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Sammendrag 
Masteroppgaven undersøker norsk barnevernspolitikk i perioden mellom 1985 og 1996, med 

spesielt blikk på prinsippene om rettssikkerhet og barnets beste. I tillegg undersøkes 

betydningen internasjonale menneskerettighetsnormer hadde i den nasjonale debatten i samme 

periode. Jeg argumenterer for at de viktigste debattene i forbindelse med utarbeidelsen av 

barnevernloven av 1992 var hvorvidt barnevernet skulle være skilt ut fra sosialtjenesten og 

om loven skulle sikre barn med behov en eksplisitt rett til hjelp. Videre vises det hvordan 

debatten om rettssikkerhet i barnevernet endret seg i løpet av få år fra hovedsakelig å handle 

om hvordan barns rettssikkerhet var truet på grunn av ressurssituasjonen i norske kommuner 

til hvordan foreldrenes rettssikkerhet var truet på grunn av maktmisbruk i barnevernet. Jeg 

argumenterer også for at det mellom 1985 og 1996 var to dominerende motstridende 

tolkninger av prinsippet om barnets beste, samt at internasjonale menneskerettighetsnormer 

spilte en liten rolle i argumentasjonen i barnevernsdebatten i perioden.  
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Forord 
Det er to svært innholdsrike år jeg legger bak meg når denne masteroppgaven nå leveres. 

Innspurten har vært en spesiell tid, med korona-krisens inntog i Norge i mars og påfølgende 

utfordringer. Den faste arbeidsplassen på universitetet, kildetilgangen og intervjumulighetene 

ble plutselig endret. Det skulle ikke lenger avholdes muntlig eksamen. Jeg måtte omstille 

meg.  

Ved enden av dette toårige løpet kjenner jeg et stort behov for å takke min veileder Hanne 

Hagtvedt Vik for uvurderlig oppfølging og støtte gjennom hele prosessen. Da jeg startet på 

masterprogrammet i historie høsten 2018 hadde jeg kun noen vage tanker om at politikk, 

internasjonale organisasjoner og menneskerettigheter kunne være spennende nøkkelord for 

masteroppgaven. Fra vårt første møte har du vist engasjement for mitt prosjekt og bidratt med 

innspill til kilder, tilgang til materiale, tilbakemeldinger på utkast og veier jeg burde 

undersøke videre. Det hadde vært vanskelig – om ikke umulig – å gjennomføre dette uten din 

hjelp! Jeg vil også takke de andre studentene i veiledningsgruppa som har gitt konstruktive 

innspill og støtte hele veien.   

Takk til Arbeiderbevegelsens arkiv, fagbladet Fontene, Barne- og familiedepartementet og 

Riksarkivet for hjelp med å lete fram riktige kilder og få tilgang til disse. Takk også til 

forfatter Nils Roll-Hansen som lånte bort sin egen bok da bibliotekene ble stengt på grunn av 

korona-situasjonen.  

Jeg vil også rette en stor takk til min arbeidsgiver Hørselshemmedes Landsforbund som viste 

meg velvilje og tillit gjennom å gi meg permisjon til å gjennomføre en mastergrad i historie. 

På den måten slapp jeg å ta et vanskelig valg mellom jobben og kollegene jeg er glad i på den 

ene siden og drømmen om en mastergrad på den andre.   

Til slutt vil jeg takke familien, mine fantastiske venner og Henrik, som har vært uvurderlige 

støttespillere når dette prosjektet til tider har føltes uoverkommelig.  

 

Oslo, 28. mai 2020  
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Kapittel 1: Innledning  
  

Våkn opp, Norge! Våkn opp, Norge! Våkn opp, Norge! 

 

En gruppe mennesker roper taktfast utenfor inngangen til Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg. Fremst står en kvinne som nettopp har 

vunnet over den norske staten. Domstolen har fastslått at Norge brøt hennes 

menneskerettigheter ved å adoptere bort sønnen syv år tidligere, som hun ikke har sett siden 

da. «Nå må vi møtes, nå kan dem ikke gå imot noe, for nå har jeg knust dem sønder og 

sammen».1  

EMD har for tiden et rekordhøyt antall norske barnevernssaker oppe til behandling. Svært få 

saker kommer gjennom domstolens nåløye til realitetsbehandling, men mellom desember 

2015 og mai 2020 har EMD sluppet inn hele 38 norske barnevernssaker. I 2019 alene ble 32 

saker tatt opp til behandling. Det startet med Strand Lobben-saken, som uttalelsene over er 

hentet fra. Den biologiske moren Trude mistet omsorgen for sin sønn, som etter hvert ble 

tvangsadoptert til fosterforeldrene til tross for at Trude hadde fått et barn til som hun fikk 

beholde omsorgen for. Saken ble behandlet i EMD første gang i desember 2015, og der vant 

den norske stat med minst mulig margin, fire av syv dommere stemte for frifinnelse av staten. 

Anken til Trude ble tatt opp i storkammeret i EMD høsten 2019. Anker tas ytterst sjelden opp 

til behandling.2 I storkammeret ble saken vurdert av hele 17 dommere, og i oktober 2019 vant 

Trude mot den norske stat i storkammeret med 13 av 17 dommere på sin side. Norge ble dømt 

for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8 om retten til 

familieliv.3 Av de 38 sakene EMD har tatt opp til behandling er ni allerede avgjort. I syv av 

disse ble Norge dømt for brudd på menneskerettighetene.4 

Det norske barnevernet har en lang historie. I 1896 fikk Norge en egen barnevernlov som det 

første land i verden, en ny barnevernlov ble vedtatt i 1953 og Norge ble i 1981 det første land 

i verden med et statlig barneombud. I 1992 ble den tredje norske barnevernloven vedtatt. 

                                                           
1 Asle Hansen, "Trude knuste Norge i Strasbourg," Dagbladet, Hentet 10.09.2019 fra 
https://www.dagbladet.no/nyheter/trude-knuste-norge-i-strasbourg/71567869. 
2 I 2018 avgjorde storkammeret 18 saker, mens førsteinstansen avsa 1000 dommer. 
3 Hansen, "Trude knuste Norge i Strasbourg". 
4 "Skjebnedrama avgjort: Mor og far vant," Dagbladet, Hentet 27.03.2020 fra 
https://www.dagbladet.no/nyheter/skjebnedrama-avgjort-mor-og-far-vant/72301462. 
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Barnevernet har en sentral rolle i det norske velferdssystemet. Likevel, til tross for at Norge er 

ansett som et av de beste landene for barn å vokse opp, er det norske barnevernet omstridt, 

både innenfor og utenfor landegrensene.5 Lovgivere, barnevernsmyndigheter og rettsaktører 

må i de vanskeligste sakene balansere flere motstridende hensyn og gjøre vanskelige 

vurderinger av hva som er best for barnet nå og i framtiden. Barnevernsmyndighetene må 

forholde seg til norsk lovgivning og tidligere praksis på området, i tillegg til internasjonale 

konvensjoner Norge er forpliktet til å følge, blant dem Den europeiske 

menneskerettskonvensjon (EMK, 1950) og FNs konvensjon om barnets rettigheter 

(Barnekonvensjonen, 1989). 

Gjennom dette masterprosjektet undersøker jeg utviklingen av politisk debatt og lovgivning 

om norsk barnevern i perioden 1985 til 1996. Dette var en periode da norsk barnevern ble 

vurdert og videreutviklet gjennom utarbeidelsen av en ny barnevernlov og Norge hadde sterkt 

engasjement for internasjonale menneskerettighetsnormer. I denne perioden pågikk det 

betydelig debatt og nye normer ble formulert for hva som er til barnas beste både i Norge og 

internasjonalt.6 Oppgaven vil særlig ta for seg hvordan prinsippene om rettssikkerhet og 

barnets beste ble forstått og debattert i perioden. I tillegg vil jeg undersøke hvilken rolle 

internasjonale menneskerettsnormer hadde i den nasjonale debatten. De diskusjoner og 

avveiinger som fant sted i disse årene kan forhåpentligvis bidra til å belyse hvorfor Norge som 

eneste land har endt opp med et titalls barnevernssaker til behandling i EMD. 

 

1.1 Utdyping av tematikk  
Barns levekår og rettigheter ble tidlig et viktig hensyn i norsk rett, og i resten av Norden. Det 

som i etterkant har blitt kjent som verdens første barnevernloven ble vedtatt i 1896. Loven ble 

kalt Vergerådsloven, trådte i kraft i 1900, og omtalte forsømte barn og barn med 

atferdsvansker. Vergerådene skulle finne de beste løsningene for barn som hadde gjort 

kriminelle handlinger eller der barna sto i fare for å bli forsømt av sine foreldre. Utover på 

                                                           
5 Se blant andre "- Ettertidas dom blir neppe nådig," Dagbladet, Hentet 05.11.2019 fra 
https://www.dagbladet.no/nyheter/ettertidas-dom-blir-neppe-nadig/71372358; Asle Hansen og  Anders Holth 
Johansen, "Norsk-rumensk familie ble fratatt alle sine fem barn: I dag demonstreres det mot norsk barnevern i 
63 byer i 20 land," Dagbladet, Hentet 05.11.2019 fra https://www.dagbladet.no/nyheter/norsk-rumensk-
familie-ble-fratatt-alle-sine-fem-barn-i-dag-demonstreres-det-mot-norsk-barnevern-i-63-byer-i-20-
land/60452851; Tim Whewell, "Norway’s hidden scandal," BBC Hentet 09.09.2019 fra 
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-sh/norways_hidden_scandal. 
6 I masteroppgaven defineres normer/menneskerettsnormer både som konvensjonsfestede regler og som ikke-
bindende oppfatninger delt av flere stater internasjonalt.  



3 

1900-tallet ble det tydeligere at vergerådene ikke fungerte slik det var tenkt.  

Saksbehandlingen var tungvint, kostbar og preget av kriminalpolitisk tankegods, og det var 

stort sett kun i de store kommunene det ble behandlet saker. I 1935 var det kun en fjerdedel av 

landets 751 vergeråd som fungerte.7 En norsk offentlig utredning fra 2000 beskrev situasjonen 

slik: 

Da vergerådsloven ble vedtatt, hadde det vært en drakamp mellom det 
kriminalpolitiske og det skolepolitiske. Et halvt hundre år senere kom de 
pedagogiske vurderingene til å stå mot de sosialpolitiske. På mange måter viser dette 
barnevernets situasjon, som et grenseland mellom kriminal-, utdannings- og 
sosialpolitikk.8 

 

Barnevernet ble etablert etter andre verdenskrig som del av velferdsstatens framvekst. Den 

nye barnevernloven som ble vedtatt i 1953 utvidet fokuset til å omfatte barns oppvekstsvilkår. 

Disse endringene skjedde også i andre land. Barnevernet skulle ha to funksjoner: forebygging 

og hjelpetiltak på den ene siden og tvangstiltak på den andre. Barnevernloven av 1953 var den 

første som satte barnets beste i sentrum. Familiær tilknytning var et grunnleggende prinsipp 

og barnets beste var tett knyttet til utviklingspsykologien som vektla båndet mellom barn og 

biologiske foreldre.9 Å ta barnet ut av familien skulle bare være en løsning der alle aktuelle 

hjelpetiltak var prøvd uten hell. Her skilte loven seg fra forgjengeren Vergerådsloven, der 

bortsetting hadde vært fremste tiltak.10 Gjennom 1960- og 70-tallet tok den økte 

ungdomskriminaliteten og narkotikaens inntog i Norge mye av barnevernets ressurser. På 70-

tallet ble også barnemishandling et sentralt tema i debatten om barnevernet.11 Barnevernloven 

av 1953 hadde mangler og ble jevnlig kritisert, blant annet for å ha for lite spesifikke kriterier 

for når et barn skulle tas ut av familien. 

Barneombudet ble etablert i Norge i 1981, noe som gjorde Norge til første land i verden med 

et eget statlig12 ombud for å ivareta barns rettigheter, overvåke oppfølging av lover og foreslå 

                                                           
7 NOU 2000:12, "Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer," red. 
(Oslo: Statens forvaltningstjeneste, informasjonsforvaltning, 2000), 25-26. 
8 Ibid., 26. 
9 Ibid., 28. 
10 Ibid., 27-28, 34. 
11 Gerd Hagen, Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret  (Oslo: Akribe, 2001), 163-66, 97-
99. 
12 Sverige fikk et barneombud i 1972, men dette var lagt under og drevet av organisasjonen Redd Barna i 
Sverige. Dette endret seg da barneombudet i Sverige ble et statlig organ under Helse- og sosialdepartementet i 
1993. Se Lindkvist 2018, 293. 
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politikkendring på feltet der ombudsmannen så det nødvendig.13 Etableringen av 

barneombudet er nærmere omtalt i kapittel 2. I 1990 ble det politiske ansvaret for barnevernet 

samlet i det nye Familie- og forbrukerdepartementet (endret navn til Barne- og 

familiedepartementet i 1991), og i 1992 ble en ny lov om barnevernstjenester vedtatt. Det er 

denne loven, med endringer som er vedtatt siden ikrafttredelsen, som er i virke i dag. 1992-

loven videreførte prinsippet fra forgjengeren om at bortsetting av barn kun skulle iverksettes 

der hjelpetiltak var utprøvd uten særlig bedring, samtidig som den åpnet for at barn kunne tas 

ut av familien som virkemiddel uten å ha uttømt hjelpetiltakene først, i enkelte særtilfeller. I 

den nye loven ble ansvaret delt mellom staten, fylkeskommunene og kommunene.14 

På globalt nivå ble internasjonale menneskerettigheter utformet i en rekke erklæringer og 

konvensjoner etter andre verdenskrig. Dette inkluderte Forente Nasjoners (FN) 

Verdenserklæringen om menneskerettighetene (UDHR, 1948) og EMK fra Europarådet.15 I 

disse hadde ikke barn et særskilt vern, men barnerettigheter var omtalt i andre internasjonale 

dokumenter. Folkeforbundet hadde i 1924 vedtatt en erklæring om barns rettigheter, som ikke 

var bindende for medlemslandene. I tillegg fantes flere konvensjoner innen Den 

internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) som skulle beskytte barnearbeidere og som forbød 

handel med kvinner og barn.16 I 1959 vedtok FN «The Decleration of the Rights of the 

Child», men det var først da FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 1989 at barnerettigheter fikk 

et omfattende og sterkt internasjonalt vern.17 

                                                           
13 Barneombudet, "Verdens første barneombud er død,"  Hentet 21.11.2018 fra 
https://barneombudet.no/2013/11/04/verdens-forste-barneombud-er-dod/; Linde Lindkvist, "Rights for the 
World’s Children: Rädda Barnen and the Making of the UN Convention on the Rights of the Child," Nordic 
Journal of Human Rights 36, no. 3 (2018); Hanne Hagtvedt Vik og  Skage Alexander Østberg, "Deploying the 
Engagement Policy: The Significance of Legal Dualism in Norway’s Support for Human Rights Treaties from the 
late 1970s," ibid.36:3: 313-14. 
14 Barnevernloven av 1992, "Lov om barneverntjenester,"  Hentet 09.09.2019 fra 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100?q=barnevernloven; NOU 2000:12, "Barnevernet i Norge. 
Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer," 29, 34-35. 
15 Hanne Hagtvedt Vik, "Internasjonale menneskerettigheter," i Krig og fred i det lange 20. århundre, red. Hilde 
Henriksen Waage, Rolf Tamnes og Hanne Hagtvedt Vik (Oslo: Cappelen Damm akademisk, 2013), 261, 68. 
16 Zoe Moody, "The United Nations Declaration of the Rights of the Child (1959): Genesis, Transformation and 
Dissemination of a Treaty (Re)Constituting a Transnational Cause," Prospects: Quarterly Review of Comparative 
Education 45, no. 1 (2015).; Daniel Roger Maul, "The ILO and the Globalization of Human Rights," i Human 
Rights in the Twentieth Century, red. Stefan-Ludwig Hoffmann (New York: Cambridge University Press, 2011). 
17 Paula S. Fass, "A Historical Context for the United Nations Convention on the Rights of the Child," (2011): 18; 
Moody, "The United Nations Declaration of the Rights of the Child (1959): Genesis, Transformation and 
Dissemination of a Treaty (Re)Constituting a Transnational Cause."; Lucy Smith, "FNs konvensjon om barnets 
rettigheter," i Barnekonvensjonen: Barns rettigheter i Norge. 2. utg. , red. Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt 
og Kirsten Sandberg (Oslo: Universitetsforlaget, 2012), 17. 
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Fra 1950 og parallelt med framveksten av konvensjoner og normer som stadfestet individers 

menneskerettigheter, skjedde en gradvis utvikling internasjonalt mot å se barn som egne 

individer. Barn skulle ikke bare beskyttes og få utdanning, men deres autonomi og 

selvbestemmelse skulle ivaretas. Historiker Michael Freeman har omtalt utviklingen som at 

«[…] discourse about children and their rights has moved on rapidly since the 1960s. (...) The 

emphasis shifted from protection to autonomy, from nurturance to self-determination, from 

welfare to justice.»18 

Denne endringen i tankegang om barn som selvstendige individer ble konvensjonsfestet i FNs 

barnekonvensjon. Konvensjonen er ifølge historiker Paula Fass preget av en balanse mellom å 

se barn som omsorgstrengende objekter og å se barn som individer som har rett til å utfolde 

seg på egenhånd.19 Michael Freeman mener balansen fremstår mer som en ideologisk konflikt 

mellom dem som ser på barnerettigheter som primært omsorgsrettigheter og dem som 

vektlegger barns rett til autonomi og selvbestemmelse.20 Konvensjonen har fire 

grunnleggende prinsipper, ikke-diskriminering (art. 2), barnets beste (art. 3), barnets rett til liv 

og utvikling (art. 6) og barnets rett til å bli hørt (art. 12).21 Freeman mener det er prinsippet 

om barnets beste, og herunder behovet for omsorg, som har vært førende i konvensjonen og 

mest dominerende i den offentlige debatten i etterkant av implementeringen.22 

Også balansen mellom barnets autonomi og foreldrenes rett til å bestemme over sitt barn ble 

adressert i forbindelse med utforming av konvensjonen, og det hadde underveis vært ulike syn 

på dette. Norge hadde vært blant pådriverne for en konvensjonstekst som skulle gå langt i å 

understreke at barn hadde rettigheter alene, og at foreldrenes rett til å ta avgjørelser om barnet 

var avgrenset av barnets autonome rettigheter.23  

Fra begynnelsen av 1980-tallet var det en generell økning i interesse for internasjonale 

menneskerettighetsnormer i Norge, samt økende aktivitet internasjonalt blant annet gjennom 

kommisjoner, komiteer og domstolsbehandling av barnerettigheter. Samtidig ble også barns 

                                                           
18 Michael D. A. Freeman, "Introduction: Rights, Ideology and Children," i Ideologies of Children's Rights, red. 
Michael Freeman and Philip Veerman (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1992), 3. 
19 Fass, "A Historical Context for the United Nations Convention on the Rights of the Child," 18;  Se også Marc 
Jans, red. Children as Citizens: Towards a Contemporary Notion of Child Participation (2004), 34. 
20 Freeman, "Introduction: Rights, Ideology and Children," 5. 
21 Barne- og familiedepartementet, "FNs konvensjon om barnets rettigheter,"  Hentet 11.12.2019 fra 
https://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/fns-barnekonvensjon/fns-konvensjon-
om-barnets-rettigheter/id2511390/. 
22 Freeman, "Introduction: Rights, Ideology and Children," 5; "The Limits of Children’s Rights," 30. 
23 Vik og  Østberg, "Deploying the Engagement Policy: The Significance of Legal Dualism in Norway’s Support for 
Human Rights Treaties from the late 1970s," 313. 
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rettigheter et tema innen det europeiske menneskerettighetssystemet. Norges internasjonale 

ambisjoner på menneskerettighetsområdet økte, og de internasjonale normene ble mer sentrale 

både i det norske politiske ordskiftet og i rettsvesenet.24 Perioden var preget av stor aktivitet 

på barnerettsområdet både nasjonalt og internasjonalt, og arbeidet med å utvikle FNs 

barnekonvensjon pågikk gjennom 1980-tallet, med Norge blant de statene som deltok aktivt 

og støttende.25 Norge ratifiserte Barnekonvensjonen 7. februar 1991. Gjennom 1990-tallet 

fikk internasjonale menneskerettigheter tydelig gjennomslag i nasjonal rett, også i domstolene 

i Norge. I Europa ble norsk rett ettergått av Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.26 

Det skjedde også for barnevernet, og i 1996 ble Norge dømt i den første barnevernssaken som 

gikk gjennom hele det norske rettssystemet og til menneskerettighetsdomstolen EMD i 

Strasbourg. Saken er kjent som Adele-saken og dreide seg om en kvinne, Adele Johansen, 

som mistet omsorgen for sin nyfødte datter og litt senere samværsrett og foreldrerett. EMD 

kom fram til at den norske staten hadde krenket artikkel 8 i EMK.27 Adele-saken og dens 

betydning er nærmere diskutert i kapittel 3. 

Utviklingen ble reflektert i og ytterligere forsterket av at EMK ble inkorporert i norsk lov 

gjennom menneskerettsloven (1999) og med dette gitt forrang ved strid mellom norsk rett og 

konvensjonsteksten. I 2003 ble også FNs barnekonvensjon del av denne loven, og det ble 

samtidig gjort endringer i barneloven og barnevernloven.28 Siden opprettelsen av 

menneskerettsloven og inkorporasjonen av de to relevante konvensjonene skjedde etter 

tidsavgrensningen for oppgaven vil det ikke bli viet ytterligere plass til dette videre.  

   

1.2 Kunnskapsstatus og avgrensning til annen forskning 
Utviklingen av velferdsstaten i Skandinavia og Norden er godt dokumentert gjennom historisk 

forskning. Velferdsstaten i Norge og våre naboland har ofte blitt referert til som «den 

skandinaviske modellen» eller «den sosialdemokratiske modellen», og kjennetegnes ved lave 

lønnsforskjeller, et mål om utjevning, sikkerhet mot uforutsette hendelser i livet og like 

                                                           
24 Johan Karlsson Schaffer, "The Reluctant Activists: The Scandinavian States and International Human Rights," 
(2018); Vik og  Østberg, "Deploying the Engagement Policy: The Significance of Legal Dualism in Norway’s 
Support for Human Rights Treaties from the late 1970s." 
25 "Deploying the Engagement Policy: The Significance of Legal Dualism in Norway’s Support for Human Rights 
Treaties from the late 1970s." 
26 Anniken Hareide, "Norge og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Veien fra motstand til 
tilslutning, 1948-1964" (Masteroppgave, Universitetet i Oslo, 2016). 
27 "Case of Johansen v. Norway,"  Hentet 05.09.2019 fra https://hudoc.echr.coe.int/. 
28 Smith, "FNs konvensjon om barnets rettigheter," 27. 
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muligheter for alle innbyggere.29 Velferdsstatens framvekst og mer generelt, den norske 

politiske historien i etterkrigstiden, er også godt dokumentert. Historien har ofte vært sentrert 

rundt fremveksten av generøse sosiale støtteordninger, tilgangen til skole og høyere utdanning 

for alle og sterke arbeidslivsrettigheter.30  

Barnevernet har vært en del av utviklingen av velferdsstaten. Barn har vært og er fremdeles en 

utsatt gruppe, og samfunnsendringene etter 1945 forsterket bevisstheten rundt samfunnets 

ansvar for barns oppvekstvilkår.31 Norge har blitt ansett som et foregangsland for barns 

oppvekstkår. En av målsettingene som knyttes til den skandinaviske velferdsmodellen er at 

ingen innbyggere skal falle utenfor, derfor har samfunnet et ansvar for å ta vare på de barna 

som trenger det. Samtidig har diskusjonen om hvor grensen mellom foreldrenes autoritet over 

barna og samfunnets ansvar for å ivareta dem pågått.32  

Barnevernets utvikling er sett på fra flere ulike fagdisipliner, blant dem rettsvitenskap. En 

pioner innenfor juss i Norge er Johs. Andenæs, og på 1950-tallet skrev han om 

ungdomskriminalitet og forholdet til barnevernet.33 I samme tidsperiode var Knut Sveri og 

Gerd Benneche viktige bidragsytere til debatten om barnevernlovgivningen, og særlig 

diskusjonen om hvorvidt rettssikkerheten var godt nok ivaretatt i barnevernloven av 1953. 

Siden 1976 har kriminolog Kjersti Ericsson skrevet flere bøker, bokkapitler og artikler om 

barnevern. Hennes søkelys var på barnevernets rolle overfor barn med utfordringer rundt 

atferd, rus og kriminalitet, og å finne løsninger for disse barna utenfor fengsel. Mangeårig 

praktiserende barnevern- og barnerettsadvokat Knut Lindboe har gitt ut flere bøker og artikler 

om barnevernlovgivningen og tolkningen av denne i Norge. Professor i juss, Kirsten 

Sandberg, har vært høyesterettsdommer og norsk representant til og leder for FNs 

barnekomite.34 Hun har et titalls utgivelser bak seg om både internasjonale barnerettigheter og 

norsk barnerett. Andre bidragsytere har vært psykolog Elisabeth Backe-Hansen og professor i 

                                                           
29 Se blant andre Kalle Moene og  Erling Barth, "Den skandinaviske likhetsmodellen," Plan 36, no. 3 (2004); Bent 
Greve, Comparative welfare systems : the Scandinavian model in a period of change  (Basingstoke: Macmillan, 
1996). Se også bibliografien til Klaus Petersen (f. 1965). 
30 Se blant andre Anne-Lise Seip, Veiene til velferdsstaten: norsk sosialpolitikk 1920–75 (Oslo, 1989); Knut 
Halvorsen, Velferd: fra idé til politikk for et godt samfunn (Oslo, 2014); Lars Alldén, Natalie Rogoff Ramsøy & 
Mariken Vaa (red.) Det norske samfunn (Oslo, 1986); m.fl.  
31 Tordis Dalland Evans, Ivar Frønes, og  Lise Kjølsrød, Velferdssamfunnets barn  (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 
1994). 
32Per Olav Tiller, "Barns beste den gang - og nå?," i Velferdssamfunnets barn, red. Tordis Dalland Evans, Ivar 
Frønes, og  Lise Kjølsrød (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994). 
33 Johs. Andenæs, "Tenåringskriminaliteten - en utfordring til barnevernet," Norges Barnevern, no. 8-9 (1959). 
34 UiO, "Kirsten Sandberg, professor insitutt for offentlig rett,"  Hentet 22.05.2020 fra 
https://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/kirstens/. 
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juss, Elisabeth Gording Stang, som har gitt viktige innspill i debatten om barnevern, og særlig 

barnets beste, i tidsperioden for oppgaven og fram til i dag. Utgivelser fra de ovennevnte har 

vært viktige kilder i forbindelse med masterprosjektet. 

I denne oppgaven dokumenterer jeg den politiske og til dels juridiske utviklingen av 

barnevernet i en bestemt periode. Barnevernsarbeider, byråsjef og mangeårig leder av Norsk 

barnevernssamband (NBS) Gerd Hagen har skrevet en bok om barnevernets historie i det 20. 

århundre, i tillegg til flere artikler og kapitler om det samme emnet. Historiker Jan Messel har 

skrevet historien om yrkesgruppene barnevernpedagoger, vernepleiere og sosionomer i boka 

«I velferdsstatens frontlinje» og som redaktør for boka «Profesjonshistorier». Han har to 

kapitler som dreier seg om barnevernet. Kriminolog Guri Larsen skrev en 

doktorgradsavhandling ved institutt for kriminologi ved Universitetet i Oslo i 1995, kalt 

«Barnevern i hundre år. Et overblikk på lovreformhistorien». Jeg har benyttet en del 

informasjon fra Hagen, Messel og Larsen. Disse forfatterne har også vært viktige for å finne 

andre kilder som kunne hjelpe meg å besvare problemstillingen. Likevel har ikke disse eller 

andre forfattere dokumentert norsk barnevern sett i sammenheng med de internasjonale 

menneskerettsnormene som har vært relevante for dette prosjektet. Hagen går ikke inn på det 

menneskerettslige aspektet i barnevernet, ei heller skriver hun så mye om politisk debatt og 

utvikling av feltet. Messel har fokus på de ansatte i barnevernet og på utviklingen av 

profesjonen og yrkesutdanningen. Larsen ser på lovutviklingen fra et juridisk og 

kriminologisk synspunkt. Jeg bruker andre primærkilder enn Hagen, Messel og Larsen og ser 

nærmere på andre områder av barnevernshistorien. Mitt prosjekt vil tidvis overlappe med 

disse forfatterne, men i størst grad vil det være et samspill med disse der denne oppgaven kan 

bidra til å fylle ut forståelsen av barnevernspolitikken i den relevante tidsperioden.   

