blir iverksatt 
hjelpetiltak som barnet ikke har fått anledning til å medvirke til.  
 
I forhold til evaluering av hjelpetiltak viser funnene fra 2007 og 2019 at dette ivaretas i liten 
grad, eller ikke er i henhold til god praksis. Dette gir grunn til bekymring med tanke på at 
ordlyden i bvl. § 4-5 ble endret og skjerpet i 2009. Oppfølging av hjelpetiltak har også 
sammenheng med formålsbestemmelsen i bvl. § 1-1 hvor det er nødvendig med tidlig innstas 
fra barnevernet for å unngå at situasjonen blir verre for barnet og familien.  
 
Hovedinntrykket etter gjennomgang av forskningsresultatene er at barns rett til medvirkning 
ivaretas i hjelpetiltak i noen grad. Selv om det har skjedd lovendringer som i større grad enn 

                                                
198  Helsetilsynet (2019) s. 59.  
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tidligere legger til rette for at barn kan medvirke i hjelpetiltak, som bvl. §§ 1-6 og 6-3 a, er det 
fremdeles et forbedringspotensial. Dette gjelder særlig med tanke på hvordan samtalen med 
barn bør foregå og at hjelpetiltak blir individuelt tilpasset. Til tross for at flere er bekymret 
over  rapporten fra 2019,199 uttaler blant annet barne- og likestillingsministeren at rapporten 
vil bli viktig «i det videre arbeidet med å utvikle kvaliteten i barnevernet».200  
 

7 Avslutning  
 
Problemstillingen innledningsvis var i hvilken grad barns rett til medvirkning ivaretas i 
hjelpetiltak. Dette er et gradspørsmål i betydningen stor, noen eller liten grad. Da 
problemstillingen skulle undersøkes, var fokuset barns rett til medvirkning ved iverksettelse 
av hjelpetiltak. Gjennom arbeidet med denne oppgaven fremstår viktigheten av barns 
medvirkning i hjelpetiltak som en helhetlig prosess, hvor barns medvirkning i alle ledd er 
viktig, herunder valg av hjelpetiltak, gjennomføring og evaluering. Det var ingen typer av 
hjelpetiltak som tilsa at barnet ikke skulle få medvirke, eller hvor medvirkning fremstod som 
mindre viktig. Retten til medvirkning er i seg selv viktig, uavhengig av typen av hjelpetiltak.  
 
Medvirkning i hjelpetiltak er viktig både for det enkelte barn og for samfunnsutviklingen. 
Gjennomgangen viser at lovverket er utformet med tanke på å tilrettelegge for at barn kan 
medvirke i hjelpetiltak, herunder oppstilles det minstekrav. Hovedinntrykket er at barns rett til 
medvirkning ivaretas i hjelpetiltak i stor grad, særlig med tanke på barnevernloven og nye 
rettsregler som bvl. §§ 1-6, 1-7 og 6-3 a.  
 
I påvente av ny barnevernslov har høringsnotat om forslag til ny barnevernslov belyst 
interessante forslag, slik som opphevelse av bvl. § 6-3. Forslag om nytt navn for 
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, i deres høringssvar, kan ses på som et forsøk 
på å skape mindre distanse mellom Fylkesnemnda og samfunnet, samt at mer åpenhet rundt 
saksbehandlingen vil være positivt. Det er også positivt med en ny formålsbestemmelse for 
hjelpetiltak i bvl. § 4-4, og innføring av forskriftshjemmel om kvalitet for hjelpetiltak. Dette 
med tanke på at det er stor variasjon i de hjelpetiltak som iverksettes, hvor det er viktig med 
fokus på hjelpetiltakets egnethet for barnet, og viktigheten av at hjelpetiltak er individuelt 
tilpasset og fleksible. Praksis fra Fylkesnemnda ga økt innsikt og forståelse av dette i praksis, 
og bekrefter viktigheten av at barnet inkluderes ved at det gis informasjon om hvilke 
hjelpetiltak som er relevante. Både lovverket og praksis viser at det varierer hvilke hjelpetiltak 
som er aktuelle i den enkelte sak, og belyser viktigheten av at det ikke settes inn for mange 
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hjelpetiltak, og at de som settes inn har barnefaglig kvalitet og blir individuelt tilpasset. Det er 
svært viktig med oppfølging av hjelpetiltak gjennom regelmessige evalueringer av 
tiltaksplanen.  
 
Gjennomgangen viser at det er bedre for barnet at det får medvirke i hjelpetiltak enn ikke, selv 
om hensynet til barnets beste kan føre til at hjelpetiltak iverksettes selv om barnet er uenig.  
Underveis har det blitt drøftet om barns medvirkning i hjelpetiltak fremstår som en 
symbolverdi eller er av faktisk betydning. På bakgrunn av gjennomgangen i lovverket, samt 
praksis og forskning, er det tale om reell medvirkning ved at barnet får anledning til å 
medvirke. Praksis fra Fylkesnemnda og forskning viser imidlertid at det er en utfordring med 
hensyn til hvordan barns rett til medvirkning i hjelpetiltak ivaretas. Dette gjelder særlig i 
forbindelse med hvordan samtalene med barnet gjennomføres og hvor mange voksne barnet 
må forholde seg til i prosessen. Selv om det er viktig at samtaler med barn er individuelt 
tilpasset, kan det spørres om rammene for samtaler med barn burde lovfestes. Dette illustrerer 
at det handler om å ivareta barnet både på det juridiske og mellommenneskelige plan, hvor 
personlig egnethet og barnefaglig kompetanse hos den som skal høre barnet er viktig.   
 
Som en oppsummering av rettstilstanden, er barns rett til medvirkning ivaretatt i noen grad i 
hjelpetiltak. Verken lovverket, rettspraksis, praksis fra Fylkesnemnda eller forskning gir til 
sammen grunn til å slå fast at det er tale om ivaretakelse i stor grad. Det er imidlertid ikke tale 
om ivaretakelse i liten grad, hvilket er positivt. Det blir interessant å se hvordan lovgiver 
utformer ny barnevernslov, samt hvordan rettsutviklingen i Høyesterett og EMD blir. Det er 
viktig med et barnevern som gir trygge rammer for medvirkning, som viser respekt overfor 
foreldre og barn, og sørger for inkludering og et godt samarbeid. Dette er nødvendig for at 
hjelpetiltak ikke blir iverksatt på feil grunnlag, eller at samme hjelpetiltak som ikke fungerer 
opprettholdes over tid uten at det blir gjort endringer. Foreldrene kan være rådville og trenger 
støtte for å håndtere situasjonen til barnet. Ettersom hjelpetiltak skal virke som et ledd i 
forebyggende arbeid og har betydning for barnet videre i livet, er det avgjørende at den første 
tiden i barnevernet blir best mulig for barnet.   
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