Det meste av litteraturen om barns internasjonale menneskerettigheter er dominert av 

europeiske og amerikanske forskere.35 Noen forskere på feltet har definert de nordiske 

landene som «global good samaritans» i menneskerettshistorien. Med dette menes det at 

landene har hatt stor påvirkningskraft og fungert som «moralske supermakter», særlig i 60- og 

70-årene.36 Denne teorien utfordres av andre forskere, som mener den ikke tar inn over seg de 

nordiske landenes mangelfulle innsats for menneskerettigheter på hjemmebane. For eksempel 

                                                           
35 Noen sentrale menneskerettshistorikere internasjonalt er Mark Mazower, Stefan-Ludwig Hoffmann, Paul 
Gordon Lauren, Zoe Moody, Kenneth Cmiel, Lynn Hunt, Samuel Moyn, Peter Stearns m.fl. I Skandinavia er 
forskere som Steven L. B. Jensen (Danmark), Linde Lindkvist (Sverige) og Hanne Hagtvedt Vik (Norge) m.fl. 
sentrale. 
36 Se blant andre Alison Brysk (2009), Annika Bergman (2007), Vik et. al. (2018), Christopher Browning m.fl. 
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Schaffer og Langford fremmer et alternativt rammeverk om de nordiske landenes innsats på 

menneskerettsfeltet som «the Nordic human rights paradox». Dette teoretiske rammeverket 

legger til grunn at de nordiske landene på den ene siden var sterke forkjempere for sterke 

menneskerettigheter internasjonalt, men på den annen side viste skepsis nasjonalt til hvordan 

internasjonale menneskerettighetsnormer utfordret nordisk demokratisk og juridisk 

tradisjon.37 Andre forskere mener paradoks-teorien igjen setter et for tydelig skille mellom 

internasjonalt engasjement og nasjonal skepsis, og mener sannheten ligger et sted mellom de 

to.38 

Historien om utviklingen av velferdsstaten og demokrati i de nordiske landene har vært 

bygget rundt hvordan «folket» tok kontroll over staten og makten, ikke hvordan individider 

frigjorde seg fra staten og statlig styring. De senere årene har historien om velferdsstatens 

framvekst og den positive fortellingen om statens godhet og omsorg for sine borgere blitt møtt 

av en motstemme i forskningen som har stilt seg kritisk til statens inngripen i enkeltindividers 

og familiers liv. En gruppe nordiske historikere skriver i en artikkel fra 2018 at få historikere 

har sett menneskerettigheter i sammenheng med demokratiutvikling og byggingen av 

velferdsstaten. De få historikerne som har dekket feltet har sett det i et kritisk lys og poengtert 

hvordan velferdsstater ikke har respektert menneskerettighetsnormene, blant annet gjennom 

politikk overfor minoriteter.39 Et eksempel fra Norge er steriliseringspolitikken som ble ført 

overfor etniske grupper, psykisk utviklingshemmede og seksuelle avvikere. I 1934 vedtok 

Stortinget en steriliseringslov mot én stemme, der sterilisering av individer skulle være basert 

på samtykke fra individet selv, fra en verge eller en institusjon. Det uttalte målet med loven 

var å hindre seksuelle avvikere fra å gjøre kriminelle handlinger, nedarving av arvelige 

sykdommer eller utviklingshemming, samt å unngå at det ble født barn der foreldrene ikke 

ville være i stand til å ta vare på det.40 Utviklingen av steriliseringslover foregikk også i de 

øvrige nordiske landene, og i hele regionen var opposisjonen mot en mild form for eugenikk41 

                                                           
37 Malcolm Langford og  Johan Karlsson Schaffer, "The Nordic Human Rights Paradox: Moving Beyond 
Exceptionalism," Faculty of Law Research Paper No. 2013-25(2015). 
38 Hanne Hagtvedt Vik et al., "Histories of Human Rights in the Nordic Countries," Nordic Journal of Human 
Rights 36, no. 3 (2018): 193-94. 
39 Ibid., 195-96. 
40 Nils Roll-Hansen, "Norwegian Eugenics: Sterilization as social reform," i Eugenics and the Welfare State, red. 
Gunnar Broberg og  Nils Roll-Hansen (East Lansing: Michigan State University Press, 2005), 169-76. 
41 Eugenikken var en lære om å forbedre den menneskelige befolkningers biologiske kvalitet. Dette skulle 
gjøres gjennom å regulere reproduksjonen i samfunnet. I første rekke ønsket man å sørge for at mennesker 
med antatt verdifulle arvelige egenskaper skulle få flere barn enn mennesker med antatt mindreverdige 
arvelige egenskaper. Læren var framtredende fra slutten av 1800-tallet til årene etter Nazi-Tysklands fall, men 
enkelte land hadde steriliseringslover fram til 1970-tallet. (Store Norske Leksikon). 
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nesten ikke-eksisterende. Den norske steriliseringsloven ble moderat endret i 1961 for å legge 

mer vekt på individets rettigheter, men steriliseringsloven forble aktiv helt fram til 1977.42 

Fokuset på velferdsstatenes brudd på menneskerettighetene blant nordiske historikere ble 

framtredende på 1990-tallet og falt sammen med en bekymring fra statsvitere og jurister om at 

innbyggere i de nordiske velferdsstatene hadde svak beskyttelse av sine individuelle 

rettigheter i lovverket.43  

 

1.3 Problemstilling   
Gjennom masteroppgaven ønsker jeg å gi et bidrag til forståelsen av nyere norsk 

barnevernspolitikk og hvordan internasjonale menneskerettsnormer kan komme til uttrykk i 

nasjonal politikkutvikling. Tematikken er i liten grad dekket gjennom historisk forskning til 

nå, og kan være særlig relevant å undersøke siden Norge for tiden utfordres av Den 

europeiske menneskerettsdomstolen på barnevernsområdet.  

Problemstillingen for oppgaven er: Hvordan utviklet norsk barnevernspolitikk og offentlig 

debatt rundt barnevernet seg i perioden 1985 til 1996?  

Årsaken til valget av denne tidsperioden er at Norge fikk en ny barnevernlov i 1992, men 

arbeidet med denne strakk seg tilbake til en NOU avgitt i 1985. Det er denne barnevernloven 

som ligger til grunn for sakene som for tiden er til behandling i Den europeiske 

menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I 1996 ble Norge dømt i Adele-saken, den første 

barnevernssaken som kom opp til behandling i Strasbourg. Samtidig, på det mer overordnede 

plan, viser litteraturen at 1980- og 90-tallet var en periode der de internasjonale 

menneskerettsnormene, herunder også barnerettsnormene, virkelig fikk gjennomslagskraft i 

norsk politikk. FNs barnekonvensjon ble vedtatt av FN i 1989 og ratifisert av Norge i 1991. 

Rettssikkerhet framstår som en av de viktigste momentene i debatten om barnevernspolitikken 

i denne perioden. Begrepet kan ha ulike betydninger, og i denne masteroppgaven betyr 

begrepet sikkerhet mot overgrep og vilkårlighet fra staten. Å sikre at ingen borgere blir utsatt 

for urettmessige inngrep fra staten innebærer blant annet at det alltid må være juridisk 

dekning for inngrep som gjøres og beslutninger som tas, og at alle parter i en sak får uttale seg 

og gi sin mening, enten på egenhånd eller via en advokat. For barn kan rettssikkerhet også 

                                                           
42 Roll-Hansen, "Norwegian Eugenics: Sterilization as social reform," 173, 76. 
43 Vik et al., "Histories of Human Rights in the Nordic Countries," 196. 
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innebære retten til beskyttelse fra mishandling og omsorgssvikt. Prinsippet har gitt vanskelige 

avveiingsutfordringer for barnevernet, siden rettssikkerhet for foreldre og barn i enkelte 

tilfeller kan være motstridende.     

Barnevernet har også hatt avveiingsutfordringer mellom barnevern og samfunnsvern. På den 

ene siden vern av barn som ikke får sine behov tilfredsstilt optimalt fra foreldrene, og på den 

andre et samfunnsvern der barnevernet må ta hånd om barn som gjør kriminelle handlinger. 

Barnevernet har blitt kritisert både for å gripe inn for ofte overfor familier i den første 

kategorien og for sjelden i den andre. I denne oppgaven er det hovedsakelig barnevern av den 

første kategorien som er relevant, der problemene som har ført til et inngrep fra barnevernets 

side ligger hos foreldrene.  

Barnets beste har vært en ledelinje i norsk barnevern siden barnevernloven av 1953. I 

barnevernloven av 1992 ble prinsippets rolle styrket ved at det ble forankret som et 

avgjørende prinsipp. Også i Barnekonvensjonen av 1989 er prinsippet grunnleggende. Barnets 

beste ble hyppig nevnt i debatt om barnevern i perioden, både i Norge og internasjonalt. 

Likevel har ikke den norske barnevernloven eller Barnekonvensjonen noen utfyllende 

forklaring av hvordan prinsippet skal forstås, noe som har åpnet opp for ulike fortolkninger. 

For å besvare problemstillingen vil jeg særlig søke svar på følgende spørsmål: 

• Hvilke problemforståelser og debatter sto sentralt i forbindelse med utviklingen og 

vedtaket av barnevernloven av 1992?  

• Hvordan utviklet debatten om rettssikkerhet i barnevernet seg i medier og på 

Stortinget etter vedtaket av den nye barnevernloven? 

• Hva var de mest sentrale tolkningene av prinsippet om barnets beste som kom 

fram i medier, politiske dokumenter og blant forskere fra ulike fagmiljøer i 

perioden?  

• Hvilken betydning hadde internasjonale menneskerettighetsnormer i den nasjonale 

debatten om barnevern? 

Det fjerde delspørsmålet trekker inn de internasjonale dimensjonene ved norsk politikk på 

dette feltet. Analysen vil se på i hvilken grad menneskerettighetsnormer forankret i FNs 

barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjonen ble diskutert i norsk 

politikkutvikling på barnevernsfeltet i perioden. Dette fordi internasjonale 

menneskerettighetsnormer om barns rettigheter ble utviklet og også ratifisert av Norge i 
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perioden oppgaven dekker. Samtidig ble barnevernssystemet satt under lupen av Den 

europeiske menneskerettighetsdomstolen for første gang. 

 

1.4 Utdyping av kildegrunnlag og metode 
Menneskerettshistorie befinner seg tematisk i en krysning mellom historie, statsvitenskap og 

rettsvitenskap. Siden menneskerettighetene, i den formen de fremstår i dag med 

konvensjonsfestede rettigheter og et juridisk rammeverk, er et fenomen som har utviklet seg 

gradvis de siste 50 årene, er også historieskrivingen om menneskerettighetene i en tidlig 

fase.44 Det er skrevet mer om menneskerettigheter som politisk konsept enn historien om 

dem.45  

Historikere er viktige bidragsytere til å forstå politiske prosesser. Å se hendelser og prosesser 

fra et historisk perspektiv og med historisk metode kan gi verdifull forståelse av hvordan 

politikk utvikles. Betydningen av den historiske konteksten, hvordan prosessene som 

undersøkes ble forstått i den aktuelle perioden og hvordan relevante aktører så på sin rolle kan 

i mange tilfeller fortelle noe om hvorfor en utvikling eller prosess ble slik den ble. Historikere 

bruker andre kilder og forklaringsmodeller enn jurister, statsvitere og bidragsytere fra andre 

fagtradisjoner som undersøker politikk og rettigheter. Kildene kan forklare hvorfor og 

hvordan historiske aktører forsto ting ulikt ut fra datidens situasjon, samt egen bakgrunn, 

kjønn, alder, tro eller ideologiske oppfatning. Nettopp på grunn av forståelsen for historiske 

kilder og hva de kan og ikke kan fortelle kan historikere bidra til kunnskap om politiske 

prosesser og hendelser i fortiden.  

I forbindelse med dette masterprosjektet har mengden relevante kilder gjort at jeg har 

begrenset undersøkelsene til nasjonal politikkutvikling, uten å gå dypere inn i implementering 

i kommuner og fylkeskommuner eller en sammenligning med øvrige stater. Oppgaven dreier 

seg hovedsakelig om nasjonal politikk, men har et internasjonalt element ved at normene som 

påvirker norsk politikk oppstår og endres i det internasjonale fellesskapet, som regel gjennom 

mellomstatlig samarbeid i internasjonale organisasjoner (eksempelvis FN, EF/EU, ILO, m.fl.). 

Dette forholdet mellom nasjonalt og internasjonalt perspektiv er et fellestrekk for 

menneskerettshistorie, og spesielt relevant når det gjelder normdannelse. Internasjonale 

                                                           
44 Stefan-Ludwig Hoffmann, "Introduction: Genealogies of Human Rights," i Human Rights in the Twentieth 
Century, red. Stefan-Ludwig Hoffmann (New York: Cambridge University Press, 2011), 2-3. 
45 Ibid., 2. 
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normer kan oppstå gjennom at nasjonale normer fremmes internasjonalt av filantroper, 

organisasjoner eller lignende. Det kan også foregå motsatt vei ved at internasjonale normer 

implementeres i vidt forskjellige nasjonale politiske og sosiale strukturer, noe som kan føre til 

at internasjonale normer får forskjellige uttrykk i forskjellige land.46 Det er den siste varianten 

som er særlig relevant for denne masteroppgaven.  

Formålet med dette masterprosjektet har altså vært å undersøke hvordan norsk 

barnevernspolitikk- og debatt utviklet seg med hensyn til prinsippene om rettssikkerhet og 

barnets beste i årene fra 1985 til 1996. I tillegg til dette har jeg ønsket å undersøke om, og i så 

fall i hvilken grad, internasjonale menneskerettsnormer har blitt diskutert i den nasjonale 

politikkutviklingen. For å finne svar på problemstillingen har jeg først og fremst undersøkt 

offentlige dokumenter fra Storting og regjering. Jeg har også sett til debatt i medier og 

fagtidsskrift, samt noe arkivmateriale fra fagorganisasjoner. 

Jeg startet med å kartlegge utviklingen av nasjonal politikk gjennom regjeringens meldinger 

og proposisjoner til Stortinget i perioden. Derfra beveget jeg meg inn i utvalgte prosesser i 

arkivet etter Sosialdepartementet og Barne- og familiedepartementet (BFD). I 

departementenes arkiver var det særlig høringssvar fra utvalgte organisasjoner og innspill som 

ga et bilde av hvilke debatter som var de mest sentrale i de ulike prosessene. Videre i arbeidet 

har jeg undersøkt arkiver etter fagtidsskriftene Barnevernpedagogen og Embla. Her kartla jeg 

hva fagdebatten dreide seg om i den aktuelle perioden og hvilke debatter de aktuelle 

yrkesgruppene, primært barnevernspedagogene og sosionomene, var opptatt av. I tillegg ga 

det et bilde av forbundenes syn på utviklingen, samt deres bidrag til de politiske prosessene. 

Videre har jeg gjennomgått alle utgaver av det juridiske tidsskriftet Mennesker og rettigheters 

årganger fra 1983 (første utgivelsesår) til år 2000. Den fjerde utgaven i 1984 var et 

spesialnummer om barn og menneskerettigheter, men uten at barnevern var viet spesiell plass. 

Barnevernet ble nevnt i enda et spesialnummer om barnets rettigheter i 1991, i forbindelse 

med ratifikasjonen av Barnekonvensjonen, barneombudsrollen og lang behandlingstid i 

barnevernet. Deretter ble det ikke nevnt igjen før i tredje utgave i 1996, der dommen mot den 

norske stat i Adele-saken ble omtalt under det faste segmentet «Rettspraksis».  

Videre undersøkte jeg arkivmateriale fra Norsk barnevernpedagogforbund, Norsk 

sosionomforbund og Norsk vernepleierforbund hos Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 

                                                           
46 Martha Finnemore og  Kathryn Sikkink, "International Norm Dynamics and Political Change," International 
organization 52, no. 4 (1998): 893. 
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(AAB) i Oslo. De tre forbundene ble slått sammen til Fellesorganisasjonen (FO) i 1992 og 

materiale fra etter sammenslåingen fikk jeg også tilgang til hos AAB. I tillegg har jeg funnet 

innleverte høringsdokumenter fra disse organisasjonene, samt andre sentrale organisasjoner, i 

arkivet hos BFD og Riksarkivet. Saksdokumenter kombinert med tidsskriftene forbundene ga 

ut har bidratt til et helhetlig og detaljert bilde av fagdebatten i perioden. Sammenslåingen av 

Barnevernpedagogforbundet, Sosionomforbundet og Vernepleierforbundet i 1992 var en 

gradvis prosess hvor forbundene samarbeidet tett før selve sammenslåingen, slik at 

forbundene i enkelte sammenhenger sendte inn høringssvar og andre henvendelser sammen, 

mens i andre sammenhenger uttalte de seg hver for seg. Dette gjorde det tidvis komplisert å 

finne fram i arkivene.   

Jeg har også undersøkt Nasjonalbibliotekets avistjeneste og mediedatabasen Atekst Retriever 

ved hjelp av nøkkelord og fraser for å kartlegge medieomtalen av de såkalte «mappebarna», 

tusenvis av ubehandlede barnevernsmeldinger som ble kjent i mediene rundt 1990. Disse 

databasene har også vært viktige for å undersøke når Adele-saken ble omtalt første gang i 

norsk presse og dekningen i etterkant av at dommen falt i Strasbourg i 1996. Søkene i Atekst 

Retriever og Nasjonalbibliotekets tjeneste har også bidratt til å gi et mer utfyllende bilde av 

den offentlige debatten om barnevernet og barnevernspolitikken i perioden. Gjennom å 

undersøke mediene i perioden har jeg kunnet beskrive hvordan samfunnsdebatten endret seg 

fra år til år, og fra måned til måned og dag til dag, i spesielle perioder. Et eksempel på en slik 

periode var ukene etter menneskerettskommisjonen i Strasbourg la fram sin rapport i Adele-

saken og dagene og ukene etter at dommen falt i august 1996. 

Jeg har også gjennomgått noen få sentrale dommer fra Den europeiske 

menneskerettsdomstolen, hvor Adele-dommen var den viktigste. Jeg har også sett på saker fra 

Høyesterett som ble behandlet mellom 1982 og 1992. Siden Høyesterett i avgitte dommer 

viser til tidligere rettspraksis har disse gjennomgangene gitt et bilde av sentrale dommer som 

har etablert presedens i den relevante perioden.  

Jeg hadde opprinnelig en plan om å supplere de skriftlige kildene med intervjuer av relevante 

nøkkelpersoner som kunne utdype og forklare prosesser som ikke ble godt nok belyst i de 

skriftlige kildene. Dette ville jeg vente med til jeg var tilnærmet ferdig med å bearbeide de 

skriftlige kildene, slik at jeg kunne stille gode spørsmål med bakgrunn i de skriftlige kildene, 

for å fylle ut den historiske forståelsen med detaljer og subjektive opplevelser av prosessene. 

Dessverre rammet korona-pandemien i mars 2020, i det jeg hadde avtalt ett intervju og 



15 

kontaktet flere andre for å avtale tidspunkt for møter. Av den grunn måtte intervjuene utsettes, 

da det var utfordrende å gjennomføre dem elektronisk eller via telefon, grunnet kravene fra 

Norsk senter for forskningsdata (NSD) om utfylt samtykkeskjema. De aktuelle 

intervjuobjektene er alle mellom 70 og 90 år, noe som gjorde digital gjennomføring vanskelig.   

Perioden masteroppgaven tar for seg var preget av sammenslåinger og endringer. Barne- og 

familiedepartementet ble opprettet som nytt departement i 1990. Derfor har jeg også måttet 

forholde meg til Sosialdepartementet og Forbruker- og administrasjonsdepartementet, som 

hadde barnevernet og tilliggende saksfelt før opprettelsen av et eget barnedepartement. Dette 

har gjort det mer utfordrende å finne enkelte dokumenter. Det har også vært utfordringer ved 

at alle dokumenter fra relevante departementer datert fram til 1990 befinner seg hos 

Riksarkivet, mens resten er i BFDs egne arkiver. I 2011 ble det opprettet en sentralenhet for 

fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, men fram til dette var det BFD som satt på 

oversikten over antall saker og behandlingstider i de 12 nemndene. Jeg har etterspurt tallene 

fra perioden 1993 til 1996 fra departementet to ganger, men ikke fått tilgang til dem. Det jeg 

har av tallmateriale fra fylkesnemndene er derfor hentet fra sekundærkilder, men er ikke så 

utfyllende som jeg ville ha ønsket. 

En annen utfordring har vært at den avgrensede tidsperioden for denne oppgaven omfattet den 

tidlige fasen av nettpublisering, e-post og datamaskinbruk generelt. Jeg kan ikke utelukke at 

det er dokumenter og korrespondanse som i denne overgangsfasen ikke har blitt arkivert på en 

måte som har gjort det mulig å finne det.  

 

1.5 Oppgavens oppbygning  
Oppgaven er bygget opp tematisk med en kronologisk oppbygning innad i kapitlene. Etter 

dette innledningskapittelet følger kapittel 2 om utviklingen av den nye barnevernloven som 

ble vedtatt i 1992. Jeg ser nærmere på hvilke debatter som var de mest sentrale i prosessen og 

om noen internasjonale menneskerettsnormer ble vektlagt. I kapittel 3 undersøkes hvilke tiltak 

som ble iverksatt for å ivareta rettssikkerheten i den nye barnevernloven, og hvordan dette 

påvirket debatten. Dette kapittelet gir en gjennomgang av Adele-saken som ble behandlet i 

EMD og politisk diskusjon om barnevernet på 1990-tallet under det som ble omtalt som en 

«tillitskrise» for barnevernet. Kapittel 4 omhandler prinsippet om barnets beste og hvordan 

dette ble forstått på Stortinget, i medier, av Høyesterett og ulike fagaktører i perioden 1985-

1996. I kapittel 5 gir jeg noen konkluderende tanker basert på funnene i oppgaven. 



16 

Avslutningsvis finnes et kort etterord om norsk barnevernspolitikk de siste fem årene og 

hvilke tendenser som foreløpig kan anes.  
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Kapittel 2: Barnevernloven av 1992 
Den 15. juni 1992 vedtok Stortinget en ny barnevernlov. Den trådte i kraft 1. januar 1993. 

Loven skulle gjøre barnevernet mer moderne og bedre rustet til å håndtere barn med 

utfordrende oppvekstvilkår.47 I tiårene etter andre verdenskrig pågikk en utvikling 

internasjonalt hvor nasjonalstater begynte å ta et større ansvar for at den enkelte innbygger 

skulle kunne lykkes i livet, gjennom blant annet gratis skolegang og helsetjenester. Parallelt 

med dette hadde synet på hva som kunne tolereres innenfor husets fire vegger endret seg. Det 

var ikke lenger slik at foreldre nødvendigvis hadde ubestridt autoritet over barna.48 Utover 

1900-tallet ble barn sett på som mer autonome mennesker, med selvstendige rettigheter, også 

overfor egne foreldre.49 Denne endringen var del av en bredere utvikling der samfunnets 

oppfatning av barn og barndom endret seg gjennom hele århundret, men spesielt fra 1950-

årene. Denne endringen var global, men sterkest framtredende i vestlige land.50  

Historiker Peter Stearns mener en av faktorene som gjør barnevern så komplekst er å finne 

balansen mellom autoritetsfigurene foreldrene og staten, i tillegg til barnet selv.51 Gjennom 

1970-tallet ble flere barnehjem og andre barnevernsinstitusjoner lagt ned, slik at stadig flere 

barn som var under statlig omsorg bodde i fosterhjem.52 Barnevern var et kommunalt 

anliggende og var lagt til den kommunale sosialtjenesten, men ble ofte nedprioritert fordi 

barnevernssakene ofte var komplekse og konfliktfylte, så vel som ressurskrevende. Flere 

stortingsmeldinger og offentlige utredninger ble gjennomført for å finne de beste løsningene 

for barnevernet på 70- og 80-tallet.53  

Året før den nye barnevernloven ble vedtatt hadde Norge ratifisert FNs barnekonvensjon og 

med det forpliktet staten til å oppfylle konvensjonens bestemmelser. Norske politikere og 

byråkrater forventet ikke at den nye konvensjonen ville få særlig betydning i hjemlandet, da 

oppfatningen var at norsk barnepolitikk- og lovgivning var god. Deres motivasjon for å få på 

                                                           
47 Ot. prp. nr. 44 (1991-1992), "Om lov om barnevernstjenester (barnevernloven)," red. (Oslo: Barne- og 
familiedepartementet,, 1992), 12. 
48 Peter N. Stearns, "History of Children's Rights," i Handbook of Children’s rights: Global and multidisiplinary 
perspectives, red. Michele Peterson-Badali og Michael Freeman Martin D. Ruck (New York: Routledge, 2017). 
49 Jans, Children as Citizens: Towards a Contemporary Notion of Child Participation, 7.  
50 Fass, "A Historical Context for the United Nations Convention on the Rights of the Child."; Peter N. Stearns, 
Childhood in World History (London og New York: Routledge, 2011), 114. 
51 "History of Children's Rights," 18. 
52 St. Meld. Nr. 17 (1977-1978), "Barns oppvekstkår," red. (Oslo: Forbruker- og administrasjonsdepartementet,, 
1978), 13. 
53 Gerd Hagen, "Barnevernet under velferdsstaten," Barne- og familiedepartementet, Hentet 24.10.2019 fra 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-12/id117351/sec9.  
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plass konvensjonen var internasjonal, men barnevernet var ett av områdene som kritikere 

trakk fram som mangelfull.54 

Dette kapittelet vil omhandle perioden fra 1985 til vedtaket av den nye barnevernloven i 1992. 

De viktigste stridene i lovprosessen var hvorvidt barnevernet skulle reguleres gjennom en 

felles sosiallov eller en egen barnevernlov, samt hvorvidt loven skulle være en rettighetslov. I 

tillegg sto ressurstilgang og begrepsbruk sentralt. I dette kapittelet vil jeg søke å gi svar på 

hvilke problemforståelser og politiske vurderinger som spilte inn i prosessen fra nedsettelse 

av det første ekspertutvalget, gjennom høringen på utvalgets rapport, lovforslaget og til slutt 

vedtaket av ny lov. Noen sentrale aktører i høringsprosessen var interessegrupper som Norsk 

Barnevernsamband (NBS), Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund 

(NOSO) og Barneombudet. Hvilke utfordringer og behov skulle den nye loven møte?  

 

2.1 Tidlig lovreformarbeid 
Barnevernloven av 1992 var et resultat av en lang prosess. Det ble rettet kritikk mot 

barnevernloven av 1953 mer eller mindre umiddelbart etter ikrafttredelsen i 1954. I boka 

«Barnevernsloven» fra 1957 kritiserte jurist og kriminolog Knut Sveri barnevernloven for at 

den i liten grad ivaretok rettssikkerheten for personer i kontakt med barnevernet.55 

Ungdomskriminaliteten økte betraktelig på 50- og 60-tallet og noen skyldte på 

barnevernloven som nettopp var blitt vedtatt, fordi barnevernsnemndene i stor grad var ute av 

stand til å sette inn riktige tiltak overfor unge med atferdsvansker. Professor i rettsvitenskap 

Johs. Andenæs uttalte under et barnevernsmøte i 1959 at «påtalemyndighetene har overlatt de 

unge lovovertrederne til barnevernet, og barnevernet har i stor utstrekning overlatt dem til seg 

selv».56 Jurist Gerd Benneches bok «Rettsikkerheten i barnevernet» som kom ut i 1967 fikk 

stor oppmerksomhet i pressen. Det var en undersøkelse av barnevernssaker i tre fylker og 

Benneche konkluderte med at rettssikkerheten ikke var godt nok ivaretatt og ikke et 

rettssamfunn verdig.57 Kritikere bemerket maktbruk mot ressurssvake familier på den ene 

                                                           
54 Vik og  Østberg, "Deploying the Engagement Policy: The Significance of Legal Dualism in Norway’s Support for 
Human Rights Treaties from the late 1970s." 
55 Knut Sveri, Barnevernsloven: lov om barnevern av 17. juli 1953, Skrifter (Universitetet i Oslo. Institutt for 
kriminologi og strafferett) (trykt utg.) (Oslo: Universitetsforlaget, 1957). 
56 Johs. Andenæs: Tenåringskriminaliteten - en utfordring for barnevernet. NOBA nr. 8-9, 1959, hentet fra 
Hagen, Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 164. 
57 NOU 2000:12, "Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer," 366; Guri 
Larsen, Barnevern i hundre år: et overblikk på lovreformhistorien  (Oslo: Institutt for kriminologi, Universitetet i 
Oslo, 1995), 139. 
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siden og manglende inngrep der det var behov på den andre siden. Barnevernet kom ofte sent 

inn i saker som dreide seg om  atferdsvansker og i forbindelse med barnemishandlingssaker 

fantes det eksempler på at de aldri grep inn.58 

Historiker Jan Messel har argumentert for at omsorgssvikt og barnemishandling på et vis ble 

gjenoppdaget som et samfunnsproblem utover 1960- og 70-tallet i Norge. «Dette var 

fenomener man i en litt naiv optimisme hadde trodd hørte til tidligere tiders sosiale nød»59. 

De første internasjonale rapportene om foreldre som mishandlet sine barn til døde kom tidlig 

på 1960-tallet, og i Norge ga Helsedirektoratet ut brosjyren «Det skamslåtte barn» i 1967. På 

1970-tallet økte oppmerksomheten om problemet, delvis på grunn av de internasjonale 

rapportene og dels på grunn av noen grove saker som kom fram i offentligheten. 

«Barnevernsarbeidere har i alle år hatt kontakt med familier der mishandling har forekommet, 

men grunnen til at den fysiske mishandlingen ikke ble registrert, var at helse- og 

sosialpersonell ikke trodde at slikt kunne finne sted. De trodde på foreldrenes forklaringer.»60 

Mishandling av barn ble ansett som noe fra fortiden og hadde tidligere vært knyttet til familier 

med dårlig sosial stand, men de nye rapportene viste at det fant sted i alle samfunnslag. 

Barnemishandling ble også debattert i Stortinget på 1970-tallet, gjennom en rekke 

interpellasjoner.61  

Samfunnsutviklingen i tiårene etter andre verdenskrig hadde ført til at sosiale problemer som 

lå bak omsorgssvikt hadde endret karakter og at det var behov for oppdatering i lovverket.62 

Gjennom 1970-tallet ble det enda klarere at barnevernloven fra 1953 hadde utfordringer på 

flere felt. Loven var dårlig tilpasset virkeligheten og utfordringene barnevernet sto overfor, og 

det oppsto et sterkere politisk og faglig press om å styrke barnevernet. I flere 

stortingsmeldinger og offentlige utredninger (NOU) ble det bemerket at deler av 

barnevernstjenesten fungerte dårligere enn optimalt.63  

                                                           
58 NOU 1985:18, "Lov om sosiale tjenester m.v," red. (Oslo: Sosialdepartementet, 1985), 140; Larsen, Barnevern 
i hundre år: et overblikk på lovreformhistorien, 139. 
59 Jan Messel, I velferdsstatens frontlinje  (Oslo: Universitetsforlaget, 2013), 133. 
60 Hagen, Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 197. 
61 NOU 1982:26, "Barnemishandling og omsorgssvikt ", red. (Oslo: Universitetsforlaget, 1982), 7, 28; Hagen, 
Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 197-98. 
62 Ot. prp. nr. 44 (1991-1992), "Om lov om barnevernstjenester (barnevernloven)." 
63 Noen av de mest sentrale politiske dokumentene som omtalte barn og unges oppvekst og levekår var 
Sosialreformkomiteens melding (NOU1972:30), Familiemeldingen (St. Meld. Nr. 51, 1973-74), en NOU om 
barns oppvekstkår i to deler (NOU 1977:6 og NOU 1978:1) og Oppvekstkårmeldingen (St. Meld. Nr. 17, 1977-
78). 
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Som nevnt tidligere var Norge første land i verden til å få et statlig barneombud. En person 

som har blitt knyttet tett til opprettelsen av barneombudet i Norge er professor i juss, Anders 

Bratholm. I 1969 ga han ut boka «Umyndige personer» der han argumenterte for å etablere en 

instans som kunne løse konflikter hvor barn var involvert.64 Bratholm fortsatte å argumentere 

for behovet for et barneombud i ulike kronikker og i den juridiske fagdebatten utover 1970-

tallet.65  

I 1975 satte Trygve Brattelis andre regjering ned et barnelovutvalg, med sorenskriver Frederik 

Beichmann som leder. Utvalgets mandat var å gi et forslag til en revidert barnelov. Det var et 

behov for en ny barnelov som skulle likestille barn født innenfor og utenfor ekteskap. I tillegg 

til forslaget om en ny lovtekst var en av anbefalingene i rapporten fra utvalget, NOU 1977:35, 

å opprette et nasjonalt barneombud. Utvalget skisserte noen kjerneoppgaver som burde ligge 

hos ombudet, blant annet skulle det være høringsinstans på nasjonalt nivå, føre tilsyn med 

lovgivere, fremme rettssikkerheten for barn og fungere som et informasjons- og 

rådgivningsorgan for kommuner, foreldre og andre om barns behov og rettigheter.66 

Lovproposisjonen for en ny barnelov ble fremmet for stortinget som Ot. prp. nr. 2 (1980-

1981), og det var på ingen måte enighet om at et slikt organ var nødvendig. Proposisjonen ble 

behandlet i Sosialkomiteen hvor flertallet, som var samtlige medlemmer i komiteen fra 

Arbeiderpartiet, at det burde opprettes et ombud. Mindretallet bestående av Høyre, 

Senterpartiet og Kristelig Folkeparti mente et slikt nasjonalt ombud ville kunne svekke 

foreldremyndigheten og at det ville være bedre å styrke de eksisterende organene som kunne 

behandle saker for barn, slik som barnevernsnemndene og fylkesmannen. Flertallet vant fram 

og lov om barneombud ble skilt ut og vedtatt 6. mars 1981. Målfrid Grude Flekkøy tiltrådte 

som barneombud i september 1981. Hun satt i embetet til 1989.67 I de første årene av 

Barneombudets eksistens var en av de viktigste kampsakene å forbedre lovverket for å ivareta 

barns interesser. Ombudet luftet tanken om en oppvekstmiljølov, noe som ble omtalt som 

barnas «arbeidsmiljølov». Blant målsettingene i en slik lov kunne være å sikre et 

oppvekstmiljø som ikke kunne skade barns fysiske og psykiske helse, å sikre adgang til 

                                                           
64 Bård-Anders Andreassen og  Gunnar M. Karlsen, "Med Barnekonvensjonen i ryggen " Mennesker og 
rettigheter 3/1991(1991). 
65 NOU 1995:26, "Barneombud og barndom i Norge," red. (Oslo: Statens forvaltningstjeneste -Statens trykning 
1995), 15. 
66 NOU 1977:35, "Lov om barn og foreldre (barneloven)," red. (Oslo: Statens trykningskontor, 1977), 10. 
67 NOU 1995:26, "Barneombud og barndom i Norge," 18-25. 
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offentlig tilbud for å sikre barn en meningsfylt oppvekst og gi barn et grunnlag og en ramme 

for selv å være med å løse problemer i forbindelse med sin oppvekst.68 

Parallelt med det politiske arbeidet med å etablere et barneombud, pågikk arbeidet med å få 

bukt med barnemishandlingsproblemet. I 1979, FNs internasjonale barneår, satte Odvar 

Nordlis regjering ned et utvalg som skulle vurdere omfanget av barnemishandling i Norge og 

foreslå tiltak. Barnemishandlingsutvalget ble ledet av overlege Jens Steen, og mandatet var å 

definere begrepene, gi et bilde av situasjonen og komme med forslag til tiltak som kunne 

forhindre barnemishandling. NOU 1982:26 Barnemishandling og omsorgssvikt ble overlevert 

Sosialdepartementet sommeren 1982. I rapporten kritiserte utvalget oppfølgingen av 

barnemishandling i Norge. Utvalget argumenterte for at arbeidet mot barnemishandling og 

forsømmelse var preget av dårlig koordinering og et uavklart ansvarsforhold. Videre drøftet 

utvalget definisjoner av begreper som «barnemishandling», «omsorgssvikt» og «incest», og 

konkluderte med at det var barnevernlovens bestemmelser som burde legges til grunn og at 

barnevernet burde styrkes. Barnemishandlingsutvalget kritiserte mediene for å ha gitt et 

ensidig og misvisende bilde av barnevernet i en del saker fra 70-tallet. «Det er lite som tyder 

på at barn tas under omsorg mot foreldrenes vilje uten at det er svært tungtveiende grunner. 

Det er snarere grunn til å anta at barnevernsnemndene i mange tilfeller nøler for lenge med å 

gripe inn, selv der det åpenbart er svært skadelige forhold til stede.»69 

Barnemishandlingsutvalget rettet også sterk kritikk mot holdningen i barnevernet og i det 

kommunale hjelpeapparatet om at barn hadde det best hos sine foreldre og at det stort sett 

alltid skulle søkes etter løsninger innad i familien. Dette var en holdning utvalget mente fantes 

i den allmenne befolkningen generelt og at det derfor ville være vanskelig å endre. Eneste 

muligheten for å endre på det var å synliggjøre den type holdninger og konsekvensene av 

mishandling, samt anerkjenne at det kunne være konflikt mellom barn og foreldres ønsker og 

rettigheter. Ifølge Jan Messel markerte denne innstillingen et sentralt brudd med prinsippet 

om familiebehandling. Fra da av skulle barnevern prioriteres over foreldrevern.70 

Ifølge et offentlig utvalg som skulle vurdere barneombudsordningen i 1995 var FNs 

internasjonale barneår i også en viktig faktor for å få etablert et barneombud i Norge.71 

Barnevernshistoriker Gerd Hagen har uttrykt det samme, og vist til den internasjonale 

                                                           
68 I.W, "Familiespørsmål viktig for barneombudet " Mennesker og rettigheter 2, no. 4/1984 (1984): 20. 
69 NOU 1982:26, "Barnemishandling og omsorgssvikt " 69. 
70 Messel, I velferdsstatens frontlinje, 133-36; NOU 1982:26, "Barnemishandling og omsorgssvikt " 8, 137-38. 
71 NOU 1995:26, "Barneombud og barndom i Norge," 25. 
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debatten om «barnets beste» i for- og etterkant av det internasjonale barneåret i 1979.72 Boka 

«Beyond the Best Interest of the Child» satte i gang en debatt internasjonalt i retning av det 

Barnemishandlingsutvalget påpekte. I denne boka fra 1973 satte forfatterne barns behov for 

en stabil tilknytning til omsorgspersoner foran de biologiske foreldrenes rettigheter, med 

henvisning til barn under statlig omsorg. De tre forfatterne av boka argumenterte for at i alle 

tilfeller der barn er plassert bort fra sine biologiske foreldre i mer enn kort periode bør de 

forbli under omsorg til det første fosterhjemmet permanent. «This means that all child 

placements, except where specifically designed for brief temporary care, shall be as 

permanent as the placement of a newborn with its biological parents».73 Selv om denne boka 

har blitt kritisert for å være dogmatisk, skapte den debatt ved å fremsette et nytt syn på barns 

tilknytningsbehov relatert til barnets alder på tidspunktet for omsorgsovertakelsen.74 Også i 

internasjonale organisasjoner kom barn og barns rettigheter høyt på agendaen, med det 

internasjonale barneåret i 1979 og påbegynnelsen av arbeidet med FN-konvensjonen om barns 

rettigheter.  

 

2.2 Sosiallovutvalget 
I tillegg til kritikken mot barnevernloven av 1953 om at den var utdatert og trengte forenkling, 

var et viktig argument for mange at en samordnet helse-, sosial- og omsorgslovgivning ville gi 

en mer helhetlig og bedre tjeneste.75 Den største debatten rundt utvikling av en ny 

barnevernlov gjaldt derfor hvorvidt loven skulle stå alene eller være del av en felles sosiallov. 

Gjennom hele perioden hvor det var forsøk på å reformere barnevernet, fra 

Sosialreformkomiteen76 i 1972 foreslo en stor samordning av sosial-, helse og 

trygdekontorene på kommunalt og fylkesplan, til en ny barnevernlov ble vedtatt i 1992, var 

denne debatten viktig.77 I begynnelsen av reformperioden var målet å skape en felles 

                                                           
72 Hagen, Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 212. 
73 Joseph Goldstein, Anna Freud, og  Albert J. Solnit, Beyond the Best Interests of the Child  (New York: Free 
Press, 1973), 35. 
74 Ellen K.  Solender, "Book Review: Beyond the Best Interests of the Child," SMU Law Review 27(1973): 899. 
75 Larsen, Barnevern i hundre år: et overblikk på lovreformhistorien, 140. 
76 Sosialreformkomiteen ble ledet av Krf-politiker Odd With og mandatet var å vurdere de eksisterende hjelpe- 
og stønadsordningene, og komme med forslag til en samordnet og effektiv organisasjon og lovgivning på 
sosialpolitikkfeltet. Komiteen la fram sin innstilling i 1972 og hadde som hovedforslag at det burde gjøres en 
stor samordning av sosial-, helse og trygdekontorene på kommunalt og fylkesplan. Dette ble møtt med kraftig 
motstand, og forslaget ble heller til at det skulle opprettes felles helse- og sosialstyrer i kommunene som skulle 
ha ansvar for planlegging og budsjett av tjenestene som var underlagt styrene. Sosialreformkomiteen foreslo 
også å legge tvangsinngrep etter barneverns- og edruskapslovgivningen til domstolene. 
77 Larsen, Barnevern i hundre år: et overblikk på lovreformhistorien, 259. 
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overgripende helse- og sosiallov, men etter hvert gikk den politiske debatten over til å handle 

om å samle tre sosiallover til én. Disse var barnevernloven fra 1953, sosialomsorgsloven fra 

1964 og edruskapsloven fra 1932. I tillegg var det tenkt å bake inn lov av 30. mars 1984 om 

fylkeskommunalt ansvar for alkoholinstitusjoner.78 Målet med å samordne lovene var å skape 

et mer helhetlig lovverk. Man skulle bort fra «familiebehandlingsprinsippet» og over til 

«helhetsprinsippet», der problemer skulle sees i en større sammenheng og alle komponenter i 

en livssituasjon vurderes ut fra samme lov. En mer samordnet innsats fra det offentlige skulle 

bli en positiv konsekvens av å samle lovene.79  

I 1980 satte Nordli-regjeringen ned en ekspertgruppe som skulle utvikle et forslag til en 

sosiallov gjennom å samordne de tre lovene nevnt i forrige avsnitt. Gruppen ble kalt 

Sosiallovutvalget og ble ledet av høyesterettsdommer og tidligere underdirektør i 

Justisdepartementet Jan Skåre. Utvalget besto ellers av flere sosialsjefer, daværende 

generalsekretær i Kirkens Bymisjon, en fylkesmann, samt en husmor og poståpner med 

tilknytning til Kristelig Folkeparti, med flere. Regjeringen ønsket et utvalg der de utnevnte 

medlemmene satt der i kraft av personlige egenskaper og kvalifikasjoner, ikke som 

representanter for spesifikke interesser. Medlemmene hadde solid kompetanse på 

sosialpolitikk, men det var ingen særegen kompetanse på barnevern i utvalget.80  

Resultatet av arbeidet ble lagt fram i juni 1985 som NOU 1985:18 Lov om sosiale tjenester 

m.v. Utvalget bemerket at «Barnevernet arbeider under vanskelige vilkår. Arbeidsområdet er 

kontroversielt, og sektoren er ofte utsatt for kritikk». Sosiallovutvalget utdypet at kritikken 

gjerne gikk på maktbruk overfor ressurssvake familier, men også manglende eller for sen 

inngripen i en del tilfeller.81 Utvalget viste til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 1978 

som dokumenterte at aleneforeldre og foreldre med lav inntekt var overrepresentert blant 

barnevernsklientene.82 Ifølge utvalget kom barnevernet ofte for sent inn overfor barn med 

atferdsvansker, og i saker om barnemishandling kom de ofte ikke inn i bildet i det hele tatt. 

Utvalget viste til rapporten fra det tidligere nevnte Barnemishandlingsutvalget, som i sin 

innstilling fra 1982 anslo at kun ett av ti barn som ble utsatt for mishandling ble plukket opp 

av systemet. Samtidig var det blitt gjort undersøkelser på sosialkontorene og en stor del av 

ansatte hadde oppgitt at det var barnevernssakene de helst ville ha avlastet, da de ble oppfattet 

                                                           
78 Ot. prp. nr. 44 (1991-1992), "Om lov om barnevernstjenester (barnevernloven)." 
79 Larsen, Barnevern i hundre år: et overblikk på lovreformhistorien, 165-67. 
80 NOU 1985:18, "Lov om sosiale tjenester m.v," 14; Messel, I velferdsstatens frontlinje, 112. 
81 NOU 1985:18, "Lov om sosiale tjenester m.v," 140. 
82 Ibid., 141. 
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som utfordrende og mange av de ansatte mente de ikke hadde kompetanse til å behandle dem 

på en god måte. Sosiallovutvalget mente at en ny lov måtte ha som en av de viktigste 

oppgavene å sikre klienters rettssikkerhet.83 

Et av problemene en ny barnevernlov skulle løse var de dårlig fungerende 

barnevernsnemndene som var hjemlet i loven fra 1953. Alle kommuner skulle ha en 

barnevernsnemnd som besto av folkevalgte i kommunen og noen fra administrasjonen. 

Klagesaksbehandlingen, særlig i tvangssaker, var en av de mest kritiserte delene av 

barnevernet. Sosialtjenesten var ansvarlig for å ta første initiativ, deretter var 

barnevernsnemnda første avgjøringsinstans. Systemet ble sterkt kritisert fordi 

saksforberedelsen og avgjøringsfunksjonen var kombinert på en uheldig måte. «Nemndene er 

ikke upartiske avgjøringsinstanser, bl.a. fordi standpunkt ofte er tatt lenge før saken skal 

behandles som tvangssak, og dommer skal tilkalles.»84  

Kritikere mente kriteriene for tvangsinngrep var for upresist formulert i loven, og at det derfor 

i stor grad ble den enkelte barnevernsnemnds skjønn som avgjorde. I rapporten fra 

Sosiallovutvalget ble det rettet kritikk mot hvordan loven skapte et dilemma for barnevernet 

og en rollekonflikt mellom det å være et hjelpeorgan og det å være et organ som skulle 

forberede og avgjøre tvangssaker. I mange tilfeller var sakene allerede avgjort før de ble 

behandlet i kommunens barnevernsnemnd, da det var de samme ansatte som vurderte hvilke 

tiltak som skulle iverksettes som var med å vedta hva som skulle iverksettes. Behandling i 

nemnda fungerte ikke som en ny og upartisk vurdering av saken, men som en videreføring og 

fastsetting av barnevernskontorets inngrep. Innvendingen var derfor at barnevernet ikke kunne 

klare rollen som upartisk avgjøringsinstans, samtidig som den skulle ivareta barnets og 

familienes interesser på en god måte.85   

Utvalget foreslo derfor at sosialtjenesten skulle beholde initiativfunksjonen, mens 

barnevernsnemndene skulle tas ut av denne instansen. Flertallet av utvalget mente det burde 

opprettes en statlig nemnd på fylkesnivå, som skulle ha samme prosess og virkemåte som en 
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domstol.86 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale tjenester ble et faktum i januar 1993.87 

Dette kommer jeg nærmere tilbake til i kapittel 3.  

Forebygging skulle være det første lavterskeltiltaket barnevernet kunne iverksette, men heller 

ikke denne funksjonen i 1953-loven fungerte optimalt. I NOU 1985:18 uttrykte komiteen at 

barnevernet på det tidspunktet ikke oppfylte målsettingen om forebygging på en 

tilfredsstillende måte. En av grunnene som ble trukket fram som en mulig årsak for dette var 

at barnevernlovens regler var lite forpliktende. Det sto ingenting i lovteksten om hvordan 

nemndene konkret skulle følge nøye med i barn og unges levekår med formål om å forebygge. 

Det var heller ingen lovhjemmel som nemnda kunne bruke til å gripe inn overfor barn som sto 

i fare for å komme til skade på grunn av sitt oppvekstmiljø.88 Den nye loven skulle derfor også 

forbedre barnevernets evne til å forebygge utfordringer i familier. 

 
2.3 Høringsrunde og fagdebatt om lovforslaget 
Etter at Sosiallovutvalgets rapport ble overlevert til Sosialdepartementet sommeren 1985 ble 

det drøyt 400 sider lange dokumentet sendt ut på en omfattende høringsrunde med svarfrist 

syv måneder senere. Departementet fikk inn 372 høringssvar på til sammen 2660 sider. 86 

prosent av høringssvarene var fra kommuner, fylkeskommuner eller statlige instanser. 47 

organisasjoner leverte høringssvar, blant dem Norsk Barnevernssamband (NBS), Norsk 

barnevernpedagogforbund (NBF) og Norsk Sosionomforbund (NOSO).89  

I sitt høringssvar rettet NBS90 sterk kritikk mot forslaget og mente loven ikke ville ivareta 

barn og foreldre slik den burde.91 NBS stilte spørsmål ved om det var riktig at den 

eksisterende barnevernloven ikke var god nok, eller om dette var en myte skapt gjennom 

mediene. Lovforslaget i NOU 1985:18 var ifølge NBS svakere enn den eksisterende loven. 

For Barnevernssambandet var det mangel på økonomiske og faglige ressurser som hadde 
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87 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, "Bakgrunn og historie,"  Hentet 22.03.2019 fra 
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skapt krise i barnevernet, ikke loven i seg selv.92 En av deres hovedinnvendinger var at 

lovforslaget virket å være skrevet for voksne, uten særskilt oppmerksomhet rundt barns 

særegne behov. De var også sterkt kritiske til forslaget om å oppheve godkjenning og tilsyn 

med privat anbringelse i fosterhjem, noe som hadde vært realiteten før 1953-loven ble vedtatt. 

Da hersket det ifølge NBS lovløse tilstander på området. «Problemet vil […] oppstå når barn 

blir plassert til dels lovet bort for adopsjon (en skal heller ikke utelukke mot betaling)».93 

NBS konkluderte sitt innspill med at selv om det var flere forslag de kunne støtte, hadde 

kapittelet om barn og unge så mange dyptgripende endringer som de mente ikke var godt nok 

dokumentert, i tillegg til at teksten var lite tilgjengelig og ga for mye rom for tolkning. De 

mente kapittelet måtte skrives om og ut på ny høring før det kunne vedtas.94 

Yrkesorganisasjonen for barnevernpedagoger NBF var også kritiske i høringsinnspillet til 

Sosialdepartementet. I likhet med NBS mente organisasjonen at kapittelet om barn og unge 

var så dårlig at det måtte endres på mange sentrale punkter og sendes ut på ny høring før det 

kunne gå til endelig behandling. Noen av hovedinnvendingene til forbundet var at barn og 

unge ikke var spesifikt nevnt i formålsparagrafen og at det ikke var satt noen tidsfrister for 

behandling av saker eller krav til langtidsplaner. Det mente også at barnets beste måtte trekkes 

inn sterkere som vurderingsgrunnlag. Forbundet ønsket primært en overordnet helse- og 

sosiallov for alle i samfunnet, med særlover for barn og andre svakere grupper i samfunnet. I 

tillegg ønsket NBF et eget barne- og ungdomsdepartement.95  

Norsk sosionomforbund (NOSO) var heller ikke positive til forslaget og støttet omskriving av 

hele kapittelet om barn og unge. Forbundet mente det foreslåtte kapittelet ikke ville løse 

problemene barnevernet slet med, nemlig svak rettssikkerhet, ustabilitet og manglende 

ressurser.96 NOSO var kritiske til mange av de samme momentene som de to andre 

forbundene. I regjeringens forslag skulle systemet ikke lenger være basert på trinnvise 
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27 

inngrep, men kun ha to primære inngrepstyper: hjelpetiltak med samtykke fra foreldrene på 

den ene siden og tvangsinngrep på den andre. Dette var trolig et forsøk på å kutte ned tiden et 

barn ble værende i en dårlig omsorgssituasjon, men NOSO mente det ville svekke 

mulighetene for opptrappingsarbeid i familiene. Det ville kunne føre til at flere barn ble tatt ut 

av familien, til tross for at det kunne vært løst med tvangsmidler som ikke innebar 

omsorgsovertakelse.97  

Regjeringens tanke om helhetsprinsippet i tjenestene og veien bort fra særlover og 

særnemnder for hvert saksfelt ble altså ikke tatt godt imot av interesseorganisasjonene. Både 

NBS og NBF var kritiske, spesielt til sammensmeltingen av sosiallovene og hvordan dette 

kunne føre til en svekket barnevernlovgivning. Det gjennomgående budskapet var at det nye 

lovforslaget tok for mye hensyn til foreldrenes rettssikkerhet og for lite hensyn til barna. De 

ga uttrykk for at den daværende barnevernloven (fra 1953) var bra nok, det var 

ressurstilgangen som var problemet. De var likevel i mindretall, da oppslutningen om 

forslaget om en samling av lovene var stor på andre halvdel av 80-tallet. Kun 2,7 prosent av 

høringsinstansene ønsket å beholde barnevernloven som egen lov eller som del av en felles 

barnelov. Over halvparten av høringsinstansene mente loven ikke gikk langt nok i å samordne 

politikkområdet og ønsket at det skulle legges fram en felles helse- og sosiallov. Argumentene 

for dette kom i stor grad fra sosialsektoren i kommunene og fylkeskommunene, som mente 

den foreslåtte loven allerede hang etter i utviklingen siden felles helse- og sosialstyre var 

vanlig i mange kommuner. Sosialdepartementet var prinsipielt enig, men samordning av 

helse- og sosiallovene hadde ikke blitt utredet av Sosiallovutvalget og måtte utredes videre før 

det kunne være aktuelt.98   

Mot slutten av 1980-tallet fortsatte Barneombudet å jobbe for en oppvekstmiljølov, men en 

viktig sak ble også påvirkning for å etablere et egen departement for barn og ungdom, noe 

som også var ønsket av blant andre NBF. I et intervju med faglig leder i ombudet Marianne 

Borgen i 1988 gjorde hun det tydelig at selv om konvensjonsteksten var generell i 

formuleringene, mente Barneombudet at Barnekonvensjonen ville være et nyttig redskap for å 

utvikle norsk lovverk på barnefeltet. «Først og fremst må barna bli subjekter i lovverket - det 

er de som skal gis rettighetene - rettigheter som i noen tilfeller må forvaltes av foreldrene.»99 
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Gjennom 1980-tallet opplevde Barneombudet en stor økning i antall henvendelser, fra rundt 

200 det første eksistensåret til mellom 2000 og 3000 i 1992. Flesteparten av de barna som tok 

kontakt var mellom 10 og 14 år. Den store økningen skyldtes hovedsakelig et NRK-program 

som gjorde det mulig å ta direkte kontakt med ombudet via en telefonsvarer og få svar på 

henvendelsen i programmet.100   

Våren 1989 fremmet statsråd Tove Strand Gerhardsen i Sosialdepartementet forslag til lov om 

sosiale tjenester m.v. Her sto det at i kapittel 6 om særskilte tiltak for barn og unge var det 

barnets beste som skulle legges til grunn i vurderingen av hvilke tiltak som skulle iverksettes. 

Videre var det lagt vekt på å sørge for å gi barn en stabil og god voksenkontakt.101 I 

proposisjonen sto det også svart på hvitt «[…] det skal ikke legges vekt på hensynet til 

foreldrene».102 

NBF mente lovforslaget var en skuffelse. Noen av innspillene fra kritikere i høringsrunden, 

blant andre Norsk Barnevernssamband og NBF, var blitt ivaretatt, men NBS mente fremdeles 

barnevern og sårbare barn ble forbigått og minimalisert i lovforslaget. De mente blant annet at 

økonomi og politiske prioriteringer ville bli utslagsgivende for tilbudet, noe statsråden til en 

viss grad anerkjente. En annen viktig svakhet med utkastet var at rettighetsbjelken ikke var 

like sterk i lovforslaget til ny lov, ifølge NBF. Nestleder og sosialpolitisk ansvarlig, Kirsten 

Jæger Sivertsen, uttalte «[d]ette innebærer en klar forverring sammenliknet med den gamle 

loven, da vi nå risikerer at innstramming i sosialhjelp blir utslagsgivende for 

hjelpetiltakene».103 

I en uttalelse fra et styremøte i april 1989 kritiserte NBS lovforslaget for at det ikke var 

knyttet økonomi til de forebyggende tiltakene. Videre var NBS kritiske til forslaget om å 

endre begrepsbruken. Sambandet ønsket å opprettholde et skille mellom «overtakelse av 

omsorgen», som var det begrepet som var brukt i loven fra 1953, og «foreldreansvaret». 

Begrunnelsen fra regjeringen for å slå dette sammen var at det skulle bedre rettssikkerheten til 

foreldre, og at det ikke ville innebære en vesentlig praktisk endring. NBF stilte seg kritiske til 

endringen av begrepsbruken allerede under behandlingen av NOU 1985:18, og mente det var 

uklart hvilke juridiske og psykiske endringer begrepsendringen ville innebære for foreldrene. 
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Barnevernpedagogforbundet mente overtakelse av foreldreansvaret var mer permanent og 

bare burde brukes i situasjoner der permanent omsorgsovertakelse var aktuelt, slik som 

adopsjon. I andre situasjoner burde «omsorgsovertakelse» brukes.104 Norsk sosionomforbund 

mente at «den daglige omsorgen må fortsatt kunne tas fra foreldrene uten at hele 

foreldreansvaret overtas. Et foreldreansvar kan ikke ivaretas av en offentlig myndighet. 

Menneskelig sett er dette uakseptabelt […]».105  Juridisk var det nok mer presist å bruke 

regjeringens begrep, men organisasjonene mente det i større grad ville oppleves opprørende 

for foreldrene og la vekt på det psykologiske viktigheten for både foreldrene og barna ved å få 

beholde foreldreansvaret, selv om omsorgsansvaret midlertidig ble tatt fra dem.106 

Et annet viktig punkt for NBS var en reduksjon av «barnevern» til et «m.v» i den nye lovens 

navn. Lovforslaget som ble sendt ut på høring ble kalt «Lov om sosiale tjenester m.v. 

(sosialloven)», så i forslaget ble kun sosialloven framstilt med navn, mens edruskapsloven og 

barnevernloven var dekket av et m.v. «På sikt mener vi dette kan føre til at barnevernsarbeidet 

ikke får den faglige og politiske interesse det har behov for», sto det i uttalelsen.107 

Barnevernssambandet viste til internasjonale strømninger og skrev «[f]oreldrenes interesse for 

å ta ansvar for sine barn synes å være avtagende. Hvilke problemer dette vil skape i fremtiden 

dersom denne trenden utvikler seg, er det vanskelig å si noe om».108 

På Norsk barnevernkongress i Kristiansand høsten 1989 deltok både representanter for 

barnevernsansatte og representanter fra departementet. Bekymringen om at barnevernet ville 

bli tilsidesatt i en ny felles lov kom sterkt til uttrykk også her. Det ble hissig debatt rundt 

lovforslaget og enkelte av bestemmelsene mellom departementets utsendinger og 

barnevernsansatte.109 I en resolusjon vedtatt på kongressen kom det fram flere bekymringer. 

Blant disse bekymringene var lovens navn (at barnevern ikke var eksplisitt nevnt) og 

manglende lovfesting av økonomiske bidrag. Den største bekymringen dreide seg imidlertid 

om at de barna med særlig behov for beskyttelse og mest behov for statlig hjelp ville bli den 

tapende part i den nye loven.  
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En barnevernlovgivning må primært utformes slik at den retter seg mot og verner om de 

barn som av ulike grunner lever under skadelige forhold og ikke mot de store grupper 

av barn som har normale og tilfredsstillende levekår. Forslaget til sosiallov ivaretar ikke 

i tilstrekkelig grad interessene til de barn som har særlig behov for beskyttelse fra 

samfunnets side.110 

Barnevernpedagogforbundet og Sosionomforbundet gjennomførte høsten 1989 en kartlegging 

av ubehandlede barnevernmeldinger. I oktober samme år arrangerte Barneombudet en høring 

om barnevernet i Norge. Debatten der dreide seg om den stadig økende andelen av uløste 

saker, og samtlige av foredragsholderne mente barnevernet hadde behov for økte ressurser.111 

Det nye ombudet Trond-Viggo Torgersen hadde akkurat tiltrådt embetet da høringen ble 

avholdt og gjorde det klart at han ønsket å fokusere på barnevernet fra start. Under høringen 

skal han ha sagt: «Bankene klarer å kreve inn det de har utestående, skattefogden får inn sitt, 

men Sosialdepartementet klarer ikke å gi de svakeste ungene hjelp».112 Sosialdepartementets 

svar på kritikken kom som en rapport utarbeidet med representanter fra departementet, samt 

Barnevernets Utviklingssenter113 og Kommunenes Sentralforbund (KS). I rapporten ble det 

gitt forslag til effektiviseringstiltak, mens nivået av bevilgninger ikke var tenkt økt. 

Sosialpolitisk ansvarlig og nestleder i Barnevernpedagogforbundet Kirsten Jæger Sivertsen sa 

til fagbladet Barnevernpedagogen at det ikke var noe galt i de tiltakene utvalget foreslo, men 

at det ville være utilstrekkelig for å løse barnevernets utfordringer med lange køer uten at det i 

tillegg ble bevilget mer ressurser og personell.114  

Etter høringen og responsen fra Sosialdepartementet valgte Barneombudet å anmelde tre 

kommuner med store etterslep i ubehandlede barnevernssaker. Dette var tett knyttet til 

forståelsen av om barnevernloven med sine krav til kommunene også ga barn en rettighet til 

hjelp etter loven. Professor i juss Anders Bratholm mente loven kunne tolkes slik, mens 

juristene i Sosialdepartementet mente kommunene ikke kunne saksøses med bakgrunn i 

manglende oppfølging av barn etter barnevernloven. Barneombudet saksøkte likevel, og selv 

om anmeldelsene ikke ble tatt alvorlig av politiet, anket ombudet saken helt opp til 

                                                           
110 Norsk barnevernpedagogforbund, "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk barnevernpedagogforbund." 
Nr. 10/1989, 12 
111 Ibid. Nr. 10/1989, 7 
112 Ibid. Nr. 11/1989, 11 
113 Barnevernets Utviklingssenter var et ressurssenter for barnevernfeltet opprettet i 1987 som egen stiftelse. 
Utviklingssenteret ble i 1996 slått sammen med Institutt for sosialforsking, Norsk gerontologisk institutt og 
Program for ungdomsforskning (UNGforsk) til Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
(NOVA). 
114 Norsk barnevernpedagogforbund, "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk barnevernpedagogforbund." 
Nr. 11/1989, 14-15 
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riksadvokaten og sendte brev til kongen for å skape oppmerksomhet rundt en systematisk 

nedprioritering av barnevern i mange kommuner. Til tross for at saken ble henlagt var det et 

viktig signal fra ombudet om at noe måtte gjøres.115  

Også mediene rettet oppmerksomheten mot alle de uløste sakene i barnevernet. Høsten 1989 

viste NRK et program om det de kalte «mappebarna» i serien SOSialkanalen. I 

programomtalen i Dagbladet den 4. september sto overskriften «MAPPEBARNA ingen kan 

hjelpe» og i brødteksten: «Det finnes titusenvis av dem, og de finnes i hver eneste kommune 

[…] barnevernsnemnder over hele landet er totalt overarbeidet og underbemannet».116 Etter 

dette fortsatte medieoppslagene og begrepet mappebarn oppsto som et bilde på ineffektivitet 

og ressursmangel i barnevernet. I perioden mellom 1989 og 1999 var det 600 oppslag i norske 

aviser som omtalte mappebarna.117 All oppmerksomheten om mappebarna gjorde det tydelig 

for fagorganisasjonene og Barneombudet at barn trengte et sterkere vern og mente derfor at 

den nye loven som skulle vedtas måtte ha en eksplisitt rett til hjelp og en medfølgende plikt til 

kommunene om å tilby hjelpen. Barneombudets anmeldelse og behandlingen i rettssystemet 

av den ble senere brukt som et argument for at barnevernsbarna var rettsløse uten en slik 

lovforankret rettighet.  

Stortinget rakk ikke å behandle lovforslaget om ny sosiallov før sommerferien og etter 

stortingsvalget høsten 1989 tok Høyres Jan P. Syse over som statsminister og leder for en 

koalisjonsregjering mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Prosessen med å 

etablere den nye loven stoppet opp grunnet regjeringsskiftet og den nye regjeringen trakk 

proposisjonen tilbake.118 Syse-regjeringen samlet alt ansvar for barnevernet i det nyopprettede 

Familie- og forbrukerdepartementet.119 Den nye sosialministeren Wenche Frogn Sellæg fra 

Høyre lovet våren 1990 at den nye sosialloven ville komme i løpet av året.120 Familie- og 

forbrukerminister Solveig Sollie sendte et brev til Barneombudet hvor hun skrev at 

regjeringen i den nye loven ville ta sikte på å presisere barns rettigheter sammenlignet med 

                                                           
115 Andreassen og  Karlsen, "Med Barnekonvensjonen i ryggen " 242-43; Norsk barnevernpedagogforbund, 
"Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk barnevernpedagogforbund." Nr. 11/1989, 7/1992 
116 Ruth Hemstad, "MAPPEBARNA ingen kan hjelpe," Dagbladet, 04.09.1989. 
117 Disse 600 oppslagene var fordelt på lokal- og regionsaviser fra hele landet, samt landsdekkende aviser. 
Tallene er basert på et søk på ordet «mappebarna» i Nasjonalbibliotekets avistjeneste. Se også Hagen, 
Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 218-21. 
118 Ibid., 221. 
119 Departementet skiftet navn fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet i 1990. Barnevernsoppgavene 
kom fra Sosialdepartementet, Justisdepartementet og Kirke- og undervisningsdepartementet. 
120 Hagen, Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 10; Norsk 
barnevernpedagogforbund, "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk barnevernpedagogforbund." Nr. 
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det gjeldende regelverket. NBF tolket dette som et klart signal om at den nye loven ville bli en 

rettighetslov, med en spesifikk rett på hjelp hjemlet i formålsparagrafen.121 NBF og NOSO la 

også frem et eget tekstutkast til en barnevernlov sommeren 1990, som ble sendt departementet 

utenom høringsrunden. Hovedpunktene i utkastet var klarere og mer moderne formuleringer, 

samt bedre saksbehandlingsregler og klarere frister. Forslaget fra forbundene var basert på 

den daværende barnevernloven av 1953 og utkastet til sosiallov fra Arbeiderparti-regjeringen 

som ble lagt fram i 1989, men aldri behandlet.122   

Sommeren 1990 pågikk debatten om en norsk ratifisering av FNs barnekonvensjon. I 

Barnevernpedagogens juni-utgave det året hadde nestleder og sosialpolitisk ansvarlig i NBF 

en spalte om Barnekonvensjonens relasjon til det norske barnevernet. Hun viste til de 

artiklene i konvensjonen som pålegger staten å ivareta utsatte barn og sørge for at de har 

tilgang på helsehjelp, sosiale og økonomiske forhold og beskyttelse mot mishandling og 

annen skadelig behandling. Sivertsen mente den lange køen av ubehandlede barnevernssaker i 

kommunene og manglende ressursbevilgning fra regjeringen betød at regjeringen ikke uten 

videre kunne ratifisere konvensjonen. Barneombudets anmeldelser av kommunene hadde ikke 

ført noen vei, og Barnevernpedagogforbundet mente det viste at ingen hadde ansvar for de 

svakeste barna som ikke ble ivaretatt. Debatten om loven ga barnevernsbarn en rettighet til 

hjelp eller ikke fortsatte. Sivertsen skrev «Stridens kjerne er definisjonen av loven. Følger det 

av barnets rett til beskyttelse at kommunene har plikt til å gi hjelpen? Her strides juristene. 

Professorene Anders Bratholm og Fridtjov Bernt tolker loven i barnets favør. 

Sosialdepartementet tolker den i favør av kommunenes økonomi».123 Sivertsen etterlyste at 

familieministeren skulle skjære gjennom og si at barnevernloven skulle tolkes i favør av 

barnet. Først da kunne Norge ratifisere konvensjonen, for på det tidspunktet var det norske 

lovverket i strid med konvensjonen. Hun la til «[e]ller er det meningen at vi skal føre våre 

barnevernsaker for menneskerettsdomstolen? Det vil være noe å skryte av for verdens rikeste 

land.»124  

Før Stortinget tok sommerferie i 1990 fikk familie- og forbrukerminister Solveig Sollie fra 

Kristelig Folkeparti spørsmål i Stortinget fra stortingsrepresentant Kirsti Kolle Grøndahl om 

ministeren ville endre barnevernloven slik at den ga barn en ubetinget rett til hjelp. 

                                                           
121 "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk barnevernpedagogforbund." Nr. 9/1990, 4-5 
122 Ibid. Nr. 9/1990, 6-7 
123 Ibid. Nr. 6/1990, 1 
124 Ibid. 
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Barnevernpedagogen refererte denne spørretime-utvekslingen i sin juli-utgave. Minister 

Sollie viste til proposisjonen for ny sosiallov som Brundtland-regjeringen hadde lagt fram i 

1989 der det sto at man ville unngå nye rettighetslover og standardkrav på grunn av 

økonomisk belastning på kommunene, og at dette fortsatt gjaldt for Syse-regjeringen, men at 

regjeringen i nær framtid skulle se på hvordan barnevernlovgivningen skulle utvikles videre. 

Grøndahl var ikke fornøyd med svaret og lurte på hvordan regjeringen kunne forsvare å ikke 

gi en ubetinget rett til hjelp for de aller svakeste i samfunnet. Sollie forklarte at ubehandlede 

saker i barnevernet ikke var noe nytt, men at regjeringen snart skulle se på hvordan 

barnevernlovgivningen skulle utvikles videre og at de ville se nærmere på spørsmålet om en 

ubetinget rett til hjelp da. Hun understreket avslutningsvis at hun var opptatt av barns 

rettssikkerhet og at de skulle ha dette med som en sentral del av vurderingen rundt en ny 

lovgivning for barnevernsbarn.125    

Høsten 1990 ble det regjeringskrise. Senterpartiet kunne ikke lenger sitte i regjering med 

Høyre på grunn av EF-spørsmålet og enda en ny regjering kom til makten. Gro Harlem 

Brundtlands tredje regjering satte «barn» som et av sine satsningsområder. Familie- og 

forbrukerdepartementet fikk igjen et nytt navn og ble hetende Barne- og 

familiedepartementet. Den nye statsråden var Arbeiderpartiets Matz Sandman. Han var 

siviløkonom av yrke, opprinnelig fra Nordland og hadde vært rådmann i Andøy kommune, 

kommunaldirektør og rådmann i Tromsø kommune, samt leder av et NOU-utvalg med mandat 

om å vurdere egenbetaling i helse- og sosialsektoren på slutten av 80-tallet. Han var rådmann 

i Bærum kommune i rundt ett år før han ble hentet inn til ministerposten i Brundtland-

regjeringen i 1990.126 Brundtland-regjeringen, med Sandman i spissen, fikk på plass en 

handlingsplan for barnevernet for de kommende tre årene. Denne bygget på en mindre 

omfattende fireårig handlingsplan utarbeidet av forrige regjering. Sandmans plan fikk et 

budsjett på 1,3 milliarder kroner, rundt en tidobling fra tidligere budsjetter.127  

Statsråd Sandmans handlingsplan ble iverksatt som et treårig utviklingsprogram for nasjonal 

utvikling av barnevernet for perioden 1991-1993, heretter kalt Utviklingsprogrammet. 

Grunnen til at det ble bevilget så store midler var trolig den store offentlige oppmerksomheten 

                                                           
125 Ibid. Nr. 7/1990, 2 
126 Stortinget, "Biografi Sandman, Matz (1948-)," Stortinget, Hentet 17.09.2019 fra 
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om de såkalte mappebarna, tusenvis av saker som var meldt til barnevernet men aldri fulgt 

opp på grunn av manglende ressurser både på saksbehandling- og tiltakssiden. Mellom 1990 

og 1992 ble mappebarna omtalt 377 ganger i norske aviser.128 En overordnet målsetting med 

Utviklingsprogrammet var et offensivt barnevern, som kunne tilby hjelpetiltak tidligere og at 

hjelp hovedsakelig skulle gis forebyggende mens barna var hos sine foreldre. Av de mer 

konkrete målsettingene i planen var blant andre tidsfrister for behandling av meldte 

barnevernssaker, styrket akuttberedskap og bedre tiltaksapparat i kommuner og 

fylkeskommuner. Det viktigste virkemiddelet for å nå målene var økte og øremerkede 

tilskudd til kommuner og fylkeskommuner.129 Det ble laget rutiner for tildeling og bruk av 

midlene, og både fylkeskommuner og kommuner skulle rapportere om måloppnåelse hvert 

kvartal.130 Utviklingsprogrammet og den nye barnevernloven skulle oppfylle visjonen om 

«Rett hjelp til rett tid» som var nedskrevet i lovens formålsparagraf.131 

Barnevernpedagogens redaktør Stig H. Christensen skrev i sin leder i siste utgave i 1990 at 

tegnene for framtiden var svært positive med den nye statsråden. Han pekte på Sandmans 

handlingsplan med økte bevilgninger, mange nye stillinger og en større innsats for å få ned 

køene.132 I et intervju med barneministeren i samme utgave av fagbladet la statsråden vekt på  

at antall mappebarn skulle reduseres til halvparten i 1991 og at alle barn som trengte tiltak 

skulle få det i 1992. Størsteparten av midlene ble fordelt til kommunene via fylkesmennene, 

etter hvor behovene var størst. Det innebar at kommuner som hadde lite etterslep i 

saksbehandlingen i barnevernet ville få lite, mens kommuner som tilnærmet hadde forsømt 

institusjonen ville kunne få mye. «Behandlingen av klagesaker skal heretter ikke ta mer enn 3 

måneder […]», sa Sandman.133  

Etter Utviklingsprogrammets avslutning viste tallene som var rapportert inn fra kommunene 

og fylkeskommunene gjennom treårsperioden at resultatene var gode. Hovedårsaken til at 

programmet ble en suksess var trolig den store økningen av statlige midler som ble bevilget til 

barnevernsområdet. I tillegg hjalp det stort at det ble satt klare handlingsmål med 

                                                           
128 Tallene er basert på et søk på ordet «mappebarna» i Nasjonalbibliotekets avistjeneste.  
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rapporteringsplikt. Fylkesmannen fikk en viktig rolle som pådriver- og kontrollmekanisme. 

Departementet konstaterte at de fleste målene var nådd, mappene med ubehandlede saker var 

blitt gjennomgått det første halvåret, saksbehandlingsfrister ble overholdt og det var blitt 

oppnådd en bedre organisering av arbeidet i mange kommuner. Noe som derimot ikke var på 

plass enda, var behovet for flere kvalifiserte barnevernsarbeidere. Dette ville ta lengre tid å 

oppnå. Likevel hadde Utviklingsprogrammet gjort kommunene og fylkeskommunene bedre 

rustet for ikrafttredelse av en ny lov, gjennom økt tverretatlig samarbeid og 

forebyggingsarbeid i familier og nærmiljøer. Antallet hjelpetiltak i hjemmet økte fra ca. 8000 

i 1990 til vel 19.000 i år 2000. Når det gjaldt omsorgsovertakelser holdt tallet seg stabilt i 

samme periode, på rundt 5000 barn. Dette tilsa at det hadde vært en reell og vellykket innsats 

for å forebygge og holde barn i egen familie med hjelpetiltak framfor omsorgsovertakelse.134 

Etter at programmets periode utløp i 1993 ble midler som tidligere hadde tilfalt 

Utviklingsprogrammet en del av kommunenes rammetilskudd. Veksten i antall ansatte i 

barnevernet fortsatte, men stagnerte noe.135  

Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomite var enige i departementets oppfatning 

om Utviklingsprogrammets suksess. I forbindelse med behandlingen av en stortingsmelding 

om barnevernet i 1996 kommenterte komiteen at utviklingen bekreftet at hovedmålet om flere 

preventive og frivillige tiltak var nådd fordi antall frivillige hjelpetiltak hadde gått opp, men 

omsorgstiltakene hadde hatt en svak nedgang etter en topp i 1992.136   

 

2.4 Innspurt og vedtak 
Regjeringen Brundtland bestemte at en ny lov for barnevernet ikke skulle legges fram 

sammen med de to andre sosiallovene til en felles lov, men heller som en frittstående, egen 

lov. Innvendingene mot en samlet lov som hadde kommet inn i høringsprosessen fra Norsk 

Barnevernssamband, Barnevernpedagogforbundet, Barneombudet og flere var blitt hørt.137 

Det var Syse-regjeringen som hadde tatt denne beslutningen, men Brundtland-regjeringen 

formulerte seg slik at det kunne virke som den var ansvarlig for at det ble en egen lov. 

Sannsynligvis var dette et grep ment for å fundere oppfatningen om at Brundtlands regjering 
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137 Hagen, Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 222-23. 



36 

gjorde en reell innsats for å styrke barnepolitikken.138 Regjeringen oppga at en grunn for å 

framheve barn og barnevern i en egen lov var for å sikre en mer effektiv barnevernstjeneste, 

som også skulle ha «større tillit i befolkningen».139 Gjennom denne formuleringen anerkjente 

regjeringen til en viss grad at barnevernet som institusjon hadde utfordringer med tillit i 

befolkningen.  

Lovforslaget til en ny separat barnevernlov var ute på høring sommeren og høsten 1991. 

Barneombudet viste i sitt høringssvar til FNs barnekonvensjon og mente barnevernsituasjonen 

på det tidspunktet, med mange ubehandlede saker og barn som ikke fikk hjelp, måtte være i 

strid med både den gjeldende barnevernloven av 1953 og forpliktelsene etter 

Barnekonvensjonen som var blitt ratifisert av Norge bare noen måneder tidligere. For 

Barneombudet var dette et sterkt argument for at en ny barnevernlov måtte bli en klar 

rettighetslov med plikt for kommunene til å hjelpe.140 Barneombudet påpekte flere ganger i 

sitt høringsforslag viktigheten av å styrke barnas rettssikkerhet.   

De tre forbundene Norsk barnevernpedagogforbund (NBF), Norsk sosionomforbund (NOSO) 

og Norsk vernepleierforbund (NVF) var i en prosess med å slå seg sammen i 1991 og leverte 

et felles høringsinnspill til lovutkastet. Fagforbundene så lovutkastet som en klar forbedring 

fra både Sosiallovutvalgets forslag og proposisjonen fra 1989 som ble trukket grunnet 

regjeringsskifte. De mente opprettelsen av fylkesnemnder og tidsfrister ville styrke 

rettssikkerheten. Likevel var det en stor svakhet at ikke barn hadde rett på hjelp som ga 

kommunene en ubetinget plikt til å yte hjelp.141 Forslaget til ny barnevernlov ble lagt fram 

som Ot. prp. nr. 44 våren 1992.  

Til tross for at det ble lagt fram egen særlov for barnevernet og at flere andre av 

innvendingene fra tidligere i prosessen var ivaretatt, var NBF ikke helt fornøyd med det som 

ble lagt på bordet. Under overskriften «-Kunne like godt justert gjeldende lov» uttrykte NBF 

sammen med NOSO og NVF misnøye i fagbladet Barnevernpedagogen med at barns rett til 

hjelp ikke var inne i formålsparagrafen, noe som hadde vært inne i proposisjonen fra 1989. 

Regjeringen mente at en slik rett fort kunne bli en papirbestemmelse. En annen grunn 

regjeringen og flertallet i stortingskomiteen oppga for dette var at barnet som ville være 
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rettighetshaver kanskje ikke ville oppleve rettigheten som et gode (da barn kan oppleve det 

som et tap å bli tatt vekk fra sine foreldre), og at det derfor var unaturlig å forankre retten til 

hjelp fra barnevernet i formålsparagrafen.142 Forbundene på sin side mente retten til hjelp var 

nært knyttet til plikten til å yte hjelp og at manglende rettigheter og lovbestemte frister lettet 

på kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å yte hjelp. Regjeringen Brundtland hadde i 

1989 stilt seg kritisk til å innføre flere standarder og rettighetslover, fordi dette i stor grad 

innebar store bevilgninger. Siste halvdel av 80-tallet var en tid preget av synkende oljepriser 

og dårligere offentlig økonomi og da var det ifølge regjeringen lite hensiktsmessig å innføre 

nye lover innenfor sosialfeltet som ga store grupper eksplisitte rettigheter.143 Dette kan ha 

vært en medvirkende årsak til motviljen mot å lovfeste retten til hjelp. Forbundene savnet 

også konkrete tidsfrister for behandling av bekymringsmeldinger, samt lovfestet rett til etter- 

og videreutdanning for barnevernspedagoger.144 NBF, NOSO, NVF avsluttet artikkelen i 

Barnevernpedagogen med at de hadde hatt store forventninger til lovforslaget, blant annet 

fordi utkastet som forelå i 1989 hadde retten til hjelp inne, som var en av de viktigste 

kampsakene for forbundene. De mente utkastet til lov som ble framlagt i 1992 var en 

skuffelse og ingen positiv sosialpolitisk reform som de hadde forventet.145  

Under behandlingen i Stortinget var hvorvidt retten til hjelp skulle forankres i 

formålsparagrafen den debatten det ble brukt mest tid på. Sosialistisk Venstreparti (SV) 

uttrykte stor skuffelse over at retten til hjelp var tatt ut av forslaget. SVs representant 

Kjellbjørg Lunde mente det var nødvendig med en rettighetslov for å unngå å havne i en 

situasjon med mappebarn igjen. Senterpartiet støttet SV, men det ble likevel ingen 

rettighetslov. En del av debatten dreide seg også om begrepsbruken, nærmere bestemt skillet 

mellom omsorgsovertakelse og foreldreansvar. På det punktet ble det flertall for Forbruker- 

og administrasjonskomiteens forslag, og med det gjennomslag for yrkes- og 

interesseforbundene.146  

                                                           
142 Forhandlinger i Odelstinget nr. 56 11.06.1992 - sak nr. 1 Innstilling fra forbruker- og 
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Gjennom høringsprosessen og behandling i Stortinget sto forbundene NBF, NOSO og NVF 

sammen, noe som de selv i etterkant mente var sentralt for at de fikk gjennom så mange av 

høringsinnspillene sine. Det var også viktig at de fikk med Barneombudet, Redd Barna, 

enkeltpersoner som Anders Bratholm og flere store aktører å endre på flere av manglene de 

mente lovforslaget hadde. Overfor Arbeiderpartiet og komiteen på Stortinget var støtten fra 

Landsorganisasjonen (LO) svært viktig. Lovforslaget ble vedtatt i Lagtinget 15. juni 1992.147  

Barnevernpedagogforbundet var greit fornøyde med loven og klappet seg selv på skulderen 

over god påvirkningsinnsats. Noen av de viktigste innvendingene hadde blitt ivaretatt, blant 

annet begrepsbruk og tidsfrister for behandling. Det ble likevel ingen eksplisitt rett til hjelp i 

formålsparagrafen, og en av de viktigste kravene for forbundet gikk derfor ikke gjennom. 

«Rettighetslov ble det likevel ikke. Her har Finansdepartementet hatt det siste ordet, og der i 

huset er penger viktigere enn barn», skrev Kirsten Jæger Sivertsen i Barnevernpedagogen.148 

Loven trådte i kraft 1. januar 1993.149  

De tre yrkesforbundene med NBF i front jobbet hardt og målrettet fra å stoppe 

barnevernlovgivningen fra å bli en del av en felles sosialtjeneste. Saksfeltet barnevernet 

håndterer er betent og vanskelig, men også tid- og ressurskrevende. Argumentasjonen om at 

barnevernet som saksfelt ville kunne drukne både med tanke på oppmerksomhet og 

bevilgninger var forståelig, men gjennomslaget kan ha bidratt til å gjøre barnevernet synligere 

og dermed også mer utsatt for kritikk. I ettertid har dette blitt nevnt som en mulig del av 

forklaringen på hvorfor det norske barnevernet har fått mer oppmerksomhet og kritikk enn i 

andre land. For eksempel er ikke barnevernstjenesten i de andre nordiske landene organisert 

slik som i Norge, men som en del av en felles sosialtjeneste. Norge har også en egen 

utdanning for barnevernpedagoger. Lovgivningen er ellers svært sammenlignbar, og det er 

derfor trolig at denne «profesjonaliseringen» av feltet kan ha vært en medvirkende årsak til at 

Norge har blitt et eksplisitt mål for den kritikken.150  

                                                           
147 Norsk barnevernpedagogforbund, "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk barnevernpedagogforbund." 
Nr. 7/1992, 1; Messel, I velferdsstatens frontlinje, 145. 
148 Norsk barnevernpedagogforbund, "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk barnevernpedagogforbund." 
Nr. 7/1992, 1 
149 Hagen, Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 222-23; Norsk 
barnevernpedagogforbund, "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk barnevernpedagogforbund." Nr. 7/1992 
150 Caroline Adolphsen et al., "Barneretten i de nordiske land: Temaer i tiden," BARN. FORSKNING OM BARN OG 
BARNDOM I NORDEN., no. 3-4 (2019): 32. Se også Elisabeth Gording Stang i Maren Haugen, "Hva er barnets 
beste? ," Juridika, Hentet 05.05.2020 fra https://juridika.no/innsikt/hva-er-barnets-beste. 
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Utviklingsprogrammet hadde lagt et godt grunnlag for den nye barnevernloven. Barnevernet 

var etter det treårige programmet mer oversiktlig og strukturert enn tidligere. Antall ansatte i 

barnevernet i 1994 var nesten dobbelt så høyt som i 1990. «Utviklingsprogrammet var eit 

nødvendig krafttak for å få barnevernet på rett spor. Men utfordringane var mange, og 

barnevernlova av 1992 inneheldt derfor nye reglar som endra både prosedyrespørsmål, 

organisering og tiltak.»151 Arbeidet med å utvikle barnevernet på 1990-tallet fulgte fire linjer: 

1. Styrking av rettssikkerheten, 2. Hjelpetiltak og forebyggende arbeid, 3. Færre offentlige 

institusjoner og mer private, kommersielle institusjonstilbud og 4. Kompetanse-, forskning og 

utviklingstiltak.152 Jeg skal videre se særlig på det første av disse punktene i neste kapittel.  

 

2.5 Kapittelkonklusjon 
Barnevernloven av 1992 var et resultat av en lang og oppstykket politisk prosess, preget av 

interessekonflikter, regjeringsskifter og en nasjonal og internasjonal utvikling i synet på barns 

oppvekstvilkår sett i forhold til familiers autonomi. En sentral debatt handlet om hvorvidt 

barnevernet skulle være en del av en felles sosiallov eller stå alene som en særlov. Her var 

yrkes- og interesseorganisasjonene NBF, NOSO og NBS, samt Barneombudet, forent i sine 

argumenter og barnevernloven ble til slutt skilt ut fra sosiallovgivningen. Begrunnelsen var 

ønsket om at barnevernet skulle oppnå en høyere stilling innad i sosialtjenesten og dermed 

også få økte bevilgninger. De store bevilgningene som kom gjennom Utviklingsprogrammet 

og langt flere stillinger i barnevernet på 1990-tallet, kan tyde på at de oppnådde det de ønsket. 

Det har imidlertid også medført at barnevernet i Norge har vært tydeligere og synligere enn 

det ville ha vært dersom det var del av sosialtjenesten, og dette kan ha bidratt til flere kritiske 

røster mot det norske barnevernet sammenlignet med for eksempel våre nordiske naboland.   

En annen kampsak for forbundene var å sikre at barnevernloven ble en rettighetslov, der barn 

skulle ha en rett til hjelp som ville utløse en plikt hos kommunene til å følge opp alle 

barnevernssaker. Verken regjeringene Syse eller Brundtland i tiden rundt 1990 var interessert 

i å lage lover som ville føre til et ekstra økonomisk press på kommunene, i en tid med svak 

oljepris og økonomisk usikkerhet. I tillegg var det politisk uenighet om en 

rettighetsforankring ville komme barna til gode. Barnevernloven av 1992 ble derfor ingen 

rettighetslov, men i senere tid har et utvalg som har utredet en ny barnevernlov argumentert 

                                                           
151 St. Meld. Nr. 40 (2001-2002), "Om barne- og ungdomsvernet," 23. 
152 Ibid. 
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for at det likevel følger en rett til hjelp av loven, men det er ulike oppfatninger om hvor 

omfattende denne rettigheten er.153 

Forbundene fikk derimot gjennom mange av sine øvrige forslag. NBF, NOSO, NVF, 

Barnevernsambandet, Barneombudet, Redd Barna med flere dannet en allianse som 

argumenterte for mange av de samme endringene i høringsprosessen. Alliansen var sterkest 

mellom de tre yrkesforbundene, som allerede var i prosess med å slå seg sammen og leverte 

felles høringsinnspill i siste runde. Det ble avholdt møter i regi av Barneombudet, og 

korrespondansen mellom de ulike organisasjonene i kildene gir et bilde av en mer eller 

mindre løs forankring også mellom yrkesorganisasjonene og de øvrige aktørene. Samarbeidet 

bidro trolig til større gjennomslag for innspillene, særlig siden denne alliansen var svært liten 

sett opp mot det store antallet kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige instanser som 

uttalte seg i høringene. Selv om Barnevernpedagogforbundet var fornøyd med 

påvirkningsinnsatsen, ga forbundet samtidig uttrykk for at loven som ble vedtatt ikke var 

optimal. Dersom retten til hjelp hadde blitt forankret i loven, med en påfølgende hjelpeplikt 

for kommunene, mente NBF at forsømte barn ville hatt et sterkere rettsvern.  

Barnekonvensjonen som ble vedtatt i 1989 og ratifisert av Norge i 1991 ble i liten grad brukt i 

argumentasjonen rundt en ny lov. NBFs Kirsten Siversten uttalte i 1990 at Barne- og 

familiedepartementet måtte klargjøre at barnevernloven var en rettighetslov før Norge kunne 

ratifisere konvensjonen. Videre nevnte Barneombudet konvensjonen som viktig med tanke på 

å styrke lovgivningen på barnefeltet, uten å spesifisere nærmere hvordan. Barneombudet 

nevnte også Barnekonvensjonen i forbindelse med diskusjonen om en rettighetslov i 

høringssvaret til proposisjonen i 1991, men utover dette kan det virke som 

Barnekonvensjonen ikke hadde en sentral plass i argumentasjonen til noen av de involverte 

instansene.  

  

                                                           
153 NOU 2016:16, "Ny barnevernslov: Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse," i red. (Oslo: 
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon informasjonsforvaltning, 2016), 68. 



41 

Kapittel 3: Rettssikkerhet 
I perioden 1985 til 1996 står rettssikkerhet fram som et av de viktigste elementene i debatten 

om barnevernet. På overordnet nivå kan begrepet rettssikkerhet defineres som frihet fra å bli 

utsatt for uhjemlede offentlige inngrep i privatlivet og vern mot overgrep fra offentlige 

myndigheter.154 Rettssikkerhet for barn kan i tillegg knyttes til retten til beskyttelse fra 

omsorgssvikt, overgrep og en dårlig barndom. I barnevernsammenheng er rettssikkerhet 

spesielt utfordrende å ivareta i situasjoner der tvang er involvert og der rettighetene og 

behovene til foreldrene kommer i konflikt med rettighetene og behovene til barnet. Allerede i 

forbindelse med høringen om Sosiallovutvalgets rapport i 1986 omtalte flere av 

høringsinstansene forholdet mellom barnet og foreldrenes rettssikkerhet. Flere ga uttrykk for 

at loven fra 1953 la for stor vekt på foreldres rettssikkerhet og at Sosiallovutvalgets utkast 

heller ikke ivaretok barnas rettssikkerhet i forhold til foreldre på en god nok måte.155 Da 

forslaget til ny lov ble lagt fram i 1992 ble det å bedre barnas rettssikkerhet løftet opp som en 

av hovedmålsettingene.156 

Jurist og tidligere barnevernnemdleder Pål Børresen argumenterte i 1991 for at det i 

barnevernssaker burde tas utgangspunkt i at det er en interessekonflikt mellom barn og 

foreldre, slik at barnet også burde ha en egen uavhengig talsperson, for eksempel en advokat. 

Målene burde være å sette foreldrene i stand til å ta vare på barna på en god måte, hindre 

ytterligere mishandling, men dersom foreldrene ikke klarte å bedre sin atferd og omsorgsevne 

innen rimelig tid måtte foreldrenes interesser vike for barnets behov for en permanent 

løsning.157 Professor i juss Lucy Smith utdypet utfordringene der foreldrene og barnets 

interesser ikke overlapper, men heller står i et motsetningsforhold til hverandre.  

Man kan knapt tenke seg mer inngripende saker enn hvor det er tale om å skille barn og 
foreldre, og det er derfor helt sentralt at rettssikkerheten ivaretas på en tilfredsstillende 

måte. Fordi de materielle reglene nødvendigvis må være skjønnsmessige, blir 
saksbehandlingsreglene desto viktigere. Forholdet er jo - som rettspraksis viser - at 
konsekvensene av saksbehandlingsfeil kan bli uopprettelige med hensyn til senere 

tilbakeføring av omsorgen. I barnevernsaker er det imidlertid et problem at barnets og 
foreldrenes interesser vil kunne være motsatt, og at sterke rettssikkerhetsgarantier for 

foreldrene vil kunne svekke barnets rettssikkerhet.158 

                                                           
154 Rikke Lassen, "Barns rettssikkerhet etter den nye barnevernloven," Mennesker og rettigheter, no. 2 (1998): 
148. 
155 Norsk barnevernsamband, "Høringsuttalelse fra Norsk barnevernsamband om NOU 1985:18, datert 
21.03.1986," 2. Det samme ble uttrykt fra Barneverninstitusjonenes samarbeidsforum (BIS), Rettspolitisk 
forening, Norsk psykologforening, m.fl.  
156 Ot. prp. nr. 44 (1991-1992), "Om lov om barnevernstjenester (barnevernloven)," 12. 
157 Pål Børresen, Barnevern og familievern  (Kristiansand: Høyskoleforlaget AS, 1991), 28-30. 
158 Lucy Smith, "Norsk barnevern lovgivning og internasjonale menneskerettighetsstandarder," Mennesker og 
rettigheter, no. 4 (1999): 360-61. 



42 

Barnevernssaker har alltid involvert en grad av skjønn, noe som har åpnet for ulike praksiser 

fra sted til sted. I perioden etter at den nye loven ble vedtatt var det en oppfatning blant 

beslutningstakere, barnevernsansatte og kritikere av barnevernet at familier og barn som kom 

i kontakt med barnevernet måtte sikres en rettferdig og lik behandling av sin sak uavhengig av 

hvor de bodde. Klagesaksbehandlingen måtte bli bedre, beslutninger måtte baseres på den 

samme forståelsen av lovverket i alle kommuner og fylker og det var behov for en større grad 

av uavhengighet i beslutningsprosessen. 

Siden en av hovedmålsettingene med barnevernloven av 1992 var å styrke rettssikkerheten vil 

dette kapittelet omhandle perioden etter vedtaket av loven i 1992 og fram til 1996, for å vise 

hvordan debatten om rettssikkerhet i barnevernet endret seg i medier og på Stortinget etter 

vedtaket av den nye loven. Jeg vil argumentere for at debatten dreide fra primært å handle om 

rettssikkerhet for barn til i større grad å handle om rettssikkerhet for foreldre. Innledningsvis 

redegjøres det for de nyetablerte fylkesnemndene for barnevernssaker, deretter debatten om 

barnevernet i Stortinget etter vedtaket av loven i 1992. Videre vil jeg se på hvilke reaksjoner 

som kom fram under Adele-saken i 1995 og 1996, der Norge for første gang ble dømt i Den 

europeiske menneskerettsdomstolen i en barnevernssak. 

 

3.1 «Tillitskrise» 
Gjennom 1970-, 80- og begynnelsen av 90-tallet økte antall barnevernstiltak betraktelig. Det 

var flere samfunnsmessige, økonomiske og kulturelle årsaker til økningen. Skilsmisser ble 

mer og mer vanlig, noe som innebar flere aleneforeldre. I stor grad besto denne gruppen av 

alenemødre, og alenemødre var også overrepresentert i barnevernsstatistikken. Det ble dannet 

nye familiekonstellasjoner med steforeldre og stebarn. Flere og flere kvinner kom inn i 

arbeidslivet, samtidig som menn ikke tok en tilsvarende stor del av ansvaret i hjemmet. Det 

ble født færre barn, slik at de barna som ble født hadde færre søsken.159 Selv om det var 

sakene der barna ble tatt ut av familien som fikk mest oppmerksomhet, utgjorde disse likevel 

et mindretall av de totale barnevernssakene. Ved utgangen av 1992 var det rundt 19600 barn 

og unge under barnevernstiltak, en økning på ni prosent fra året før. 62 prosent av barna fikk 

hjelp i hjemmet, med tiltak som støttekontakt, økonomisk hjelp, tilsyn eller annet. Av de drøyt 

                                                           
159 NOU 1985:18, "Lov om sosiale tjenester m.v," 132-34. Lars B.  Kristofersen og  Mona Sandbæk, "De utsatte 
familiene og hjelpeapparatet," i Velferdssamfunnets barn, red. Tordis Dalland Evans, Ivar Frønes, og  Lise 
Kjølsrød (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1994); Lucy Smith, Foreldremyndighet og barnerett  (Oslo: 
Universitetsforlaget 1980), 39-54. 
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7000 barna som var under tiltak utenfor hjemmet var 70 prosent i fosterhjem, mange av dem 

hos slektninger.160  

En bedre klagesaksbehandling var et kjernespørsmål i arbeidet med den nye barnevernloven 

av 1992. Et av de viktigste tiltakene for å bedre rettssikkerheten var derfor de nye 

fylkesnemndene for barnevernssaker, som erstattet barnevernsnemndene i kommunene. 

Fylkesnemndene for barnevern ble virksomme fra 1. januar 1993. Det ble etablert tolv 

nemnder i landet, med en felles nemnd for Oslo og Akershus som landets største. Nemndene 

skulle kun være deltakende i saker der tvang var involvert og hadde som formål å vurdere om 

lovens kriterier for tvang var oppfylt i hver enkelt sak.161  

Opprettelsen av de nye nemndene innebar en vesentlig endring i klagesaksbehandlingen. 

Fylkesnemndene var statlige, underlagt Barne- og familiedepartementet, og fungerte i større 

grad som egne domstoler. Her kunne partene, det vil si kommunene, foreldrene og eventuelt 

også barnet, ha med advokat.162 Saksgangen begynte ved at kommunen ved 

barnevernstjenesten eller sosialtjenesten foreslo tiltak. Deretter ble det gjennomført et 

forhandlingsmøte der partene møttes, og partene og eventuelle vitner forklarte seg. Så rådslo 

nemndsmedlemmene, én leder, to sakkyndige medlemmer og to alminnelige medlemmer, og 

kom fram til et vedtak. Hvis partene var enige kunne saken gå uten sakkyndige medlemmer. 

Uenighet mellom de tre eller fem medlemmene skulle komme fram i vedtaket. Vedtak i 

fylkesnemndene kunne klages inn for tingretten.163 Saksmengden i nemndene økte raskt i 

årene etter opprettelsen. Gjennomsnittet på behandlingstid for alle fylkesnemndene fra en sak 

kom inn til nemnda til det var avholdt endelig forhandlingsmøte i saken lå på omtrent 60 

dager.164  

Da den nye barnevernloven ble debattert i Odelstinget var et sentralt spørsmål om barnet 

skulle ha en egen talsperson overfor fylkesnemnda. Brundtland-regjeringen mente barnet ikke 

trengte egen representant eller talsperson i saker for fylkesnemndene, fordi det var 

barnevernet som skulle snakke barnets sak. Flertallet i Forbruker- og administrasjonskomiteen 

mente imidlertid at en slik ordning burde inn i loven. Arbeiderparti-representant og 

                                                           
160 Kristofersen og  Sandbæk, "De utsatte familiene og hjelpeapparatet," 97-98. 
161 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker, "Barnevernloven,"  Hentet 09.12.2019 fra 
https://www.fylkesnemndene.no/no/Hva-er-Fylkesnemndene/barnevernloven/; "Bakgrunn og historie". 
162 St. Meld. Nr. 40 (2001-2002), "Om barne- og ungdomsvernet," 24. 
163 Ot. prp. nr. 76 (2005-2006), "Om lov om endringer i barnevernloven og sosialtjenesteloven mv. 
(saksbehandlingsregler for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker mv.) ", red. (Oslo: Barne- og 
familiedepartementet, 2005-2006). 
164 St. Meld. Nr. 39 (1995-1996), "Om barnevernet." 
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komitemedlem Sylvia Brustad forsvarte forslagene til Brundtland-regjeringen opp mot 

komiteens forslag. Hun fastslo først at den nye barnevernloven bedret rettssikkerheten først og 

fremst for barna, men også for foreldrene. Brustad tolket forslaget om en talsperson som at 

flertallet mente barnevernstjenesten ikke var i stand til å ivareta barnets interesser godt nok og 

syntes dette var pussig.165 Saksordfører Jan Erik Fåne fra Fremskrittspartiet utfordret Brustad 

og spurte om hun ikke kunne se for seg at det også kunne være interessemotsetninger mellom 

barn og barneverntjeneste. Brustad svarte at det ville være interessemotsetninger i enkelte 

saker, men reagerte på mange av forslagene fra flertallet i komiteen. «Jeg må innrømme at 

med alle de forslag som ligger her […] føler jeg at det oser litt av mistillit til barnevernet.»166 

Mistilliten mot barnevernet i enkelte kretser fortsatte selv etter at den nye loven var kommet 

på plass og fylkesnemndene var opprettet. Som dokumentert i kapittel 2 hadde 

oppmerksomheten om barnevernet vært framtredende i medier og offentlig debatt tidlig på 

1990-tallet på grunn av de såkalte mappebarna. Selv om Utviklingsprogrammet som varte fra 

1991 til 1993 kuttet ned mengden av ubehandlede saker betraktelig, fortsatte 

medieoppmerksomheten om barnevernet med en Dokument 2-programserie i tre deler, sendt 

på TV2 våren 1993. Oppmerksomheten endret dog karakter fra å dreie seg om barn som ble 

forsømt på grunn av manglende ressurser i barnevernet til en kritikk rettet direkte mot 

barnevernet og barnevernsansatte. Kritikken gikk på en utstrakt maktmisbruk. En av de mest 

omtalte sakene var fra Troms der Harry Heide kidnappet sin fire år gamle datter Grace fra 

fosterforeldrene og flyktet til Sverige. Heide ble etterlyst av Interpol i åtte måneder før han og 

Grace kom tilbake til Norge. Han ønsket å føre saken for det norske rettsvesenet. Heide vant 

omsorgsretten tilbake, fordi retten mente Grace og faren hadde fått et så sterkt bånd gjennom 

månedene på flukt at det var til det beste for Grace å få bli hos sin far.167 I tillegg til saken til 

Harry Heide hadde serieskaperne undersøkt ti saker som ble presentert i serien. Foreldrene 

som var intervjuet fortalte om mistro fra barnevernsansatte, lang saksbehandlingstid, 

uvesentlige detaljer i rapporter og grunnløse anklager om misbruk og incest. To av sakene var 

alenefedre som opplevde at de ikke ble vurdert som mulige omsorgspersoner. Foreldre som ba 

barnevernet om hjelp opplevde at barna ble tatt fra dem.168 Det ble videre tegnet et bilde av en 

                                                           
165 Forhandlinger i Odelstinget nr. 56 11.06.1992 - sak nr. 1 Innstilling fra forbruker- og 
administrasjonskomiteen om lov om barneverntjenester (barnevernloven),  815. 
166 Ibid., 816. 
167 Kaare Skard og  Eivind Fondenes, "Grace ble kidnappet av sin egen far," TV2, Hentet 06.01.2020 fra 
https://www.tv2.no/a/5309529/. 
168 TV2, "Dokument 2 om norsk barnevern,"  Hentet 08.01.2020 fra 
https://www.youtube.com/watch?v=ruIPDP4iI4M&list=PL0TyNrcQQnEmctcDPJaHY-UVKsnpAo73g&index=4; 
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subkultur med sakkyndige og saksbehandlere som var avhengig av oppdrag og derfor skrev 

konklusjoner som barnevernet ønsket. Advokaten Christine Hamborgstrøm kalte det 

korrupsjon og mente foreldre var rettsløse. Av 28 barnevernssaker som gikk helt til 

Høyesterett vant staten ved barnevernet 22 av dem, det vil si 80 prosent.169  

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)170 reagerte på 

TV-programmene og mente de gjorde det vanskeligere å være barnevernsarbeider og at det 

svekket barnevernets legitimitet og samarbeidsrelasjoner. Ifølge FO bidro programmene til å 

sette barnevernet i en tillitskrise.171 I det siste av de tre programmene var barnevernpedagog 

Kirsten Jæger Sivertsen fra FO og Haktor Helland fra Barne- og familiedepartementet til stede 

for å svare på kritikken og få sine sider av saken hørt. Etter de to første programmene fikk 

TV2 inn flere hundre henvendelser fra publikum med personlige historier om barnevernet og 

kritikk av systemet. Under programmet viste Helland til den nye loven som nettopp var blitt 

vedtatt, de nye fylkesnemndene, økt innsats på forebygging og de 1,3 milliardene som hadde 

kommet til i årene mellom 1991 og 1993 gjennom Utviklingsprogrammet for barnevernet. 

Sivertsen og Helland mente det var snakk om enkeltsaker med dårlig behandling, mens 

Thorleif Grimstvedt og Amalie Christie deltok som representanter for kritikerne og mente det 

var snakk om en systemsvikt og en generell arroganse blant barnevernsarbeidere på kontorene 

rundt om i landet.172  

Helland poengterte at barnevernets vurderinger var basert på skjønn, og selv om det i den nye 

loven var tydeligere definert hva disse skjønnsmessige vurderingene skulle basere seg på, 

ville skjønn alltid være en faktor. Selv om Sivertsen ikke kjente seg igjen i kritikken, 

anerkjente hun likevel at det var behov for tilleggskompetanse i barnevernet, slik som jurister, 

psykologer, barnehagelærere. Hun anerkjente også at det kunne være forskjell på 

barnevernspedagoger og fra kommune til kommune rundt om i landet. Helland sa seg enig 

med Sivertsen og sa rett ut at kompetansen i barnevernet var for dårlig. Helland og Sivertsen 

benektet at det fantes en generell kultur for maktmisbruk og mistro til far som omsorgsperson, 
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171 Messel, I velferdsstatens frontlinje, 301. 
172 TV2, "Dokument 2 om norsk barnevern - del 3,"  Hentet 09.01.2020 fra 
https://www.youtube.com/watch?v=NtOOn2Z_Ieg&list=PL0TyNrcQQnEmctcDPJaHY-
UVKsnpAo73g&index=7&t=398s. 
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men at det kunne oppstå subkulturer i enkelte av barnevernskontorene og at det måtte unngås. 

Grimstvedt og programleder Gerhard Helskog mente det var positivt hvor åpne Helland og 

Sivertsen var og mente dette representerte en ny tone fra barnevernet.173 Barnevernpedagogen 

viet store deler av fagbladets utgivelser i april og mai 1993 til å kritisere TV2-serien for en 

grov ensidighet. I mai-nummeret hadde redaksjonen snakket med personer som var blitt 

intervjuet til serien, men som følte seg dårlig behandlet, lurt og misbrukt av Dokument 2-

redaksjonen. Barnevernpedagogen hadde også et intervju med programleder Gerhard 

Helskog. Han bekreftet at programserien var ensidig, og mente at barnevernpedagoger og 

sosionomer hadde fått være i fred fra mediene lenge nok. «Folk med så mye makt bør ikke 

skjermes».174 

Etter TV2s programserie ble kritikken mot barnevernet fulgt opp i nasjonal politikk av 

representanter fra Fremskrittspartiet (Frp). Stortingsrepresentant og formann i Frp Carl I. 

Hagen foreslo å straffe ansatte i barnevernet med oppsigelse eller skriftlig reprimande dersom 

de foretok «feilaktige beslutninger om at barn ikke må bo hos sine foreldre».175 Ingen støttet 

forslaget. FO uttalte seg svært negativt og leder av Stortingets forbruker- og 

administrasjonskomite som behandlet barnevernssaker, Annelise Høegh fra Høyre, kalte det 

«middelaldersk» og spurte hvem som kunne tenke seg å jobbe i barnevernet med slike 

regler.176 

Stortingsrepresentant John Alvheim fra Fremskrittspartiet presenterte høsten 1995 en liste 

med «ti råd til deg som er i barnevernets søkelys». Essensen i rådene var at man ikke burde 

samarbeide med barnevernet, kontakte advokat og «holde kjeft fordi alt det du sier vil bli 

brukt mot deg».177 FO mente dette var et massivt angrep på barnevernet og ba politikerne 

komme på banen for å forsvare systemet de hadde vedtatt.178 

Senere samme høst fremmet Hagen og Alvheim et representantforslag i Stortinget med tiltak 

for å gjenopprette tilliten til et barnevern i det de kalte en «tillitskrise». I forslaget la de fram 

elleve tiltak for å forbedre tilliten til barnevernet. Blant disse tiltakene var en egen 

rettshjelpsordning, et ombud eller tilsyn for berørte av barnevernslovgivningen og endring av 

                                                           
173 Ibid. 
174 Norsk barnevernpedagogforbund, "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk 
barnevernpedagogforbund."Nr. 5/1993 
175 Magnus Gunnar, "- Middelaldersk Hagenutspill," Aftenposten, 21.07.1993. 
176 Ibid. 
177 NTBTekst, "FRP vil forandre barnevernet," (1995). 
178 Messel, I velferdsstatens frontlinje, 301. 
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lærebøkene for sosialarbeider- og barnevernspedagogutdanningene.179 FO mente forslaget var 

en beskyldning om forutinntatthet og mangel på kompetanse hos barnevernsarbeidere. 

Det er tenkelig at Fremskrittspartiets ideologiske grunnsyn var medvirkende årsak til denne 

kampanjen mot barnevernet. Partiet er bygget på et politisk grunnsyn om lavere skatter og at 

staten ikke bør involvere seg for mye i innbyggernes liv. Forslagene som ble fremmet av Frp 

var preget av en mistillit til staten og en oppfatning om at enkeltmennesker trenger et sterkere 

vern mot statlige krefter. Historiker Jan Messel har utdypet at selv om kritikken kanskje var 

noe overdrevet, rørte Hagen og Alvheim ved reelle problemer i et moderne barnevern. Selv 

om FO var sterkt uenige i forslaget, mente de debatten var viktig og oppfordret igjen 

politikerne som vedtok systemet til å komme på banen i større grad.180  

Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen behandlet forslaget til representantene fra 

Fremskrittspartiet og fastslo at det var allmenn enighet om grunnprinsippene i den nye 

barnevernloven, nemlig erkjennelsen av at barn er selvstendige rettsobjekter. Komiteen 

understreket videre hvor viktig det var at barnevernet hadde tillit blant folk for at 

barnevernsarbeiderne skulle kunne håndheve barnevernloven til barnas beste. De bemerket 

avslutningsvis at «[…] erfaringer viser at dagens barnevern står overfor store utfordringer».181 

Fremskrittspartiets forslag ble avvist av Stortinget i oktober 1996 og et stort flertall uttrykte 

tillit til barnevernet under debatten.182 Likevel viste forslaget og behandlingen av det at det 

var en oppfatning blant representanter eller som helhet i komiteen og Stortinget at barnevernet 

som institusjon fremdeles hadde utfordringer.183  

 

3.2 Adele-saken  
Adele Johansen ble fratatt sin nyfødte datter i 1989 og mistet senere samværsrett og 

foreldrerett for datteren. Hvis saken hadde sluttet der hadde den nok ikke skilt seg ut 

nevneverdig fra andre barnevernssaker som har involvert omsorgsovertakelse og tvang. 

Grunnen til at Adele-saken er så sentral er at den ble den første barnevernssaken der Norge 

                                                           
179 Carl I. Hagen og  John Alvheim, "Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og John Alvheim om tiltak 
for å gjenopprette tilliten til et barnevern i tillitskrise,"  Hentet 28.05.2019 fra 
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=159  
180 Messel, I velferdsstatens frontlinje, 302-03. 
181 Familie- kultur- og administrasjonskomiteen, "Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om 
forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen og John Alvheim om tiltak for å gjenopprette tilliten til et 
barnevern i tillitskrise," red. (1996). 
182 Kristin V. Aanensen, "Stortinget avviste Frp-forslag om barnevernet " NTB, 22.10.1996. 
183 I oktober 1996 ble Sylvia Brustad ny barne- og familieminister i Thorbjørn Jaglands rene Arbeiderparti-
regjering.   
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ble dømt for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen i menneskerettsdomstolen 

i Strasbourg. Adele-saken plasseres her i oppgaven, da den først får relevans i norske medier 

og hos beslutningstakerne i 1995, da Menneskerettskommisjonen sendte saken videre til 

domstolen og med det mente den var velbegrunnet. Det er viktig å poengtere at den 

opprinnelige beslutningen om omsorgsovertakelse og å frata Adele foreldreretten ble gjort i 

1990, da barnevernet fremdeles var underlagt barnevernloven av 1953.  

Adele Johansen fikk hjelp av forfatter Elin Brodin til å fortelle sin historie om 

omsorgsovertakelsen gjennom boka «Papirdukker: om barnevern og barnevold». I denne boka 

som kom ut i 1991 kommer det fram at Adele følte seg forfulgt av barnevernet og 

myndighetene. Hun fortalte der om hvordan hun som ung mor møtte en mann, Aksel, som 

virket god, omtenksom og snill mot sønnen Ernst-Christer184. Men Aksel viste seg etter at de 

hadde flyttet sammen å være kontrollerende og voldelig, både mot henne, sønnen og 

familiehunden. Aksel introduserte henne for narkotika og presset henne til å misbruke 

stoffer.185 Adele kom seg vekk fra Aksel, men han fortsatte å true henne og sønnen. Ved en 

anledning overfalt han henne i hennes hjem foran vitner. Aksel anmeldte så henne for 

narkotikabruk, mens han selv satt inne for en narkotikadom. Dette førte til at sosialtjenesten 

stilte spørsmål ved sønnens oppvekstvilkår og Ernst-Christer ble tatt fra henne og plassert i 

institusjon.186  

Adele hadde møtt en annen mann som hun ble gravid med, men forholdet varte ikke. Mens 

hun gikk gravid kjempet hun for å få omsorgen for sønnen tilbake. Adele bodde på krisesenter 

i Oslo fram til datteren Signe-Malene187 ble født i desember 1989. Fire dager senere ba 

sosialtjenesten i Oslo, som hadde hatt kontakt med etaten i Bergen, om at Adele skulle 

underskrive et papir om frivillig omsorgsovertakelse. Det nektet hun, men datteren ble likevel 

tatt fra henne.188 I første omgang var omsorgsovertakelsen midlertidig, men vedtaket fra 

barnevernsnemnda i Røa bydel i Oslo i mai 1990 var at Adele ble fratatt omsorgen og 

foreldreansvaret for datteren. Signe-Malene ble plassert i fosterhjem med sikte på adopsjon i 

framtiden. Adele ble nektet besøksrett og fosterforeldrenes adresse skulle ikke være kjent for 

henne. Vedtaket ble gjort med en dissens på fire mot to.189 Adele fikk advokatbistand for å 

                                                           
184 Sønnen navngis som Ernst-Christer i boka «Papirdukker».  
185 Adele Johansen og  Elin Brodin, Papirdukker : om barnevern og barnevold  (Oslo: Aschehoug, 1991), 29-46. 
186 Ibid., 66-74, 79-80. 
187 Datteren navngis som Signe-Malene i boka «Papirdukker». 
188 Johansen og  Brodin, Papirdukker : om barnevern og barnevold, 107-16. 
189 "Case of Johansen v. Norway". 
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påklage vedtaket i nemnda og for å få sønnen tilbake fra institusjon. Hun fikk brev og attester 

som støttet hennes side av saken fra flere leger og fra krisesenteret. Vedtaket om sønnen ble 

opphevet, og Ernst-Christer fikk flytte hjem til Adele våren 1990. Men datteren forble i 

fosterhjemmet.190  

I epilogen av boka skrev Elin Brodin:  

Halve kampen er nå vunnet for Adele Johansen: Hun har fått sønnen sin tilbake. Men 
Signe-Malene […] kontrolleres fremdeles av barnevernet. Det er lenge siden Adeles 
siste innvilgede besøksdag hos datteren. Nå er all kontakt kuttet som forberedelse til 
adopsjon. [Advokaten] Signe Moland skal påklage også dette vedtaket […] Så lenge 
klagesaken pågår, kan adopsjon uansett ikke skje. Men selv om Adele har håp om å 

vinne til slutt, vil hun selv, Signe-Malene og Ernst-Christer uansett i mellomtiden tape 
verdifulle timer, dager, uker og måneder – som skulle dannet grunnlaget for den lille 

pikens fremtidige tilværelse som familiemedlem, som datter og søster.191 

 

Sosialtjenesten i Røa hadde en annen oppfatning av saken og avslo forespørselen om ny 

vurdering, da de mente det ikke var gjort feil fra deres side. «De påståtte «feil» bygger på 

meningsforskjeller når det gjelder faglig skjønn og valg av tiltak» sto det i vedtaket.192  

Adele klaget vedtaket i nemnda inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men fikk beskjed 

om at ventetiden var på flere måneder. Hun klaget derfor saken inn for Oslo byrett i mai 1990. 

I november 1990 opprettholdt Fylkesmannen nemndas beslutning. Byretten behandlet så 

saken i april 1991 og opprettholdt vedtaket som var gjort i nemnda og opprettholdt av 

Fylkesmannen, både med tanke på omsorgsovertakelsen og fratakelsen av foreldreansvaret. I 

dommen fra byretten ble det anerkjent at Adeles livssituasjon hadde forbedret seg betraktelig 

siden det opprinnelige vedtaket ble gjort og at hun på det tidspunktet ble ansett til å være i 

stand til å ta vare på datteren, men fordi risikoen for at Signe-Malene kunne oppleve det som 

traumatisk å bli tilbakeført til Adele og kunne ta skade av det ble ansett som stor, opprettholdt 

byretten vedtaket. Et viktig argument mot tilbakeføring var at Adele ikke hadde hatt kontakt 

med datteren og ville fremstå som fremmed for henne. Hensynet til barnets beste tilsa at 

Signe-Malene skulle bli boende i fosterhjemmet, mente byretten.193 

                                                           
190 Johansen og  Brodin, Papirdukker : om barnevern og barnevold, 117-27. 
191 Ibid., 129. 
192 Ibid., 142. 
193 Den europeiske menneskerettighetskommisjon, "Adele Johansen against Norway. REPORT OF THE 
COMMISSION," i no. 17383/90, red. (Strasbourg1995). "Case of Johansen v. Norway"; Marius Emberland, 
"Johansen mot Norge," Mennesker og rettigheter, no. 3/1996 (1996); Elisabeth Gording Stang, Barns rett til 
foreldre. Tvangsadopsjon av fosterbarn etter barnevernloven  (Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1995), 84-85. 
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Adele fikk avslag på å få tatt opp saken i lagmannsretten og Høyesterett i 1991.194 Det var 

også i 1991 saken først ble omtalt i norsk presse. Det skjedde som følge av utgivelsen av boka 

«Papirdukker». VG hadde et oppslag 8. februar 1991 der Adeles sønn Ernst-Christer var 

intervjuet. «For meg har barnevernet vært et mareritt og et helvete», sa han til avisen. Adele 

fortalte at behandlingen hun hadde fått av barnevernet var mye verre enn den årelange 

mishandlingen hun var blitt utsatt for av Aksel.195 Dagen etter hadde Aftenposten og 

Arbeiderbladet lignende saker på trykk.196  

Adele Johansen klaget sin sak inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg i oktober 1990. I 

januar 1995 ble saken behandlet av Menneskerettskommisjonen i Strasbourg som avla en 

rapport og henviste saken til realitetsbehandling i domstolen.197 Dette er første gang saken 

begynte å få bredere dekning i norske medier. Etter at Menneskerettskommisjonens innstilling 

i saken var offentliggjort skrev barne- og familieminister Grete Berget et forsvar for 

barnevernspolitikken til den tredje Brundtland-regjeringen. Essensen i innlegget hennes i 

Aftenposten 18. mars var at barnevernet skulle tåle kritikk, men at det ikke ga et riktig bilde å 

kritisere barnevernet på bakgrunn av Adele-saken alene, da denne var hjemlet i den forrige 

barnevernloven. Siden det var innført en rekke nye funksjoner for å bedre rettssikkerheten, 

mente Berget at noe av kritikken fra Kommisjonen trolig ikke var like aktuell lenger.198 

Medforfatter med Adele Johansen av boka «Papirdukker», Elin Brodin, reagerte på Bergets 

forsøk på å «tåkelegge realiteter» i saken en kronikk i Aftenposten 5. april.199 

Stortingsrepresentant John Alvheim fra Fremskrittspartiet var glad for at det norske 

barnevernet fikk kritikk av Kommisjonen i Strasbourg, og mente Norge kunne vente seg en 

rekke søksmål dersom det ble fellende dom i Strasbourg. Valgerd Svarstad Haugland fra 

Kristelig Folkeparti og Karin Lian fra Arbeiderpartiet var uenige med Kommisjonen og mente 

barnevernet ble utsatt for mye urettferdig kritikk.200 

På Stortinget førte behandlingen av saken i Menneskerettskommisjonen til at et forslag fra 

Venstres Lars Sponheim ble enstemmig vedtatt i Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen 

                                                           
194 "Case of Johansen v. Norway". i avsn. 28; Emberland, "Johansen mot Norge." Flere av sakene som er tatt 
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195 Magne Lystad, "-Barnevernet et mareritt," VG, 08.02.1991. 
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200 Ole Martin Bjørklid, "Sterke reaksjoner på barnevern-kritikken," ibid., 09.03.1995. 
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på Stortinget. Berget måtte redegjøre for erfaringene med barnevernloven så langt, spesielt 

med tanke på rettssikkerheten til involverte.201  

Adele-saken ble behandlet i Den europeiske menneskerettsdomstolen i januar 1996. Der var 

riksadvokaten til stede med assisterende riksadvokat Tolle Stabell og en ekstra advokat. 

Barne- og familiedepartementet deltok også med to delegater. For Den europeiske 

menneskerettighetskommisjonen deltok det norske medlemmet Gro Hillestad Thune. For 

Adele Johansen deltok advokat Signe Moland og to andre rådgivere, mens hovedpersonen 

ikke selv var til stede under forhandlingene.202 Det ville ta noen måneder før dommen ble 

klar. 

Forslaget fra Lars Sponheim førte til at Barne- og familiedepartementet og statsråd Grete 

Berget sendte St. meld. nr. 39 (1995-96) til Stortinget i mai. Departementet poengterte at 

meldingen bare var en midlertidig redegjørelse, og at den helhetlige evalueringen som var satt 

i gang ikke var ferdigstilt ennå. I meldingen skrev Barne- og familiedepartementet at mye var 

blitt bedre i rettssikkerhetsøyemed med den nye loven, blant annet gjennom fylkesnemndene, 

økte ressurser etter Utviklingsprogrammet og tydeligere kriterier for tvangsinngrep. Antallet 

hjelpetiltak i hjemmet hadde økt, mens omsorgstiltakene utenfor hjemmet hadde hatt en 

nedgang. «Det er imidlertid viktig å erkjenne at det ikke er mulig å regulere eller bevilge bort 

de vanskelige verdispørsmålene man uansett vil stå overfor i barnevernet».203 

Siden dommen i Adele-saken ikke var klar ennå kommenterte ikke Barne- og 

familiedepartementet den spesifikke saken, men poengterte at tvangsadopsjon noen ganger 

ville være nødvendig. Departementet la fram tall som viste at antallet omsorgsovertakelser og 

tvangsadopsjoner var svært få sett i sammenheng med de frivillige tiltakene, og understreket 

at selv i saker med omsorgsovertakelser var målet at det skulle være midlertidig og at barnet 

og dets biologiske foreldre skulle ha kontakt.204  

Dommen i Adele-saken ble opplest 7. august 1996 i menneskerettighetshuset i Strasbourg. Da 

domsavsigelsen ble lest opp av dommer og visepresident for domstolen Rudolf Bernhardt var 

FOs fagtidsskrift Embla205 til stede med journalist Mia Paulsen. Hun beskrev en rolig 

atmosfære med to-tre personer i tillegg til Embla i publikum. Og av de 25 dommerstolene var 

                                                           
201 Eva Granheim, "Barnevern på godt og vondt," Bergens Tidende, 18.05.1995. 
202 "Case of Johansen v. Norway". i avsn. 7. 
203 St. Meld. Nr. 39 (1995-1996), "Om barnevernet," 17. 
204 Ibid., 3, 9-10, 17-20. 
205 FO ga ut fagtidsskriftet Embla fra 1996 til 2006. Navnet ble endret til Fontene i 2006. 



52 

kun to fylt, én av dommer Bernhardt som kunngjorde dommen og én av domstolens 

visejustissekretær.206  

Domstolen mente den norske stat ikke hadde brutt konvensjonen når det gjaldt å ta barnet ut 

av Adeles omsorg i første omgang. Åtte av ni dommere mente derimot at beslutningen om å 

hindre all kontakt mellom Adele og datteren ikke var i tråd med menneskerettskonvensjonen. 

[…] the Court does not consider that the decision of 3 May 1990, in so far as it 
deprived the applicant of her access and parental rights in respect of her daughter, 
was sufficiently justified for the purposes of Article 8 para. 2, it not having been 
shown that the measure corresponded to any overriding requirement in the child's 

best interests (…). Therefore the Court reaches the conclusion that the national 
authorities overstepped their margin of appreciation, thereby violating the 

applicant's rights under Article 8 of the Convention.207 

 

Mindretallet, dommeren José Maria Morenilla fra Spania, mente vedtaket om å hindre all 

kontakt var innenfor grensene for artikkel 8 i konvensjonen. Han argumenterte for at sjansen 

for at Adele kunne ha hindret en god utvikling for datteren ved kontakt var så stor, at 

barnevernstjenesten var unnlatt fra pliktene etter artikkel 8 til å gjenforene mor og datter så 

snart det lot seg gjøre. I Morenillas dissens sto det:  

In serious circumstances such as those which obtained in the instant case, where the 
life, health and development of the child were at risk, society must be able to 
intervene by taking such measures as are required in order to protect the best 
interests of the child, even though it may have the ultimate effect of disrupting in an 
irreversible manner the natural bonds between the mother and the daughter.208 

 

Dommeren Rudolf Bernhardt uttalte til Embla etter at dommen var avsagt at det var svært 

vanlig med dissenser i domstolen og ofte større uenighet i saker. Derfor var denne avsigelsen 

spesiell da hele åtte av ni dommere mente staten hadde brutt konvensjonens artikkel 8. «Jeg 

har inntrykk av at sosialarbeidere av og til er overbevist om at de kjenner barnets interesser 

bedre enn noen andre». Bernhardt la til: «Menneskerettsdomstolen generelt vil være varsom 

med å hevde at omsorgsovertakelser er brudd på menneskerettighetene, dersom overtakelsen 

foregår på akseptabel måte».209 

                                                           
206 Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger sosionomer og vernepleiere, "Embla: Fagtidsskrift for 
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209 Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger sosionomer og vernepleiere, "Embla: Fagtidsskrift for 
barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere." Nr. 4/1996, 6 
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Advokat Signe Moland hadde samme oppfatning som Bernhardt og uttalte til Embla 

«Barnevernet sier at de arbeider for barnets beste, underforstått at det gjør ingen andre. Men 

det finnes ulike oppfatninger av hva som er best for barnet. Etter min mening er det skadelig å 

kutte familiebånd på denne måten […]». Moland mente dommen i Strasbourg viste at det 

skulle svært sterke grunner til for å kunne frata foreldrerett og hindre samvær mellom barn og 

biologiske foreldre.210  

Selv om dommen gikk i Adeles favør, fikk hun verken omsorgen for datteren tilbake eller rett 

til kontakt med henne. Adele førte saken selv om hun visste at hun ikke ville få omsorgsretten 

tilbake, da domsavsigelser i Den europeiske menneskerettsdomstolen kun er deklaratoriske. 

Da saken ble avgjort i Strasbourg i 1996 bodde Signe-Malene fremdeles hos fosterforeldrene, 

og ingen adopsjonsavgjørelse var tatt.211 Fosterforeldrenes advokat Magnus Stray Vyrje 

uttalte til VG dagen etter dommen «[de] har nå siden 1989 ventet på å få adoptere jenta. Nå 

vil saken ventelig gå i orden».212 I november 1997 ga norske myndigheter adopsjonssamtykke 

mot Adeles vilje og Signe-Malene ble adoptert av fosterforeldrene hun hadde bodd hos nesten 

hele livet. Adele klaget også dette vedtaket gjennom det norske rettssystemet og opp til EMD, 

men saken ble avvist som grunnløs.213 

 

3.3 Situasjonsforståelsen etter Adele-saken  
Dommen i Adele-saken viste at beslutningen om å hindre all kontakt og ta fra Adele 

foreldreretten var et brudd på hennes menneskerettigheter. Kjennelsen fra domstolen viste 

samtidig at det ikke var selve barnevernlovverket som hadde ført til dommen, men 

praktiseringen av det som hadde vært i strid med menneskerettighetene. Det var 

barnevernsnemndas vedtak om å hindre all kontakt og frata Adele foreldreretten som førte til 

den fellende dommen, ikke inngrepet i seg selv. Advokat Tolle Stabell ved 

Regjeringsadvokatens kontor, som var til stede ved domsavsigelsen, uttalte til NTB rett etter 

dommen hadde falt at domstolen i Strasbourg støttet den norske stat på flere viktige punkter. 

«Dommen gir full støtte til at det offentlige tok omsorgen for barnet, og siden beholdt 

                                                           
210 Ibid. Nr. 4/1996, 2 
211 Emberland, "Johansen mot Norge." 
212 Tore Bollingmo og  Trond Solberg, "GLEDER OSS," VG, 08.08.1996, 7. 
213 "Case of Johansen v. Norway II,"  Hentet 07.04.2020 fra 
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-22752&filename=001-22752.pdf. 
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omsorgen. Vi er heller ikke dømt for sen eller feil saksbehandling. Det vi blir dømt for, er at 

kvinnen ikke fikk besøksrett til barnet, og at hun ble fratatt foreldreansvaret, som er varig».214  

Til tross for at Stabell som representant for Regjeringsadvokaten mente dommen i stor grad 

støttet Norge, var tonen i mediene i etterkant av saken en litt annen. Dagen etter dommen 

kunne man lese overskrifter som «Endelig seier over barnevernet»215, «Kraftig smekk for det 

norske barnevernet»216 og «Grete Berget beklager»217 i Aftenposten. I Bergens Tidende, den 

største avisen i Adeles opprinnelige hjemby, var overskriften «Spark til barnevernet»218.  

Barne- og familieminister Grete Berget beklaget etter dommen i Strasbourg og sa at 

«terskelen for å frata noen foreldreansvaret kan bli høyere etter denne saken».219 Likevel 

mente hun den nye barnevernloven fra 1992 hadde forsterket rettssikkerheten nok til at det 

ikke var behov for ytterligere endringer. Hun trakk fram de nye fylkesnemndene, den 

lovfestede retten til samvær, strenge tidsfrister og økte ressurser.220  

I neste nummer etter dommen falt hadde fagbladet Embla en lang reportasje med tittelen 

«Krenket menneskerettighetene». Her sa Berget at hun ville gjøre barnevernet og 

fylkesnemndene kjent med dommen, men så ikke behov for flere tiltak utover det. Hun 

understreket igjen hvordan endringene som hadde skjedd i lovgivningen i årene etter at Adele-

saken begynte var nok til at man ikke ville se en slik sak igjen.221 Adeles advokat Signe 

Moland uttalte i 1996 at dette ikke var tilfelle, da hun på det tidspunktet allerede var i gang 

med å føre andre lignende saker som var grunnlagt i den nye barnevernloven fra 1992.222  

Ifølge daværende medlem i Den europeiske menneskerettskommisjon, Gro Hillestad Thune, 

pleide stater som ble dømt i Strasbourg å etterleve dommen med lov- eller praksisendringer 

for å rette opp stridigheter med konvensjonen, til tross for at ikke domstolen hadde 

sanksjoneringsmyndighet. På den måten fungerte domstolen som et løpende korrektiv av 

                                                           
214 NTBtekst, "STRASBOURG-DOMSTOL: NORGE BRØT MENNESKERETTIGHETENE," NTB 07.08.1996. 
215 Terje Wiig, "Endelig seier over barnevernet," Aftenposten 08.08.1996, 3. 
216 Terje  Wiig og  Tor Arne Andreassen, "Kraftig smekk for det norske barnevernet," Aftenposten, 08.08.1996, 
1. 
217 Tor Arne Andreassen, "Grete Berget beklager," ibid., 3. 
218 Bergens Tidende, "Spark til barnevernet," Bergens Tidende, 08.08.1996, 1. 
219 Andreassen, "Grete Berget beklager," 3. 
220 NTBtekst, "BERGET: STRASBOURG-DOMMEN KREVER INGEN ENDRING AV BARNEVERNLOVEN," NTB, 
08.08.1996. 
221 Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger sosionomer og vernepleiere, "Embla: Fagtidsskrift for 
barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere." Nr. 4/1996, 7 
222 Ibid. Nr. 4/1996, 5 
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nasjonale rettssystemer, også i nordiske land.223 I 1997 tok det i gjennomsnitt fem år å få en 

endelig beslutning i Strasbourg224, og Adele-saken var derfor helt på gjennomsnittet. I 

perioden fra søksmålet til endelig dom falt hadde Norge imidlertid fått en ny barnevernlov. I 

årene etter dommen i Adele-saken ble denne loven oppdatert flere ganger, noe som er vanlig. 

I 1997, 1998 og 1999 ble det gjort oppdateringer, men ingen av disse endringene virket 

relatert til dommen i Strasbourg. Lovendringene gjaldt blant annet frister, krav om politiattest, 

tiltaksplan, dekking av utgifter og en tydeliggjøring rundt formidling og godkjenning av 

adoptivhjem.225 Det ble med andre ord ikke gjort substansielle endringer for å svare på 

kritikken fra Strasbourg-domstolen i de tre årene etter dommen falt. Dette skyldes trolig at 

regjeringen mente endringene domstolen krevde var ivaretatt gjennom vedtaket av den nye 

loven.  

Et annet prinsipp som ofte knyttes til rettssikkerhet i barnevernet er det biologiske prinsipp. 

Det baserer seg på at det har en egenverdi å vokse opp i sin biologiske familie.226 Selv om 

retten til familieliv ikke eksplisitt er nedfelt i barnevernloven, er utgangspunktet at foreldre 

skal sørge for sine egne barn i tråd med det biologiske prinsipp. «I barnevernssammenheng 

knytter prinsippet seg dels til at barn i utgangspunktet skal vokse opp hos sine foreldre og at 

det offentliges ansvar er subsidiært, og dels til at kontakten mellom barnet og foreldrene skal 

opprettholdes også om barnet ikke kan vokse opp hos foreldrene.»227 Domstolen i Strasbourg 

vurderte det biologiske prinsipp og familievern i en kulturell sammenheng i Adele-saken. 

In determining whether the impugned measures were "necessary in a democratic 
society" (...) the Court will have regard to the fact that perceptions as to the 

appropriateness of intervention by public authorities in the care of children vary from 
one Contracting State to another, depending on such factors as traditions relating to the 

role of the family and to State intervention in family affairs and the availability of 
resources for public measures in this particular area.228 

 

I barnevernloven av 1992 ble det lagt større vekt på det biologiske prinsipp sammenlignet 

med loven fra 1953. Selv om det biologiske prinsipp ikke er eksplisitt uttalt i noen paragraf 

kommer det klart til uttrykk i lovens forarbeider, gjennom utforming av vilkårene for tiltak, i 

                                                           
223 Gro Hillestad Thune, "Europarådets nye utfordringer " Mennesker og rettigheter, no. 1/1997 (1997): 29. 
224 Frode Elgesem, "Det europeiske menneskerettighetssystemet," ibid.: 37. 
225 Helsetilsynet, "Forarbeider til barnevernloven,"  Hentet 08.01.2020 fra 
https://www.helsetilsynet.no/regelverk/lovforarbeider/lovforarbeider-barnevernloven/. 
226 Lassen, "Barns rettssikkerhet etter den nye barnevernloven," 149. 
227 NOU 2016:16, "Ny barnevernslov: Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse," 47. 
228 "Case of Johansen v. Norway". i avsn. 64. 
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tillegg til rettspraksis.229 Da den nye barnevernloven ble utredet og vedtatt i 1992 var Adele-

saken fremdeles bare behandlet i det norske rettsvesenet og dommen i Strasbourg var flere år 

unna. Det er derfor lite trolig at saken hadde en innvirkning på dette. Likevel svarer den nye 

loven på en del av kritikken mot staten og barnevernet som ble fremmet i Adele-saken. Større 

vekt på biologisk tilknytning og forebygging i hjemmet, en mer uavhengig saksbehandling 

gjennom fylkesnemndene og mer ressurser er noen av tiltakene som skulle bedre situasjonen. 

Det biologiske prinsipp er et av tre grunnprinsipper i loven, der de to andre er minste inngreps 

prinsipp og hensynet til barnets beste. De tre prinsippene har glidende overganger og knyttes 

til hverandre. Enkelte, for eksempel Lucy Smith, har gitt uttrykk for at selv om det i 

barnevernloven eksplisitt står at foreldrenes ønsker og behov ikke skal tillegges vekt, er det 

biologiske prinsipp for mange egentlig begrunnet med foreldrenes behov.230  

Advokat og senere tingrettsdommer Rikke Lassen argumenterte i 1998 i tidsskriftet 

Mennesker og rettigheter for at barnevernlovgivningen var god nok, men den største trusselen 

mot rettssikkerheten i norsk barnevern var den dårlige ressurssituasjonen. Hun viste til flere 

positive tiltak som var satt i verk i den nye barnevernloven for å skjerpe rettssikkerheten, 

blant annet tidsfrister for saksbehandling. Lassen understreket at for at tidsfrister skal hjelpe 

på rettssikkerheten fordrer det en god balanse mellom effektivitet og grundighet. Videre viste 

hun til en lovfestet uttalerett til berørte barn, fylkesnemndenes større grad av uavhengighet og 

fri rettshjelp i rettsprosessen (men ikke i den første fasen der barnevernet undersøker og 

gransker familien). «Jeg mener altså i utgangspunktet at barneverntjenesteloven bør være et 

egnet redskap til ivaretakelse av både rettsvern og rettssikkerhet slik den ser ut i dag. Når det 

gjelder rettsvernkravet er jo den åpenbare mangelen at barnevernet har for lite ressurser, og 

fortsatt strever med sin legitimitet på flere områder.» Lassen anså med andre ord 

ressursmangelen som den største trusselen mot rettssikkerheten. Utfordringer med å få nok 

kompetente ansatte i kommunalt barnevern med nødvendig livserfaring, på grunn av lav lønn, 

lav status og høyt arbeidspress, var også noe Lassen trakk fram som utfordrende for 

rettsikkerheten.231  

I 2000 kom en helhetlig gjennomgang av hvordan barnevernloven av 1992 hadde fungert så 

langt. Rapporten ble lagt fram som NOU 2000:12 Barnevernet i Norge. Her ble 

legitimitetsbehovet barnevernet historisk sett har hatt adressert og hvor vanskelig det kan 

                                                           
229 NOU 2000:12, "Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer," 245. 
230 Smith, "Norsk barnevern lovgivning og internasjonale menneskerettighetsstandarder," 362. 
231 Lassen, "Barns rettssikkerhet etter den nye barnevernloven," 150-52. 
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være å oppnå tillit og legitimitet i befolkningen. I denne NOU-en ble Adele-saken brukt som 

et eksempel på at det var praktiseringen av lovverket og ikke lovverket i seg selv som var 

problemet.232 En annen utfordring dette utvalget la vekt på var personlige egenskaper hos 

barnevernsansatte og hvor viktig felles rammer basert på lov- og offentlige retningslinjer var 

for å sikre rettssikkerhet og trygghet for barn. Private verdier måtte tilsidesettes, samtidig som 

barnevernsansatte er mennesker som alle andre preges av egne verdier ubevisst. Utvalget 

mente derfor det var særdeles viktig med et høyt bevissthetsnivå hos barnevernsansatte rundt 

egne verdier.233  

Antall barnevernssaker til behandling økte gjennom 1990- og 2000-tallet, og på 2000-tallet 

økte antall saker relativt sett mer enn økningen i antall ansatte. Jan Messel mener økningen i 

antall saker nok ikke skjedde fordi norske barn fikk det verre, men fordi varslingsrutinene ble 

bedre, det ble mer oppmerksomhet rund barns oppvekstsvilkår og at barnevernet ble bedre 

utbygd.234  

Historiker Gerd Hagen viser i sin bok om barnevernets historie fra 2001 til hvordan mediene 

kan skape og opprettholde negative myter om barnevernet, men at det ikke er unaturlig at det 

rettes kritikk mot en institusjon som kan gripe inn i privatlivet og i ytterste konsekvens ta fra 

noen retten til å være forelder for sitt biologiske barn. I 1990, 1993 og 1995 ble det 

gjennomført meningsmålinger for å kartlegge oppfatninger om barnevernet i befolkningen. 

Resultatene var ganske like på de tre undersøkelsene, med en noe større skepsis eller 

negativitet til barnevernet i 1993. Omtrent tolv prosent mente barnevernet grep inn for ofte, 

mens 35 prosent mente det grep inn for sjelden. Det mest interessante var likevel at disse 

undersøkelsene viste at de personene som var mest positive til barnevernet var de som selv 

hadde eller kjente noen som hadde hatt kontakt med barnevernet.235    

 

3.4 Kapittelkonklusjon  
I årene som fulgte etter at den nye barnevernloven i 1992 fortsatte kritikken mot barnevernet 

som hadde begynt med avsløringene om mappebarna fra 1989. Barne- og 

familiedepartementet mente rettssikkerheten i barnevernet var bedre ivaretatt gjennom den 

nye loven. Kritikken mot barnevernet etter at den nye loven var vedtatt stilnet imidlertid ikke. 

                                                           
232 NOU 2000:12, "Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer," 293. 
233 Ibid., 306. 
234 Messel, I velferdsstatens frontlinje, 263. 
235 Hagen, Barnevernets historie – om makt og avmakt i det 20. århundret, 227. 
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I stedet endret den karakter. Ettersom etterslepet av ubehandlede barnevernssaker ble mindre 

gikk kritikken mot barnevernet fra å dreie seg om en ressurssituasjon som hindret barnevernet 

i å følge opp saker raskt nok til å handle om en dårlig kultur der barnevernet tok barn fra 

foreldrene sine der dette ikke var nødvendig. Det var ikke lenger de forsømte barna som var i 

fokus, men foreldre som ble utsatt for overtramp, urettmessige inngrep og mistro. Grovt sett 

tyder kildene på at debatten om rettssikkerhet i barnevernet gikk fra å dreie seg om barns 

rettssikkerhet, i form av rett til beskyttelse mot omsorgssvikt, til å handle om foreldres 

rettssikkerhet. TV2s kritiske programserie og Frps kampanje på Stortinget var de mest 

framtredende eksemplene på denne kritikken. Det skapte mye oppmerksomhet om 

institusjonen, og diskusjonen var preget av en mistro mot barnevernsansatte og 

barnevernskontorer rundt om i landet. Det er tydelig gjennom de politiske dokumentene, den 

offentlige debatten og stortingsforslagene om barnevernet på 90-tallet at barnevernet hadde 

utfordringer med rettssikkerhet og tillit. Barne- og familiedepartementet, mange 

stortingspolitikere og FO mente kritikken var overdrevet, men sa seg enig i at det var 

forbedringspotensial i barnevernet.  

I 1996 viste Adele-saken at det ikke var det norske lovverket som var i strid 

menneskerettighetene, men at praktiseringen av lovverket ikke nødvendigvis oppfylte Norges 

forpliktelser etter de internasjonale konvensjonene. Praksis i barnevernet kunne innebære flere 

ulike momenter, blant dem ressurssituasjonen i kommunen, yrkeskultur og skjønnsmessige 

vurderinger av den enkelte ansatte eller et barnevernskontor. TV2s programserie ga et 

inntrykk av to ganske forskjellige oppfatninger av situasjonen. Kritikerne av barnevernet 

mente det hadde oppstått en ukultur i mer eller mindre hele barnevernet, mens departementet 

og fagorganisasjonen FO mente det var snakk om menneskelige feil og enkelte dårlig 

kvalifiserte barnevernsansatte. For flere, blant annet Frps representanter Carl I. Hagen og John 

Alvheim, var det trolig også snakk om en ideologi om statens begrensede rett til å gripe inn i 

hver enkelts liv.  

Kildene gir et inntrykk av debatten om rettssikkerhet i barnevernet på 90-tallet stort sett var 

nasjonal fram til Adele-saken. Rettssikkerhet er et viktig menneskerettsprinsipp, hjemlet i 

Barnekonvensjonen og Den europeiske menneskerettsdomstolen, men har også vært sentralt i 

norsk barnevernsdebatt helt siden 1950-tallet. Siden ingen barnevernssaker er like, vil 

vurderingene ofte innebære vanskelige avveininger og en grad av skjønn, noe som trolig har 

bidratt til å gjøre rettssikkerheten vanskelig å ivareta fullt ut i hver sak. Det har for eksempel 
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ved flere anledninger etter 1992 blitt uttrykt et behov for sterkere nasjonale retningslinjer i 

barnevernet for å sørge for at alle kan få samme behandling uavhengig av bosted. 
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Kapittel 4: Prinsippet om barnets beste 
Allerede i barnevernloven fra 1953 ble norske barnevernmyndigheter forpliktet til å ha 

barnets beste for øye i vurderingen av hvilke tiltak som skulle iverksettes. «Det dreier seg her 

om en regel som er enkel i sitt innhold, men desto vanskeligere å praktisere».236 Prinsippet om 

barnets beste ble videreført i barnevernloven fra 1992 og barnets beste nevnt flere ganger, 

viktigst i §4-1: «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.»237 Det finnes også bestemmelser om 

barnets beste i andre deler av det norske lovverket. Grunnlovens §104-2 stiller krav til å 

vurdere barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker som angår barn, og at staten 

skal legge til rette for at barnet får økonomisk, sosial og helsemessig trygghet, «helst i sin 

eigen familie».238 Selv om barnets beste altså skal være et avgjørende hensyn gir verken 

barnevernloven eller Grunnloven noen tydeligere forklaring av hvordan prinsippet om barnets 

beste skal tolkes, utover det som er gjengitt over fra barnelovens §4-1.  

Barnets beste er også forankret i FNs barnekonvensjons artikkel 3, og er et av fire prinsipper i 

konvensjonen som skal ligge til grunn ved fortolkningen av de øvrige artiklene.239 FNs 

konvensjoner blir ofte formulert romslig med lite konkrete føringer for å oppnå så bred 

tilslutning som mulig, noe som også gjelder Barnekonvensjonen.240 I tidsperioden for denne 

oppgaven hadde Barnekonvensjonen heller ingen tydeligere forklaring på hvordan prinsippet 

om barnets beste skulle tolkes.241  

                                                           
236 Smith, Foreldremyndighet og barnerett, 109-10. 
237 Hagen, "Barnevernet under velferdsstaten" 355; Barnevernloven av 1992, "Lov om barneverntjenester". 
238 Grunnloven, "Kongeriket Noregs grunnlov," red. 
239 I 2007 kom FNs barnekomite med en uttalelse som vektla fire prinsipper i Barnekonvensjonen den mente 
var elementære for fortolkningen av de øvrige artiklene. De fire prinsippene er ikke-diskriminering (art. 2), 
barnets beste (art. 3-1), barnets rett til liv og utvikling (art. 6) og barnets rett til å bli hørt (art. 12), se UN 
Committee on the Rights of the Child (CRC), "GENERAL COMMENT No. 10 (2007) Children’s rights in juvenile 
justice " FNs barnekomite, Hentet 06.02.2020 fra 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.10.pdf. 
240 Se blant andre David Johnson, "Cultural and Regional Pluralism in the Drafting of the UN Convention on the 
Rights of the Child," i The Ideologies of Children's Rights, red. Michael Freeman og  Philip Veerman (Dordrecht: 
Martinus Nijhoff Publishers, 1992); Vik og  Østberg, "Deploying the Engagement Policy: The Significance of 
Legal Dualism in Norway’s Support for Human Rights Treaties from the late 1970s." 
241 I 2013 kom FNs barnekomite med en generell kommentar (General Comment nr. 14, heretter GC nr. 14) om 
tolkingen av artikkelen om barnets beste, første ledd. I GC 14 legges det fram syv faktorer som kan legges til 
grunn for en vurdering av barnets beste. Disse syv er barns medbestemmelse, behov, langvarighet/stabilitet, 
beskyttelse, tilhørighet/tilknytning, identitet, foreldrenes perspektiv og barnas framtid. Se UN Committee on 
the Rights of the Child (CRC), "General comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best 
interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)," FNs barnekomite, Hentet 28.10.2019 fra 
https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html  
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Prinsippet om barnets beste er omdiskutert og har blitt kritisert for å være udefinert og 

skiftende ut fra hvem som definerer det, i hvilken tidsperiode og i hvilken sammenheng.242 

Siden prinsippet om barnets beste ikke var videre definert i norsk lovverk eller 

Barnekonvensjonen, vil jeg i dette kapittelet kartlegge hva som var de sentrale fortolkningene 

av prinsippet om barnets beste i forbindelse med barnevernet mellom 1985 og 1996. 

Innledningsvis viser jeg til den tidlige forskningen internasjonalt og nasjonalt om begrepet før 

1985, for så å se nærmere på relasjonen mellom barnets beste i Barnekonvensjonen og 

barnevernloven. Jeg vil se nærmere på praksis rundt tvangsadopsjon, da dette har vært og er 

det sterkeste maktmiddelet og mest endelige inngrepet barnevernsmyndighetene har til 

rådighet. Det er også tvangsadopsjoner som har fått mest oppmerksomhet i rettsvesenet. For å 

belyse disse spørsmålene vil jeg som i de øvrige kapitlene se til stortingsdokumenter og 

medieoppslag, men i tillegg har jeg undersøkt sentrale dommer fra Høyesterett som 

supplerende kilder. Det er fordi juridiske begreper som «barnets beste» blir formet og gitt 

betydning gjennom rettspraksis. I tillegg har bøker, artikler og annet materiale fra perioden fra 

ulike fagdisipliner vært viktige kilder, for å gi et bilde av hvordan begrepet ble forsøkt 

definert og forstått i fagmiljøer som psykologi og juss.  

 

4.1 Tidlig utvikling 
Barnevernloven av 1953 stilte krav om at tiltak måtte være til barnets beste, men her var det 

ikke krav om at dette prinsippet skulle tillegges avgjørende vekt, kun at nemnda skulle «holde 

seg barnets beste for øye».243 I tiårene etter andre verdenskrig var familien grunnvollen i 

samfunnet og båndet mellom et barn og dets biologiske foreldre satte premisset for 

diskusjonen om barnets beste.244 Kriminologen Knut Sveri drøftet spørsmålet om 

rettssikkerheten i barnevernloven av 1953 i en bok utgitt fire år etter loven ble vedtatt. I 

innledningen skrev han: «En er i dag tilbøyelig til å se bort fra endog de mest elementære 

rettssikkerhetsregler, fordi inngrepene begrunnes med at ‘de er til barnets beste’ […]».245 Til 

tross for dette mente han likevel at denne bestemmelsen i 1953-loven om å ha barnets beste 

for øye var en viktig prinsipperklæring, men at det var uklart hvilke praktiske konsekvenser 

                                                           
242 Kirsten Sandberg, Barnets beste: om barnefordeling, rettspraksis og rettferdighet  (Oslo: Ad Notam forlag AS, 
1990), 9, 125. Se også Goldstein, Freud, og  Solnit, Beyond the Best Interests of the Child. og Stang, Barns rett til 
foreldre. Tvangsadopsjon av fosterbarn etter barnevernloven, 111. 
243 Sveri, Barnevernsloven: lov om barnevern av 17. juli 1953, 145; Hagen, "Barnevernet under velferdsstaten" 
355. 
244 NOU 2000:12, "Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer," 28. 
245 Sveri, Barnevernsloven: lov om barnevern av 17. juli 1953, ix. 
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det innebar. «Viktigst, og vanskeligst, er imidlertid spørsmålet om hva som kan sies objektivt 

sett å være «det beste» for barnet».246 

På den internasjonale arenaen ble barnets beste nevnt første gang i FNs ikke-bindende 

deklarasjon om barnets rettigheter i 1959, men denne deklarasjonen hadde lite 

gjennomslagskraft.247 Den internasjonale fagdebatten på 1970- og 80-tallet var preget av 

jussprofessor Joseph Goldstein og psykoanalytikerne Anna Freud og Albert Solnit. Deres 

analyser og retningslinjer har i stor grad fungert som utgangspunkt for senere analyser av 

temaet.248 I boka «Beyond the Best Interest of the Child» fra 1973, som er nevnt i kapittel 2, 

argumenterte Goldstein, Freud og Solnit ut fra et psykoanalytisk perspektiv om at 

beslutningsprinsippet heller burde være formulert som det minst skadelige alternativet, med 

forutsetning om at når et inngrep overfor et barn og en familie allerede er gjort er det ikke 

lenger mulig å snakke om barnets beste. De argumenterte for at barnets beste var et begrep 

som ikke i tilstrekkelig grad sikret at barnets interesser ble prioritert over voksnes og for at 

barnets beste innebar at tidsaspektet burde vektlegges i større grad.249  

Goldstein, Freud og Solnit ga ut enda en bok i 1980, kalt «Before the Best Interests of the 

Child». Boka fra 1973 dreide seg om barn som allerede var under statlig omsorg, mens den 

andre tok for seg kriterier for og utfordringer med barnevernets involvering. Boka var et sterkt 

forsvar av foreldres rettigheter og en kritikk av statlig involvering i barns oppvekst på generelt 

grunnlag. På bokas første side sto det: «So long as the child is part of a viable family, his own 

interests are merged with those of the other members. Only after the family fails in its 

function should the child’s interests become a matter for state intrusion».250 Forfatterne mente 

at det var bare i tilfeller der foreldrene selv ba om at barnet skulle tas ut av familien, 

foreldrene døde eller de mest ekstreme tilfellene av overgrep og «serious bodily injury 

inflicted by parents» at barnevernet skulle bryte inn og ta foreldreretten fra dem for å plassere 

barnet i et permanent adopsjonshjem. Deres syn var at statlig intervensjon i saker som var 

mindre åpenbare i de fleste tilfeller gjorde vondt verre. Goldstein, Freud og Solnits holdninger 
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til statlig involvering i barns liv kom tydelig fram gjennom en ladd språkbruk, med eksempler 

som «state intrusion on family relationships», «invade family privacy» og «the impersonal 

authority of the law».251 De tre forfatterne argumenterte videre for at foreldre alltid vil 

representere barnets syn og ønsker, siden barn internaliserer sine foreldres meninger og 

holdninger. Siden de ikke utvikler en selvstendig mening før de nærmer seg voksen alder vil 

foreldrenes og barnets ønsker mer eller mindre alltid overlappe.252  

Jussprofessor Michael Freeman argumenterte mot Goldstein, Freud og Solnit i flere bok- og 

artikkelutgivelser. I boka «The Rights and the Wrongs of Children» fra 1983 brøt han 

systematisk ned argumentene til de tre forfatterne, og viste til flere eksempler der barn ned i 

12-årsalderen hadde meninger som skilte seg sterkt fra foreldrenes. Ifølge ham holdt derfor 

argumentet om interesseoverlapp ikke vann. Freeman argumenterte avslutningsvis i boka for 

en modell der bestemmelser om barn skulle innebære en vurdering av barnets beste kombinert 

med at foreldrene skulle representere og agere på barnets vegne for å ivareta barnets 

velferdsinteresser kun fram til barnet var i stand til å handle på egne vegne, da hadde de 

voksne en plikt til å trekke seg tilbake og la barnet bestemme selv. Utfordringene ville oppstå 

i de situasjonene der voksne ikke tok beslutninger som ville gi barnet de beste muligheter for 

et godt liv i framtiden. I de tilfellene der det kunne bevises at foreldrene ikke ønsket det som 

ville gi barnet det beste liv i framtiden, skulle beslutningsmyndigheten tas fra dem og legges 

hos for eksempel medisinsk ekspertise eller barnevern. Freeman nevnte i boka eksempler som 

mangel på skolegang, blodoverføringer og andre medisinske inngrep som kunne redde barnets 

liv. Freeman fremmet i denne boka et rammeverk som på mange måter støttet barnevernets 

inngrep i familier med omsorgssvikt.253 Senere har også Freeman kritisert Goldstein, Freud og 

Solnit for å legge til grunn foreldres rettigheter på en måte som kunne gi inntrykk av at barn 

var å anse som foreldres eiendom. De tre forfatterne har eksplisitt avvist at de mener dette.254 

Debatten rundt eiendomsbegrepet i barnevernssammenheng kommer jeg tilbake til senere i 

dette kapittelet. 

Goldstein, Freud og Solnits utgivelser dominerte det internasjonale forskningsmiljøet rundt 

barnevernsbarn og vilkårene for inngrep på 70-, 80-tallet og inn på 90-tallet. Bøkene fikk stor 
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betydning internasjonalt, også i Norge. En av de tidligste og tydeligste stemmene i den norske 

debatten om barnets beste-vurderinger i barnevernssaker var Lucy Smith. Hun ble senere 

professor i juss og rektor ved Universitetet i Oslo mellom 1993 og 1998, samt Norges første 

medlem i FNs barnekomité fra 2003 til 2009.255 Smith diskuterte den første boka til 

Goldstein, Freud og Solnit i sin doktorgradsavhandling i juss «Foreldremyndighet og 

barnerett» fra 1980. Her refererte Smith kritikken av barnets beste-begrepet fra de tre 

forfatterne og skrev: «De synspunkter Goldstein, Freud og Solnit her har gjort gjeldende, har 

fått til dels stor tilslutning rundt om i verden. Boka blir trukket fram og sitert overalt hvor 

barnefordelingsspørsmål og andre spørsmål om barns plassering blir diskutert». Selv om hun 

mente de hadde en rekke verdifulle synspunkter, var det ifølge Smith av og til vanskelig å 

følge dem i «deres til dels ekstreme oppfatninger».256  

Selv om Smith hovedsakelig så på barnefordelingssaker mellom to biologiske foreldre etter 

barneloven, som på den tiden var under revidering, pekte hun også ofte på barnevernssaker. 

Hun argumenterte for at det kunne være konflikt mellom barnets interesser og foreldrenes 

interesser, og argumenterte sterkt for viktigheten av å legge avgjørende vekt på barnets 

interesser. Erkjennelsen av at barn er rettssubjekter, ikke rettsobjekter var stadig økende, 

ifølge Smith. I avhandlingen diskuterte hun hva barnets beste innebar. Ifølge henne var det 

riktig slik mange av kritikerne av begrepet mente, at begrepet ikke ga veiledning i noen særlig 

grad, men at det likevel pekte på det essensielle i en barnefordelingssak, «nemlig at det skal 

legges avgjørende vekt på barnets interesser, og ikke morens eller farens».257  

Avslutningsvis i sin nesten 700 sider lange avhandling skrev Lucy Smith at hun mente 

problemet i barnefordelingssaker hovedsakelig var praktiseringen av reglene og 

framgangsmåten i sakene, ikke lovreglene i seg selv. Hun stilte likevel spørsmål ved om barna 

kunne være tjent med at det ble etablert en nærmere kvalifisering av barnets beste-begrepet, 

eventuelt om det også burde være tilleggsmomenter i lovgivningen i de tilfeller der det var tvil 

i retten om hva som ville være barnets beste. Eksempler på dette kunne være regler om at 

foreldre som hadde kidnappet barnet sitt ikke kunne få omsorgen eller at alle jenter skulle bo 

hos sin mor, mens alle gutter skulle bo hos sin far. Slike retningslinjer kunne slå svært dårlig 
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ut i enkeltsaker og Smith konkluderte med at loven burde ha en ordlyd som tilsa at avgjørelser 

først og fremst skulle rette seg mot barnets beste uten andre spesifiserte momenter.258  

 

4.2 Barnekonvensjonen og norsk lov  
I Norge pågikk det en debatt under utarbeidelsen av FNs barnekonvensjon på 1980-tallet om 

hvorvidt en barnekonvensjon ville hjelpe å sikre barns rettigheter. I 1984 kom tidsskriftet 

Mennesker og rettigheter ut med en spesialutgave i forbindelse med arbeidet med å utarbeide 

den nye Barnekonvensjonen. I denne utgaven var det artikler om problemer internasjonalt 

som barnearbeid, barn på flukt og barnesoldater. Jurist og menneskerettighetsforsker Asbjørn 

Eide skrev en artikkel i tidsskriftet om behovet for en barnekonvensjon og hvilken rolle 

familien skulle spille. I artikkelen nevnte han særlig utfordringene med barnevern og 

barnefordelingssaker etter samlivsbrudd og konstaterte videre at: «Alle er enige om at slike 

spørsmål skal løses ut fra hva som er til barnets beste, men enigheten opphører når det gjelder 

hva som er til beste for barnet eller hvem som skal avgjøre det.»259 Familien som institusjon 

(særlig i vestlige land) var i ferd med å endre karakter, med stadig flere skilsmisser, 

aleneforsørgere og personer som ikke ønsket barn, eller ønsket langt færre barn enn tidligere. 

Eide mente dette kunne føre til at balansen mellom familien og staten kunne endres. «Desto 

mindre rolle familien får, desto større rolle får staten i forhold som angår barna.»260 Den nye 

konvensjonen skulle legge til grunn at barn skulle vokse opp hos sine foreldre og at familien 

skulle være grunnenheten i samfunnet, men uenighetene mellom statene ble tydelige under 

diskusjonene om hvor mye familien og hvor mye staten skulle ha rett til å bestemme.261  

Den svenske delegaten til arbeidet med å utvikle konvensjonen, Bertil Ekdahl, hadde en 

artikkel i samme utgave av Mennesker og rettigheter, hvor han redegjorde for arbeidet med 

Barnekonvensjonen så langt. I 1984 hadde arbeidet med å utarbeide konvensjonen allerede 

pågått i seks år. Arbeidet gikk sakte, blant annet på grunn av at diskusjonene var åpne for alle 

stater og interesseorganisasjoner, og beslutninger ble tatt ved konsensus. I tillegg var det 

utfordringer med samarbeidet mellom USA og Sovjetunionen. Noen artikler var likevel 

utarbeidet, blant annet et forslag til artikkel 3 som Ekdahl gjenga i artikkelen. Det var også 
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utarbeidet en artikkel om at foreldre skulle oppdra barnet sitt og at det var opp til foreldre å 

bestemme hvor barnet skulle bo, og USA la fram et forslag om at staten skulle sikre barnet og 

dets familie fra ulovlige inngrep fra statens side. Det var liten tilslutning til USAs forslag.262  

I 1988 adresserte menneskerettsforsker Donna Gomien de potensielle konfliktene som ville 

kunne oppstå i Den europeiske menneskerettsdomstolen mellom barnets beste-vurderinger 

etter Barnekonvensjonen og artikkel 8-vurderinger om retten til familieliv etter Den 

europeiske menneskerettskonvensjonen. I en artikkel i tidsskriftet Mennesker og rettigheter 

viste hun til fem nylige dommer i barnevernssaker fra Storbritannia og Sverige og uttrykte 

bekymring for at utkastet til Barnekonvensjonen ikke ga en definisjon eller utdypende 

forklaring på hva som lå i prinsippet om barnets beste. Gomien mente det var problematisk at 

det heller ikke sto noe om viktigheten av raske avklaringer. Hun konkluderte med at slik 

konvensjonsforslaget forelå ville det kanskje ikke hjelpe med å sikre barn bedre rettigheter, da 

Den europeiske menneskerettskonvensjonen hadde sterkere formuleringer og en etablert 

rettspraksis for at stater måtte kunne bevise en nødvendighet av inngrep i familien. 

Barnekonvensjonen derimot hadde vage formuleringer om blant annet barnets beste. Gomien 

understreket avslutningsvis at hennes konklusjon på ingen måte var et argument for at stater 

som var medlem av Europarådet ikke skulle ratifisere konvensjonen, men heller at de landene 

med sterk beskyttelse av barn i sine hjemlige lovverk måtte jobbe aktivt i siste del av 

prosessen fram til vedtaket for å sikre at Barnekonvensjonen fikk tydeligere formuleringer og 

bedre beskyttelse for verdens barn.263  

Barnekonvensjonens artikkel 3 om «the best interests of the child» ble ikke tydeligere definert 

før vedtaket og ble lydende slik i sin helhet:   

1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social 
welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, 
the best interests of the child shall be a primary consideration. 

2. States Parties undertake to ensure the child such protection and care as is 
necessary for his or her well-being, taking into account the rights and duties of his or 
her parents, legal guardians, or other individuals legally responsible for him or her, 
and, to this end, shall take all appropriate legislative and administrative measures. 

3. States Parties shall ensure that the institutions, services and facilities responsible 
for the care or protection of children shall conform with the standards established by 
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competent authorities, particularly in the areas of safety, health, in the number and 
suitability of their staff, as well as competent supervision.264 

 

Artikkels første ledd krever at stater som har ratifisert konvensjonen legger barnets beste til 

grunn som første vurdering (primary consideration) i saker som angår dem. Artikkelens andre 

ledd åpner opp for at aktører som barnevernet kan gripe inn i barns oppvekst når det er 

nødvendig for å sikre barnets velferd, men understreker samtidig at både rettigheter og plikter 

til foreldre, verger eller andre ansvarlige skal bli tatt i betraktning (taking into account). Det 

ble slått fast i Barnekonvensjonens forarbeider (preamble) at barns primære oppvekstmiljø 

skal være familien. Konvensjonens artikkel 9 tilsier likevel at barnets rett til en trygg oppvekst 

uten overgrep eller omsorgssvikt, kan gjøre det nødvendig å ta et barn fra foreldrene.265  

Etter at Barnekonvensjonen ble ratifisert av Norge i 1991 hadde tidsskriftet Mennesker og 

rettigheter et intervju med Anders Bratholm, som skribentene omtalte som «barneombudets 

far», og daværende barneombud, Trond-Viggo Torgersen. Fra starten av sin periode som 

barneombud hadde Torgersen satt barnevern høyt. Da han nettopp hadde tiltrådt stillingen 

høsten 1989 uttalte Torgersen til Barnevernpedagogforbundets fagblad at barnevern ville være 

det høyest prioriterte området for ombudet i den nærmeste tiden, foran skole og 

helsestasjoner.266 Gjennomgangen av lovprosessen fram mot ny barnevernlov i kapittel 2 viste 

at Barneombudet var aktive i prosessen med egne høringer, anmeldelser av kommuner og 

høringsinnspill til departementet. I intervjuet med Mennesker og rettigheter skildret Torgersen 

og Bratholm en utvikling fra barn ble regnet som foreldrenes eiendom tidligere i århundret til 

de på det tidspunktet var i ferd med å bli anerkjent som egne rettssubjekter. Intervjuerne Bård-

Anders Andreassen og Gunnar M. Karlsen spurte: «Men har det ikke her skjedd en gradvis 

endring, er det ikke i dag større aksept for at barn ikke er foreldrenes eiendom som de kan 

bestemme fritt over?». Trond-Viggo Torgersen svarte: «Fortsatt henger den gamle eiendoms-

forestillingen igjen. Ikke minst ser vi det i rettsvesenets tilsidesettelse av hensynet til "barnets 

beste" til fordel for den biologiske tilknytningen mellom barn og foreldre.»267 

                                                           
264 United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, "Convention on the Rights of the Child," 
OHCHR, Hentet 25.09.2019 fra https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx. 
265 Kirsten Sandberg, "Children's right to protection under the CRC," i Human Rights in Child protection: 
Implications for Professional Practice and Policy, red. Asgeir Falch-Eriksen og Elisabeth Backe Hansen (Oslo: 
Palgrave MacMillan, 2018), 16. 
266 Norsk barnevernpedagogforbund, "Barnevernpedagogen: Tidsskrift for Norsk 
barnevernpedagogforbund."Nr. 10/1989 
267 Andreassen og  Karlsen, "Med Barnekonvensjonen i ryggen " 238-39. 



68 

Torgersens ordvalg er oppsiktsvekkende, da det ikke er noen av dem som resonnerte motsatt 

som brukte «eiendomsbegrepet» om barns relasjon til sine foreldre. De som ønsket færre 

inngrep i familier og færre adopsjoner argumenterte gjerne med viktigheten av å kjenne og ha 

kontakt med sitt biologiske opphav, samt at inngrep fra barnevernet gjerne var mer 

opprivende for barnet enn å bli værende oppvekstsituasjonen i saker der det ikke var åpenbar 

omsorgssvikt. I tillegg argumenterte mange, særlig internasjonalt, med en grunnleggende rett 

til frihet fra statlige inngrep i familien. Torgersen ga inntrykk av at det sjelden ville være 

mulig å forene barn og foreldres interesser til begge parters beste. Uttalelsen til Torgersen bar 

preg av en tankegang om at barnevernssaker oftest innebar en konflikt mellom barnets 

interesser og foreldrenes interesser. I uttalelsen satte Torgersen barnets beste opp mot 

biologisk tilknytning, underforstått at barnet ikke hadde særlig nytte av den biologiske 

tilknytningen til sine omsorgspersoner og at biologi i stor grad var et argument for foreldrene. 

Denne forståelsen var i strid med intensjonene i Barnekonvensjonen, Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen, samt norsk barnevernlovgivning og Grunnlovens formulering.   

I september 1991 gikk Elin Brodin, medforfatter av boka Papirdukker om Adele Johansens 

historie, til angrep på Trond Viggo Torgersen og den rådende praksisen med 

omsorgsovertakelser i barnevernet. Brodin fremstilte Torgersen og hans meningsfeller som 

arrogante og mente han representerte et system med uinnskrenket makt, som nektet å ta 

selvkritikk. Hun omtalte Torgersen som «en trangsynt posør» og kritiserte ham for å heve seg 

over befolkningen med en holdning som tilsa at barnevernet og ombudet visste best. «I vårt 

samfunn er kjernefamilien hjørnesten – en trang enhet som kun har plass til optimalt 

fungerende voksne og deres A4-avkom.» Brodin mente barnevernet måtte slutte å gjemme seg 

bak taushetsplikten og «floskelen om barnets beste». Ifølge henne var det på høy tid at 

barnevernets teorier om hva som var barnets beste burde bli debattert åpent og offentlig.268 

Barnevernsadvokat Knut Darbo fremmet en del av de samme argumentene i innlegget «Når 

barnevern blir overgrep mot barn og foreldre» sommeren 1992. I likhet med Brodin mente 

han at det var de ressurssvake i samfunnet som ble dårligst behandlet av barnevernet og viste 

til undersøkelser som beviste en vilkårlighet i hvem som fikk barna tatt fra seg. «Jeg 

skjemmes direkte over det barnevernssystem vi har i dag og håper at forskere og også presse 

følger med i det som videre skjer i barnevernet med åpne og kritiske øyne.»269  
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Våren 1992 ble forslaget til den nye barnevernloven behandlet i Stortinget. I proposisjonen 

skrev Barne- og familiedepartementet om hensynet til barnets beste at det kun skulle trekkes 

inn momenter som var av betydning for barnet, og dersom det var konflikt mellom barnet og 

foreldrenes interesser skulle kun barnets interesser vektlegges. Hva barnet selv mente ville 

også være av betydning for de «noe større barna» og skulle vektlegges som en av flere 

momenter. Under høringen av forslaget hadde 17 av høringsinstansene kommentarer til 

bestemmelsen i paragraf 4-1 om barnets beste, de fleste var positive og støttet formuleringen. 

Regjeringsadvokaten var en av få instanser som hadde innvendinger mot departementets 

forslag til lovtekst. Kritikken gikk på at formuleringen i lovutkastet var for svak og 

departementet gikk med på at det skulle legges «avgjørende vekt» på barnets beste.270  

Forbruker- og administrasjonskomiteen som var første instans i stortingsbehandlingen 

kommenterte at det var positivt at departementet hadde presisert at det skulle legges 

avgjørende vekt på hensynet til barnets beste. En enstemmig komite forsto setningen som 

kom etter om at det skulle legges vekt på stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i 

omsorgen som en understreking av viktigheten av kontakt med biologiske foreldre, selv når 

barnet var under omsorg utenfor hjemmet. I tillegg understreket komiteen at intensjonen i 

barnevernloven var at hjelp primært skulle gis i hjemmet, at barnets eget ønske skulle 

tillegges stor vekt og at vurdering av hva som var barnets beste også måtte inkludere en 

vurdering av negative konsekvenser av å flytte barnet ut av familien. Det var ingen dissenser i 

komiteen under punktet om barnets beste.271  

Under debatten i Odelstinget redegjorde komiteleder og Høyre-representant Annelise Høegh 

for et forslag fra Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti (SV) om at dersom en 

fosterhjemsplassering hadde vart i mer enn to år måtte hensynet til barnets beste være det som 

skulle bestemme om barnet skulle tilbake til de biologiske foreldrene, dersom situasjonen 

deres hadde bedret seg. Hun understreket at praksisen måtte være svært restriktiv, siden en 

mangelfull tilbakeføring var veldig inngripende.272 Fremskrittspartiets John Alvheim var 

sterkt imot denne bestemmelsen og mente den var «hårreisende». Han viste til forskning som 

tilsa at det ble dannet følelsesmessige bånd mellom foreldre og barn allerede i fosterstadiet, 

samt svensk forskning som tilsa at barnevernsbarn fikk det verre etter flytting ut av hjemmet 
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enn de ville hatt med oppfølging fra barnevernet i hjemmet. Alvheim ga uttrykk for at barnets 

beste var å være hos sin biologiske familie, med unntak av helt spesielle særtilfeller.273 

SV-representanten Kjellbjørg Lunde var positiv til at det var lagt vekt i lovforslaget på å finne 

barnets beste i alle saker, samtidig som rettssikkerhet og biologisk tilknytning var tillagt stor 

vekt. Hun brukte ellers mesteparten av sin taletid i debatten på skuffelsen over at barnets rett 

til hjelp ikke var ivaretatt i lovforslaget. Lunde viste til et tidligere forslag fra SV og mente en 

rett til hjelp i loven var nødvendig for å være i tråd med Norges forpliktelser etter 

Barnekonvensjonen.274 Høyre-representant Kaci Kullmann Five understreket hvor viktig det 

var at barna selv fikk si sin mening.275 Arbeiderpartiets Marie Brenden mente også at barna 

måtte høres og at barnets beste måtte innebære en stor grad av skjønn.276 Fremskrittspartiets 

John Alvheim var enig i at det måtte være noe skjønn i vurderinger av barnets beste, men 

mente det burde være langt tydeligere kriterier i lovteksten for å redusere graden av skjønn.277 

Statsråd Grete Berget understreket at loven var klokkeklar på at barnets beste skulle 

vektlegges i saker der det var interessekonflikt mellom barnet og foreldrene.278 Loven ble 

vedtatt i Odelstinget og deretter i Lagtinget uten tilføyelser angående barnets beste. 

Sylvia Brustad hadde noen dager etter vedtaket av den nye loven i Stortinget et innlegg på 

trykk i Morgenbladet. Overskriften var «Barnets beste må være rettesnoren», der hun 

understreket avslutningsvis at Norge hadde færre barn under omsorg av barnevernet enn 

øvrige nordiske land, og få også i europeisk sammenheng. Hun avsluttet med samme budskap 

som i overskriften, men ga ingen videre føringer der for hva hun la i begrepet.279  

Gjennom debatten i Stortinget ga mange av talerne uttrykk for at det var positivt at barnets 

beste skulle være det avgjørende kriteriet, men at det samtidig skulle sterke grunner til for å 

kutte bånd til biologiske foreldre helt eller delvis. Utover setningen om stabil og god 

voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen, samt at barnet burde bli hørt, ble det i liten grad 

klarere hva Stortinget la i prinsippet om barnets beste. Barnevernloven av 1992 trådte i kraft 

1. januar 1993, og må sies å ha vært formulert i tråd med Barnekonvensjonens intensjon. 

Barnekonvensjonen har av mange blitt sett på som et legitimerende rammeverk for 
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barnevernstjenester og lovverket som regulerer dem.280 Flere har til og med argumentert for at 

formuleringen som ble tatt inn i paragraf 4-1 om at barnets beste skal tillegges «avgjørende 

vekt» gjør den norske barnevernloven sterkere i sin formulering enn Barnekonvensjonens 

artikkel 3.281   

 

4.3 Tvangsadopsjon 
Selv om barnets beste-vurderinger ligger til grunn for alle tiltak etter barnevernloven, har det 

oftest blitt diskutert i forbindelse med fratakelse av omsorgen og adopsjon. Dette henger trolig 

sammen med hvor inngripende det er å ta et barn fra familien, og i ytterst konsekvens 

adoptere det bort til en annen familie mot den biologiske familiens vilje, slik at alle juridiske 

bånd blir brutt. Barneverntjenestens sterkeste maktmiddel har vært å frata foreldrene barna 

sine siden vergerådsloven av 1896 ble vedtatt. Også i barnevernloven fra 1953 var fratakelse 

av foreldreansvar en mulighet, men bare dersom forebyggende og frivillige tiltak allerede var 

utprøvd.282 Loven fra 1953 ga ingen føringer om ansvarsovertakelse med sikte på adopsjon og 

Gerd Benneche mente § 20 om fratakelse av foreldreansvar i adopsjonsøyemed var tvilsom.283  

Da den nye barnevernloven ble vedtatt i 1992 fantes det ikke statistikk på bruken av 

paragrafen om ansvarsovertakelse i barnevernloven med mål om adopsjon, kun ufullstendige 

tall og data som i liten grad var publisert. Jurist Elisabeth Gording Stang la i en bok fra 1995 

fram tall fra fylkesmennene og Regjeringsadvokaten i et forsøk på å kartlegge hvor mange 

tvangsadopsjoner som ble foretatt årlig. Stangs tallmateriale var basert på inngrep hjemlet 

etter barnevernloven av 1953, der tvangssaker ble avgjort i de kommunale 

barnevernsnemndene og klageinstansen var fylkesmennene og eventuelt rettssystemet. Av 

totalt 875 saker klaget inn til fylkesmennene i 1992 på landsbasis, var det 38 vedtak som var 

gjort med henblikk på adopsjon. I 34 av sakene støttet fylkesmannen vedtaket gjort av 

nemndene, og av disse 34 sakene ble 17 tatt videre til domstolene. Flere av fylkesmennene tok 

forbehold om upresise eller ufullstendige opplysninger.284 Etter et vedtak om adopsjon var 

fattet kunne de biologiske foreldrene prøve vedtaket i retten, og i de tilfellene måtte 
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adopsjonsprosessen vente til saken var endelig avklart og dommen var rettskraftig. Dette var 

blant annet tilfellet i Adele-saken, der datteren til Adele ikke kunne adopteres bort til 

fosterforeldrene siden saken avventet behandling i Strasbourg. 

Vurderingen som ble gjort i tvangsadopsjonssaker skulle bygge på to grunnlag. På den ene 

siden om det var rettslig grunnlag (lovmessighetsvurdering) for en tvangsadopsjon og på den 

andre siden om tvangsadopsjon ville være det beste virkemiddelet i den aktuelle saken 

(skjønnsmessig vurdering). Den skjønnsmessige vurderingen skulle ta for seg om det var 

langvarig opphold i fosterhjem som ville være best for barnet på sikt eller adopsjon, noe som i 

tillegg innebar en total avskjæring fra den biologiske familien. Det var opp til 

barnevernstjenesten å bevise at det ville være til barnets beste i den enkelte saken å bli 

adoptert, og en henvisning til forskningslitteratur som tilsa at barn på generelt grunnlag hadde 

det bedre med adopsjon enn med fosterhjemsplassering var ikke nok.285  

En høyesterettssak i 1982 skapte presedens rundt adopsjon av fosterbarn. Dette var den første 

barnevernssaken Høyesterett behandlet. I den saken bestemte Høyesterett at det var rom for å 

bruke adopsjon i saker der barn hadde bodd i fosterhjem mesteparten av livet og det ikke var 

tvil om at barnet ville bli boende hos fosterforeldrene videre. I denne saken hadde den 

biologiske moren hatt kontakt med barnet hele veien og ønsket at han skulle vokse opp i 

fosterhjemmet, men at hun og barnet fortsatt skulle ha kontakt. Hun motsatte seg derfor 

adopsjon, men Høyesterett la til grunn en forståelse av adopsjon som en videreføring av en 

omsorgsovertakelse, selv om dette var to separate lovhjemler. Det ble ikke stilt noen krav til 

at det skulle foreligge sterke grunner for adopsjon, og i ettertid har det blitt stilt spørsmål ved 

om dommen var i strid med prinsippet om at det minst inngripende tiltaket skulle velges 

dersom det ville være tilstrekkelig for å ivareta barnets beste.286  

Etter denne høyesterettsdommen i 1982 sendte Sosialdepartementet ut et rundskriv i februar 

1983 til landets fylkesmenn som fulgte opp og klargjorde praksisen. I rundskrivet sto det: 

«Endret viten om barns forhold og den ulempe det vil medføre for dem å forbli 

langtidsfosterbarn i stedet for å bli adoptert, har medført et behov for i større utstrekning å 

bruke barnevernloven § 20 i den hensikt å gi adgang til adopsjon.»287 Elisabeth Gording Stang 

understreket at det på dette tidspunktet fantes svært begrenset norsk forskning på virkningen 
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av langtidsfosterhjemsplassering sett opp mot adopsjon, men antok Høyesterett i sin uttalelse 

viste til noen engelske og amerikanske undersøkelser.288 Justiskomiteen på Stortinget fremmet 

i 1986 i forbindelse med behandlingen av adopsjonsloven en mer restriktiv holdning til bruk 

av adopsjon i slike saker.289 Likevel opprettholdt tre høyesterettssaker, én i 1987 og to i juni 

og oktober 1990, presedensen satt i 1982.290  

I desember 1990 derimot avsa Høyesterett i Norge en dom i en barnevernssak der retten 

gjorde en annen vurdering i en lignende sak. Saken dreide seg om hvorvidt en gutt på tre år 

skulle adopteres bort til fosterforeldrene og at de biologiske foreldrene dermed ville miste 

foreldreansvaret permanent og all juridisk tilknytning til barnet. Gutten hadde bodd hos 

fosterforeldrene siden han var knapt to måneder gammel, adressen var skjult for de biologiske 

foreldrene og de hadde ikke samværsrett. Alle deres fem barn var plassert i fosterhjem, men 

foreldrene hadde samværsrett med de andre barna og denne gutten var deres yngste barn. 

Høyesterett bestemte at gutten ikke skulle adopteres bort til fosterforeldrene, og argumentet 

fra Høyesterett ble oppsummert på følgende måte: «Et uriktig vedtak som avskjærer enhver 

forbindelse mellom barnet og de biologiske foreldrene er vesentlig mer alvorlig enn en uriktig 

avgjørelse som opprettholder forbindelsen».291  

Dommen fikk kritikk fra flere hold. Under tittelen «Barnets beste ikke tilstrekkelig for 

adopsjon» skrev Barnevernpedagogen at selv om de sakkyndige mente det beste for gutten 

ville være at fosterforeldrene fikk adoptere ham, ble ikke dommen slik. «Alle er enige om at 

omsorgen for ungen, som nå snart er 3 år, fortsatt vil ligge hos fosterforeldrene. Men dommen 

markerer altså en grenseoppgang mot at omsorgsovertakelse nærmest automatisk skal kunne 

etterfølges av adopsjon.»292 I samme utgave av Barnevernpedagogen dukket eiendoms-

begrepet opp igjen. Her skrev sosionom Jorunn Lundquist og barnevernpedagog Norunn K. 

Hustad at dommen var et steg tilbake fra en utvikling i retning av å ivareta barns interesser og 

kalte den «[…] et kraftig tilbakeskritt til en tid hvor barn var den enkeltes eiendom, uten krav 

på egne rettigheter».293 Juridisk konsulent ved barnevernssekretariatet i Oslo, Kari Birkeland, 
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mente dommen fra desember 1990 ville gjøre det vanskeligere for barnevernet å fremme 

adopsjon som tiltak i framtiden.294  

Lucy Smith skrev i 1991 en artikkel i Lov og rett hvor hun kritiserte Høyesteretts dom fra 

desember 1990. Hun mente denne dommen var av stor prinsipiell betydning fordi den pekte ut 

en ny retning i form av et strengere syn på spørsmålet om fratakelse av foreldreansvaret. 

Dommen pekte i retning av at Høyesterett ikke lenger mente at det var en sterk nok grunn at 

adopsjon virket å være den beste løsningen for barnet. «Det kan være grunn til å frykte at de 

krav Høyesterett her stiller opp, kan føre til avgjørelser som klart er i strid med barnets beste. 

[…] Dommen etterlater det inntrykk at biologiske foreldres rettigheter igjen er i ferd med å 

skyve barnets interesser til side».295 

Senere i 1991 falt dommen i Høyesterett i enda en adopsjonssak. Elisabeth Gording Stang 

omtalte denne dommen som «avklaringsdommen» og mente Høyesterett antakelig hadde hatt 

et behov for å avklare tilstanden etter kritikken mot dommen som falt i desember 1990, også 

med tanke på at den brøt med tidligere rettspraksis. Saken dreide seg om fratakelse av 

foreldreansvaret med sikte på adopsjon for en fem år gammel jente som hadde bodd i 

fosterhjem siden hun var få uker gammel. Begge de biologiske foreldrene hadde misbrukt 

narkotika, men moren hadde hatt jevnlig kontakt med barnet som kalte henne «mor». 

Høyesterett vedtok å frata moren foreldreansvaret for å åpne for adopsjon, men lempet noe på 

bevisbyrdekravet for om det ville være til barnets beste å bli adoptert.296 Derfor ble denne 

dommen rettslig sett plassert et sted mellom dommen fra 1982 og dommen fra desember 

1990.297 

Deretter, i mars 1992, behandlet Høyesterett nok en tvangsadopsjonssak som dreide seg om 

en fem og et halvt år gammel gutt skulle adopteres bort til de mangeårige fosterforeldrene. De 

sakkyndige mente gutten var særlig sårbar på grunn av opplevelsene tidlig i livet og ville dra 

nytte av å vite at fosterforeldrene ville bli hans permanente og juridiske foreldre. De 

biologiske foreldrene mente det ikke var dokumentert godt nok at det ville være til det beste 

for gutten å kutte all kontakt, og at han hadde rett til å kjenne sitt biologiske opphav. I 
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dommen sto det: «I denne saken kan det foreløpig ikke med særlig grad av sikkerhet fastslås 

hvilken ordning som alle forhold tatt i betraktning vil være den beste for barnet. Dette tilsier 

at det nå ikke bør treffes vedtak om fratakelse av foreldreansvaret.»298 Likevel ble fratakelsen 

av foreldreretten opprettholdt med sikte på adopsjon, fordi det ble ansett å være til barnets 

beste.299 Denne og de fem neste høyesterettsdommene fastslo den presedensen som ble satt i 

avklaringsdommen. I domsavsigelsene henviste Høyesterett til å være bevisst at adopsjon var 

et svært inngripende tiltak, at andre mildere tiltak måtte være utredet og vurdert, at det måtte 

være sterke grunner som talte for adopsjon og viktigst av alt, at adopsjon var ansett å være til 

barnets beste.300  

Mellom den første saken som ble behandlet i 1982 og fram til 1992 avsa Høyesterett dommer 

i 28 barnevernssaker. I 22 av høyesterettssakene fikk staten ved barnevernsnemndene 

medhold. Av disse 28 sakene var 14 tvangsadopsjonssaker. Av disse 14 igjen resulterte alle 

med unntak av én dom i fratakelse av foreldreansvaret. De øvrige 13 endte alle med at 

foreldrene mistet foreldreretten og kun én av de 13 hadde dissens blant dommerne, resten var 

enstemmig.301 Barnevernshistoriker Gerd Hagen mente at det var ganske unikt at Høyesterett 

behandlet så mange barnevernssaker innenfor et kort tidsrom. «[Det] har betydd meget for å 

få utdypet og nyansert tolkningen av barnevernlovens kriterier. Ikke minst har det vært med 

på avsanne den myten som var skapt om at domstolene ville være bedre avgjørelsesorganer 

enn barnevernet.»302  

Dette skrev Hagen i 2000, syv år etter ikrafttredelsen av den nye barnevernloven. Det ble ikke 

slik at avgjørelsesmyndigheten i barnevernssaker ble lagt til domstolene, men heller til en ny 

fylkesnemnd som hadde samme oppbygning og virkemåte som en domstol. Da forslaget til ny 

barnevernlov, Ot. Prp. Nr. 40 (1991-1992), var ute på høring var paragrafen om 

tvangsadopsjon en av paragrafene som ble kommentert av flest høringsinstanser. De fleste var 

positive til at det kom på plass en egen paragraf om adopsjon i barnevernsloven, siden det 

uansett hadde blitt gjennomført et titalls adopsjoner etter barnevernloven fra 1953, uten noen 

tydelig juridisk forankring. I det opprinnelige lovforslaget foreslo departementet at det skulle 

være færre kriterier for å adoptere bort barn under ett år. Det måtte, som for eldre barn, klart 
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være til barnets beste, men adoptivforeldrene trengte ikke å ha vært fosterforeldre for barnet 

først. Flere høringsinstanser kritiserte dette og departementet endret forslaget, slik at det ikke 

ble noen forskjell på de yngste og eldste barna.303  

Tvangsadopsjon ble derfor en mulighet etter § 4-20 om fratakelse av foreldreansvar i 

barnevernloven vedtatt i 1992. I de fleste tilfeller ble barnet tatt ut av sin biologiske familie 

gjennom en omsorgsovertakelse. Hovedregelen var at omsorgsovertakelser skulle være 

midlertidige. Saksgangen ble slik at fylkesnemndene kunne fatte vedtak om fratakelse av 

foreldreansvaret, dersom en del kriterier var oppfylt. I tillegg til at tvangsadopsjon måtte være 

til barnets beste og at fosterforeldrene hadde vist seg skikket til å oppdra barnet, skulle 

vurderingen om adopsjon basere seg på to faktorer. Den ene innebar at de biologiske 

foreldrene måtte anses som varig ute av stand til å ha omsorgen for barnet. Den andre gikk på 

at barnet hadde fått en slik tilknytning til mennesker og miljø i fosterhjemmet at det ville 

kunne føre til alvorlige problemer for barnet om det ble flyttet. Etter en totalvurdering måtte 

fylkesnemndene, og eventuelt retten, bestemme om barnets beste ville være en adopsjon eller 

en fortsatt fosterhjemsplassering med tanke på å kunne gjenforenes med de biologiske 

foreldrene. Dersom den biologiske familien var fratatt foreldreansvaret mistet de også retten 

til å gi eller nekte adopsjonssamtykke. Den retten ble overført til fylkesnemndene.304 Dersom 

forslaget om å skille på barn under og over ett års alder hadde blitt stående er det tenkelig at 

det ville åpnet opp for at barnevernstjenesten kunne tenke adopsjon mye tidligere for de barna 

som ble tatt fra foreldrene kort tid etter fødselen. Det ville gitt lite rom for at de biologiske 

foreldrene kunne vise en omsorgsevne og bedre sin livssituasjon og dermed få tilbake 

omsorgen. 

I perioden 1985 til 1996 var antallet tvangsadopsjoner relativt få sett i sammenheng med 

barnevernets saksfelt generelt. Gjennomsnittet for årene 1993 og 1994 var 33 vedtak i 

fylkesnemndene om fratakelse av foreldreansvaret og samtykke til adopsjon i 25 saker. Til 

sammenligning var det ved utgangen av 1992 registrert totalt 22 818 barn under 

barnevernstiltak, hvor godt over halvparten var under frivillig tiltak. I 1995 hadde andelen på 

frivillige tiltak økt ytterligere, og over 17 000 barn var under frivillige hjelpetiltak. Barne- og 

familiedepartementet oppfordret til å se disse tallene i sammenheng.305 Gjennom resten av 
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1990-tallet var antallet vedtak om tvangsadopsjoner fremdeles en svært begrenset andel av 

sakene fylkesnemndene behandlet. Når en så stor andel saker likevel ble tatt opp til vurdering 

av Høyesterett gjenspeiler det nok alvorlighetsgraden ved et adopsjonsvedtak. Adopsjoner var 

permanente og innebar at alle formelle bånd barnet hadde til den biologiske familien ble 

kuttet. Etter en adopsjon mistet de biologiske foreldrene retten til samvær, men det kunne 

likevel være kontakt og samvær basert på avtale mellom adoptivforeldrene og de biologiske 

foreldrene.306   

Det er fruktbart å se på sammenhengen mellom utviklingen på dette feltet i rettsvesenet 

nasjonalt og internasjonalt. Adele-saken, som er viet stor plass i denne oppgavens kapittel 3, 

begynte i 1990 da Adele Johansen mistet omsorgsretten, og senere samværsretten og 

foreldreretten for sin datter. Med andre ord pågikk Adele-saken samtidig som 

høyesterettssakene nevnt over. Adele-saken ble kun realitetsbehandlet i første instans i det 

norske rettsvesenet. Byretten opprettholdt vedtaket fra nemnda og Fylkesmannen, og Adele 

Johansen fikk avslag fra lagmannsretten og Høyesterett. Dersom Adele-saken hadde blitt 

behandlet i Høyesterett i Norge, kan det tenkes at saken ville ha fått større oppmerksomhet 

her til lands tidligere. Adele-saken ble som nevnt tidligere først kjent og diskutert i norske 

medier etter at Menneskerettskommisjonen i Strasbourg kritiserte Norge i 1995 og sendte 

saken videre til behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Domfellelsen i 

Strasbourg i 1996 fikk også daværende barne- og familieminister Grete Berget til å gå ut og 

beklage, men samtidig understreke at den nye loven fra 1992 sørget for lovfestet rett til 

samvær, strengere krav til å gjennomføre de mest inngripende tiltakene i barnevernloven og 

generelt bedre rettssikkerhet for foreldre.307   

 

4.4 Forståelsen av barnets beste i ulike fagmiljøer  
I Norges første rapport til FNs barnekomite i 1993 redegjorde Barne- og familiedepartementet 

om viktigheten av både barnets beste og barnets rett til å bli hørt som retningslinjer i 

barnevernsarbeidet. Hva som menes med barnets beste er ikke utdypet utover beskrivelser 

som «[b]arnets interesser må ha vært tatt nøye hensyn til før andres interesser kan komme i 

betraktning, for eksempel foreldrenes», «[b]are momenter som har betydning for barnet skal 

trekkes inn ved vurderingen, og det skal ikke legges vekt ppå (sic!) hensynet til foreldrene i de 
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tilfelle hvor foreldrenes og barnets interesser er motstridende» og «[i] tillegg understrekes det 

at det i denne sammenhengen er viktig å sikre det enkelte barn stabil og god voksenkontakt og 

kontinuitet i omsorgen».308 I et av kapitlene i rapporten diskuterte departementet hvordan 

Barnekonvensjonens bestemmelser om barnets beste og barnets medvirkningsrett ble ivaretatt 

overfor andre artikler i konvensjonen som berørte familie og omsorg. Her redegjorde 

departementet for Norges praksis med plassering av barn utenfor hjemmet, som er regulert i 

Barnekonvensjonens artikkel 20. Også i dette kapittelet poengterte departementet at det skulle 

tas hensyn til hva som var barnets beste før valg av plassering. Barnevernloven stilte krav om 

å ta hensyn til barnets egenart, behov for omsorg i et stabilt miljø, den antatte varigheten av 

plasseringen, mulig samvær med biologisk familie, samt barnets kulturelle, religiøse og 

språklige bakgrunn.309 

Rapporten ble behandlet av FNs barnekomite i 1994. Sammenlignet med de fleste andre land 

som hadde ratifisert konvensjonen fikk Norge svært gode tilbakemeldinger og lite kritikk for 

håndteringen av Barnekonvensjonens bestemmelser de første årene. Ifølge daværende leder av 

Childwatch International Research Network310 i Norge, Per Miljeteig, var dette ikke 

overraskende. «I sannhetens navn, må det vel sies at dette ikke kom som noen overraskelse. 

Norge har ikke måttet gjøre store tilpasninger for å kunne ratifisere konvensjonen. Den falt 

stort sett pent på plass som overbygning over et system av lovgivning, offentlig politikk og 

offentlige og private tiltak som har vært bygget systematisk opp over flere tiår.»311 Likevel 

hadde komiteen noen kommentarer og spørsmål rundt Norges gjennomføring, blant annet om 

forståelsen og tolkningen av prinsippet om barnets beste. Kommentarene gikk ikke på 

barnevern, fosterhjem eller adopsjon, men på obligatorisk kristendomsundervisning, asylbarn 

og barns rett til å kjenne sitt opphav i relasjon til anonym sæddonasjon. Miljeteig 

argumenterte for at selv om kritikken fra komiteen var mild, burde Norge ha en diskusjon 

blant annet om hvordan barnets beste ble praktisert i Norge. «Når komiteen likevel stiller 

spørsmålstegn ved forståelsen eller praktiseringen av noen av konvensjonens sentrale 

prinsipper, bør dette tas opp til omfattende diskusjon på hjemmebane. En slik diskusjon bør 

                                                           
308 Barne- og familiedepartementet, "Barn har rett. Norges første rapport til FN om konvensjonen om barnets 
rettigheter," 34-35. 
309 Ibid., 60. 
310 Childwatch International Research Network er en global ikke-statlig paraplyorganisasjon, opprettet i 1993, 
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311Per Miljeteig, ""Norge best i klassen" - Norges første rapport til FNs barnerettighetskomite," Mennesker og 
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gå inn som del av en kontinuerlig selvkritisk årvåkenhet hvordan vi praktiserer konvensjonen, 

og hvordan vi stadig kan forbedre vår gjennomføring av de enkelte bestemmelser og 

prinsipper.»312  

Miljeteigs artikkel kom ut bare uker før Menneskerettskommisjonen behandlet klagen fra 

Adele Johansen i Adele-saken. Kommisjonen kritiserte som kjent Norge og sendte saken 

videre til behandling i domstolen. Jussprofessor og barnevernsforsker Elisabeth Gording 

Stang reagerte i sin bok «Barns rett til foreldre» fra 1995 på at Kommisjonen i sin rapport i all 

hovedsak utelot å debattere barnets beste i Adele-saken. Til tross for at Den europeiske 

menneskerettskommisjon hadde som oppgave å undersøke om Adeles menneskerettigheter 

var brutt, mente hun barnets interesser burde vært en del av argumentasjonen. «[D]et dreier 

seg om beslutninger som presumptivt er fattet med barnets beste for øyet. Hensynet til barnet 

må derfor etter min mening være en obligatorisk del av argumentasjonen. Jeg tror det hadde 

vært mulig langt på vei å inkorporere barnets interesser i Kommisjonens argumentasjonen 

[sic!]. Men forutsetningen er at man anser foreldre og barn å ha en felles interesse i kontakt 

med og kunnskap om hverandre.»313 

Kriminolog Kjersti Ericcson drøftet spørsmålet om spenningsforholdet mellom barnevern og 

samfunnsvern i 1994. Også ved tiltak for kriminelle barn stilte barnevernloven krav om at 

tiltak skulle være for barnets beste. Hun poengterte at selve eksistensen av et barnevern kunne 

ses som et ledd i barnets rettslige frigjøring, siden det satte grenser for foreldres råderett, ga 

barnet en rolle som selvstendig rettslig subjekt og la barnets beste som grunnpremiss. Likevel 

lå en sterk familieideologi bak, ved at barnevernets mål var å gi hjelp til familien slik at den 

kunne holde sammen, sekundært å plassere barnet i et (helst tradisjonelt) fosterhjem.314 Hun 

skrev videre at det å forvalte barnets beste ikke var noen enkel oppgave, siden det kunne være 

svært vanskelig å vite hva begrepet innebar i en konkret situasjon. I tillegg mente hun 

begrepet var utfordrende fordi det var et ungt begrep uten noen interessegruppe bak seg, som 

ofte kunne komme i konflikt med maktforhold og kulturelle eller institusjonelle 

samfunnspilarer. Eksempelvis argumenterte hun for at barnevernet kunne møte mindre kritikk 

ved inngrep overfor aleneforsørgere (en gruppe som i all hovedsak besto av kvinner), siden 
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314 Kjersti  Ericsson, "Barnevern og samfunnsvern i etterkrigstida," i Velferdssamfunnets barn red. Tordis 
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dette ikke utfordret bildet av en kjernefamilie og derfor ikke ble ansett som et like sterkt 

angrep på familieinstitusjonens stilling i samfunnet.315     

I 1994 ga barnerettsadvokat Knut Lindboe ut boka «Barnevernrett» hvor han blant annet 

diskuterte paragraf 4-1 om barnets beste i den da to år gamle barnevernloven. Innledningsvis i 

kapittelet la han vekt på at rettsinstansene aller først måtte vurdere om det var grunnlag for 

inngrep etter loven, og først dersom det var juridisk grunnlag for å gripe inn kunne 

vurderingen av hva som var barnets beste gjøres for å finne det beste tiltaket. I 

barnevernretten ville vurderingen av hva som var barnets beste normalt sett bli til i et kryss 

mellom barnefaglig kunnskap og juridiske vurderinger. Rollefordelingen mellom aktørene 

med barnefaglig kunnskap og aktørene med juridisk kunnskap var ikke alltid så lett, ifølge 

Lindboe. Selv om de barnefaglige vurderingene av sakkyndige ofte ble tillagt svært stor vekt, 

viste han til tre av dommene i Høyesterett der retten ga foreldrene medhold i strid med de 

sakkyndiges vurderinger.316  

Året etter ga Lindboe ut en juridisk redegjørelse for barnevernloven, som senere har kommet 

ut i syv nye utgaver ettersom loven har blitt oppdatert. Her skrev han i forbindelse med 

paragraf 4-1 om hensynet til barnets beste at «(d)et er bare hensynet til barnet, og ikke 

hensynet til foreldrene som skal tillegges vekt. Men grunntanken bak utformingen av 

vilkårene for de forskjellige typer tiltak, er at det vil være til barnets beste å ha størst mulig 

kontakt med sine biologiske foreldre.»317  

Elisabeth Gording Stang konkluderte sin bok om barnets beste i tvangsadopsjonssaker med at 

begrepet ikke var særlig godt egnet som vurderingsgrunnlag. «Begrepet «barnets beste» kan 

benyttes til å fremme nokså forskjellige og motstridende interesser, og er derfor kanskje ikke 

er [sic!] så godt egnet vurderingstema».318 Hennes undersøkelser av høyesterettssakene nevnt 

tidligere i kapittelet ga et inntrykk av at det er en antakelse om interessefellesskap mellom 

barn og fosterforeldre og en tilsvarende antakelse om interessemotsetning mellom barn og 

biologiske foreldre. Stang mente antakelsen i tvangsadopsjonssaker burde være motsatt og 

foreslo alternativer som permanent fosterhjemsplassering eller åpen adopsjon med 
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samværsrett, som ville gi barnet den stabiliteten en adopsjon ga, men samtidig mulighet for 

kontakt med sitt biologiske opphav.319  

Psykolog og barnevernsforsker Elisabeth Backe-Hansen ga ut boka «Til barnets beste» i 1995, 

hvor hun ga et innblikk i de vanskelige beslutningsprosessene i barnevernet, særlig i saker om 

yngre barn. I innledningen til et kapittel om barnets beste som standard for beslutninger skrev 

hun: «Et annet perspektiv er det rent innholdsmessige – hva «barnets beste» betyr i praksis 

kan defineres på flere måter, og hvem har eiendomsretten på den «beste definisjonen?»320 

Hun ga eksempler på barnevernssaker i rettsvesenet der sakkyndige hadde oppfattet barnets 

beste på to motsatte måter. Den ene var barnets behov for stabilitet og tilknytning (til 

fosterforeldrene) og den andre var barnets behov og nytte av å vokse opp i kontakt og nærhet 

med sin biologiske familie. Barnets behov og barnets relasjoner har blitt trukket opp i slike 

vurderinger, men kan ofte stå i konflikt med hverandre. Hun mente dette illustrerte hvordan 

psykologisk eller annen barnefaglig kunnskap ikke ga grunnlag for å forutsi framtida og hva 

som vil være best ett, fem, ti eller tjue år framover. Backe-Hansen argumenterte for at barnets 

beste burde være en forenklet beslutningsregel, fremfor en standard, og at beslutningstakere 

burde tenke «minst skadelig» framfor «best».321 Dette var i tråd med argumentasjonen fra 

Goldstein, Freud og Solnit.    

Lucy Smith skrev i 1999 en artikkel om barnevern og menneskerettigheter. Siden hennes 

doktorgradsavhandling i 1980 hadde hun argumentert for viktigheten av at barnets interesser 

alltid skulle komme foran foreldrenes interesser dersom det var motsetning mellom disse. I 

artikkelen så hun først på barnevernloven opp mot Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen. Ifølge henne var det i de fleste tilfeller ikke strid mellom 

menneskerettighetene og norsk barnevernspolitikk, men fordi Den europeiske 

menneskerettskonvensjonen i alvorlige barnevernssaker også ga foreldres interesser vekt var 

konvensjonen og praktiseringen av den i strid med norsk lov på dette punktet. Med henvisning 

til Adele-saken argumenterte Smith for at norsk lov var å foretrekke, der det var tydelig 

klargjort i forarbeidene at foreldrenes interesser ikke skulle vektlegges.  

Problemet med Europakonvensjonen i forholdet til barn er at den ikke pålegger 
statene noen plikter når det gjelder vern av barn i de tilfelle hvor barnets interesser 
ikke faller sammen med foreldrenes. Derfor innebærer konvensjonen ikke et sterkt 
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vern for barn spesielt, og etter min mening gir norsk barnevernlovgivning en bedre 
beskyttelse av barnets interesser enn det den europeiske 
menneskerettighetskonvensjonen gjør.322 

 

Hun konkluderte derfor med at «[k]onvensjonen gir bedre foreldrevern, men dårligere 

barnevern».323 

Smith så videre på forholdet mellom barnevernloven og Barnekonvensjonen, og konkluderte 

med at prinsippet om å sikre barnets interesser var sterkere ivaretatt i barnevernloven enn i 

Barnekonvensjonen. I konvensjonen sto det at barnets beste skulle være «a primary consern», 

mens det i barnevernloven sto at det skulle legges «avgjørende vekt på å finne tiltak som er til 

beste for barnet», noe som var en sterkere juridisk betegnelse.324 Helt avslutningsvis i 

artikkelen konkluderte hun, som dommerne i Strasbourg også hadde gjort i Adele-saken, med 

at «[d]et blir truffet uheldige avgjørelser i saker om barn også i Norge. Mitt poeng er at det 

ikke er de norske reglene det er noe galt med, men eventuelt praktiseringen av disse.»325  

 

4.5 Kapittelkonklusjon  
Til tross for en manglende klar felles forståelse av innholdet i prinsippet om barnets beste, har 

prinsippet blitt løftet opp gjennomgående i politiske debatter om barnerettigheter og 

barnevern gjennom de siste tiårene. I barnevernloven fra 1992 ble barnets beste videreført og 

styrket som et avgjørende prinsipp.  

I kildematerialet peker seg ut to motstridige forståelser av barnets beste i barnevernssaker i 

perioden mellom 1985 og 1996. Kjernen i diskusjonen var viktigheten av det biologiske 

prinsipp. På den ene siden mente aktører som daværende barneombud Trond-Viggo 

Torgersen og professor i juss Lucy Smith at barnevernet og rettsvesenet tok for mye hensyn til 

de biologiske foreldrene på bekostning av barnet. I denne gruppen var også representanter fra 

Barnevernpedagogforbundet og barnevernskontorer som uttalte seg i mediene. I saker der 

retten stoppet en tvangsadopsjon argumenterte denne gruppen for at det ikke var grunnlagt i 

barnets beste, men heller foreldrenes interesser og en tro på at foreldre har rett til å bestemme 
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over sine barn. Enkelte representanter for denne gruppen gikk så langt som å anklage 

motstanderne for å mene at foreldre eier sine barn.  

På den andre siden argumenterte en gruppe for at det biologiske båndet mellom barn og 

foreldre var så viktig i seg selv, at drastiske og inngripende tiltak som innebar å kutte det kun 

skulle gjøres i absolutte særtilfeller. Ifølge dem hadde barn behov og nytte for å ha tilknytning 

til sitt biologiske opphav, og mente inngrep fra barnevernet i seg selv kunne være så 

traumatisk for barnet at det måtte skje i så få tilfeller som mulig. I denne gruppen var 

hensynet til foreldrene også tatt med i betraktningen. I Norge kom disse synspunktene 

tydeligst til uttrykk hos barnevernskritikere som forfatteren Elin Brodin, advokaten Knut 

Darbo og stortingsrepresentanten John Alvheim fra Fremskrittspartiet, som mente barnevernet 

grep inn for ofte og misbrukte sin makt. For enkelte som forfektet slike synspunkter kan nok 

en medvirkende grunn også ha vært en ideologisk forankring mot at staten skulle gripe inn 

overfor sine borgere. Noen ga også uttrykk for at barnevernet var et lukket system som unnlot 

seg kritikk ved å vise til taushetsplikten. Synspunktene til denne gruppen hadde sterke 

fellestrekk med tankesettet Goldstein, Freud og Solnit ga uttrykk for på 1970- og 80-tallet.   
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Kapittel 5: Konklusjon  
Barnevernet er både en omsorgsgiver og en maktutøver. Arbeidsfeltet er utfordrende og betent 

fordi det omhandler noe av det viktigste i menneskers liv. Barnevernsansatte må vurdere når 

et barn ikke får god nok omsorg hos sine foreldre, og hvilke tiltak som skal iverksettes. Barn 

er sårbare og en feil vurdering kan få store konsekvenser. Samtidig vil oppfatningen av hva 

som er god omsorg kunne variere, og foreldre kan oppleve seg maktesløse og misforstått. 

Bare få år etter at barnevernloven av 1953 var trådt i kraft kom kritikere på banen som mente 

den ikke bidro til å løse utfordringene knyttet til barn i vanskelige situasjoner på en god nok 

måte. Flere utredninger og stortingsmeldinger adresserte behovet for en ny og mer moderne 

barnevernslov, og reformarbeidet på dette politikkområde pågikk med stor styrke i 70- og 80-

årene. Det ble satt ned flere komiteer og utvalg for å vurdere barnevern, oppvekstvilkår og ny 

sosiallovgivning i Norge, samtidig som barnerettigheter ble et sentralt tema også 

internasjonalt.  

I materialet oppgaven bygger på peker det seg ut tre sentrale debatter som var særlig viktige i 

utviklingen av den nye barnevernloven mellom 1985 og 1992. Den første var debatten om 

hvorvidt barnevern skulle være en del av en felles sosiallov eller stå for seg selv. Som vist i 

kapittel 2 var en egen barnevernlov et sterkt ønske og en kampsak for yrkes- og 

interesseforbundene. Forslaget til ny sosiallov ble lagt fram i 1985 og fulgt av en omfattende 

høringsrunde. Grunnet de to regjeringsskiftene på et drøyt år mellom 1989 og 1990 ble 

utkastet til sosiallov lagt fram og deretter trukket tilbake. Barnevernpedagogforbundet, 

Barneombudet med flere dannet en løs allianse basert på felles interesser og mål og 

argumenterte konsekvent gjennom prosessen for en egen barnevernlov. Det viktigste 

argumentet for disse forbundene var at barnevernet ville kunne bli usynlig og nedprioritert 

som en del av en felles sosialtjeneste. I 1991 la Gro Harlem Brundtlands 3. regjering fram et 

utkast til en separat lov om barnevernstjenester. I 1992 ble loven vedtatt, og fra det 

tidspunktet var barnevernet i Norge organisert i en egen etat med ansatte utdannet på en egen 

barnevernpedagogutdanning.  

En mulig grunn til at norsk barnevern er så utsatt for kritikk er nettopp denne særegne 

stillingen det norske barnevernet er i juridisk og administrativt. At barnevernet ble en 

frittstående etat med en egen lov kan ha ført til at barnevernet i Norge har stukket seg mer 

fram blant den store saksmengden av sosiale saker, enn i andre land der organiseringen er 

annerledes. Alliansen av forbund og interesseorganisasjoner som argumenterte for en egen 

barnevernlov forutså kanskje ikke at denne særstillingen barnevernet fikk skulle gjøre 



85 

barnevernet mer utsatt for kritikk. Hovedargumentet til alliansen var at sakene ikke skulle 

drukne i mengden av sosialsaker, og dette har heller ikke skjedd. En annen medvirkende 

forklaring kan være at terskelen for å gripe inn, samværspraksis og hva slags type inngrep 

som brukes i Norge er annerledes enn i øvrige land. Siden det ikke har vært rom for en 

komparativ analyse i mitt masterprosjekt kan jeg ikke si noe utover at dette også er en 

tenkelig forklaring.  

Den andre sentrale debatten var om den nye barnevernloven skulle bli en rettighetslov. Dette 

var tett knyttet til ressurssituasjonen i barnevernet. Norge fikk verdens første statlige 

barneombud i 1981. Ombudet som skulle ivareta barns interesser som gruppe overfor 

myndighetene satte barnevern høyt på prioriteringslisten fra start. I 1989 kom de første 

oppslagene i mediene om de såkalte mappebarna, tusenvis av innmeldte bekymringsmeldinger 

til barnevernet som ikke ble tatt tak i på grunn av en dårlig ressurssituasjon i mange 

kommuner. Barneombudet valgte å anmelde tre kommuner der etterslepene var store for å 

sette fokus på mappebarna. I 1991 fikk den nye barne- og familieministeren Matz Sandman 

fra Arbeiderpartiet på plass et treårig utviklingsprogram for barnevernet. Programmet førte 

med seg en økning i bevilgninger på 1,3 milliarder over tre år og langt flere stillinger. Da den 

nye barnevernloven ble debattert argumenterte alliansen av yrkes- og interesseforbundene 

med Barneombudet fremst for at loven måtte bli en rettighetslov. Det ville innebære at 

kommunene hadde en plikt til å følge opp bekymringsmeldinger innen en viss tid og at barna 

hadde rett på hjelp uavhengig av kommunens økonomi og andre faktorer. Retten til hjelp 

hadde vært med i forslaget til sosiallov i 1989, men var tatt ut i forslaget til barnevernloven. 

Under forhandlingene i Stortinget var det bare Sosialistisk Venstreparti som ønsket en 

rettighetslov. SV-representanten argumenterte på samme måte som Barneombudet og 

forbundene, og la til at det var nødvendig å få inn retten til hjelp for å hindre at en situasjon 

med mappebarn kunne oppstå igjen. Flertallet vant fram og barnevernloven ble ingen 

rettighetslov. 

Det tredje og mest overordnede diskusjonstemaet var hvordan rettssikkerheten kunne ivaretas 

på en bedre måte i barnevernet. Flere av endringene i den nye barnevernloven av 1992 var et 

forsøk på å styrke rettssikkerheten. Det ble uttrykt behov for å styrke rettssikkerheten i 

barnevernet fra mange kanter gjennom 1980-tallet og i høringsprosessen rundt sosialloven og 

barnevernloven. I proposisjonen som lå til grunn for barnevernloven av 1992 gjorde 

departementet det klart at en av hovedmålsettingene i den nye loven var å styrke barns 

rettssikkerhet. Den kanskje viktigste endringen med tanke på rettssikkerhet loven førte med 
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seg var at tvangssaker skulle bli behandlet av en uavhengig fylkesnemnd, i stedet for den 

gamle ordningen med kommunale nemnder der barnevernet var representert. Barnevernloven 

av 1992 gjorde inngrepskriteriene klarere, men siden det ikke var mulig å regulere enhver sak 

gjennom lovverket, var praksis noe forskjellig fra sted til sted. Gjennom kildene danner det 

seg et bilde av at kritikken mot barnevernet med hensyn til rettssikkerhet endret karakter fra 

1989 til 1993. Kritikken gikk fra å handle om mappebarn og ubehandlede meldinger på grunn 

av en dårlig ressurssituasjon, til å dreie seg om maktmisbruk og feil inngrep i familier fra 

barnevernsansatte og barnevernskontorer. Sagt på en annen måte, kritikken gikk fra å dreie 

seg om barns rettssikkerhet til å dreie seg om foreldres rettssikkerhet.  

I TV2-serien Dokument 2 ble det skissert et bilde av en kultur som hadde utviklet seg, der 

barnevernsansatte grep inn overfor familier uten grunn og skrev falske beskyldninger i sine 

rapporter. På Stortinget sto Fremskrittspartiets representanter Carl I. Hagen og John Alvheim 

fremst i en kampanje mot barnevernet og mente tilliten var svak og rettssikkerheten for 

foreldre i fare. De opplevde liten støtte for forslagene sine, men i stortingsmeldinger og i 

behandlingen av sakene anerkjente flere stortingsrepresentanter og det ansvarlige 

departementet at barnevernet hadde utfordringer med tilliten i befolkningen. I 1995 behandlet 

Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg klagen fra Adele Johansen, som hadde blitt 

fratatt sin datter av barnevernet rett etter fødsel i 1989 (etter den gamle barnevernloven) og 

mistet omsorgs- og samværsrett. I 1996 falt dommen der Norge ble dømt for å ha krenket 

morens menneskerettigheter etter artikkel 8 i EMK om familie- og privatliv. Saken fikk stor 

oppmerksomhet i mediene og førte til at kritikerne av barnevernet fikk et nytt argument. 

Barne- og familieministeren måtte redegjøre for Stortinget, likevel ble det ikke gjort endringer 

i lovgivningen i etterkant. Departementet mente den nye loven vedtatt i 1992 hadde rettet opp 

i problemene som hadde ført til menneskerettsbruddet i Adele-saken.   

I kildematerialet skimtes to motstridende tolkninger av prinsippet om barnets beste i Norge i 

perioden 1985-1996. Barnets beste ble fastslått som grunnleggende prinsipp i 

Barnekonvensjonen fra 1989 og i den norske barnevernloven av 1992. Essensen i uenigheten 

gikk på hvor viktig graden av biologisk tilknytning var for barnets beste. Barneombudet og 

representanter for barnevernpedagoger mente høyesterettssaker der barnet forble i fosterhjem 

framfor adopsjon, var grunnlagt mest i foreldrenes interesser og ikke i barnets beste. På den 

andre siden argumenterte motstanderne for viktigheten av biologisk tilknytning, og mente 

sakene der barnet ble bortadoptert og alle bånd til den biologiske familien ble kuttet var et 

overgrep både mot barnet og mot foreldrene.  
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Det fantes nok flere som mente sannheten lå et sted mellom disse to ytterpunktene. Det 

biologiske prinsipp ble forankret i FNs barnekonvensjon og forarbeidene til den norske 

barnevernloven, men er likevel formulert slik at det i hver enkelt sak måtte vurderes ut fra den 

konkrete situasjonen hva som var til barnets beste. Kildene kan tyde på at debatten mellom 

disse to ytterpunktene var mer polarisert enn det som meningsforskjellene egentlig skulle tilsi. 

Noen av karakteristikkene av motstanderne var urimelige sett ut fra uttalelsene de var basert 

på. Et eksempel var barneombud Trond-Viggo Torgersen som satte likhetstegn mellom det å 

mene at det biologiske båndet burde stå sterkere og at barn var foreldrenes eiendom. Det 

finnes ikke spor i kildene som viser at dette har vært en gjengs oppfatning etter 1960-årene i 

Norge. Selv om noen av stemmene i debatten la sterkere vekt på foreldres autonomi og ikke-

intervensjon fra barnevernet enn andre, var dette ikke grunngitt i at foreldre «eier» barna sine. 

Forfatteren Elin Brodin som representant for den andre gruppen gjorde det samme i sin 

kronikk, ved å omtale barneombudet Torgersen som «en trangsynt posør» som avslo all form 

for kritikk og debatt om inngrepskriteriene i barnevernet.  

Helt siden 1970 har internasjonale og nasjonale stemmer forsøkt å forklare betydningen av 

prinsippet og hvilke momenter som skulle vektlegges. Barnets alder, framtidsutsikter, 

biologisk tilknytning eller ‘det minst skadelige alternativet’ ble nevnt, hvorav Joseph 

Goldstein, Anna Freud og Albert Solnit var særlig opptatt av de to siste momentene i sine 

verk publisert på 1970- og 80-tallet. Barnets beste er fremdeles i dag et lite definert og noe 

vagt begrep, som heller ikke i ettertid av vedtaket av Barnekonvensjonen eller barnevernloven 

av 1992 har blitt konkretisert annet enn gjennom rettspraksis. Det finnes gode argumenter for 

at barnets beste ikke kan være definert mer spesifikt i lovtekst, nettopp for å kunne brukes som 

beslutningsnorm i så mange ulike typer saker. Allerede i 1980 gjorde Lucy Smith et 

tankeeksperiment ved å legge til tilleggsmomenter, men oppdaget raskt at det kunne gi svært 

uheldige utslag i enkeltsaker.  

Prinsippet om barnets beste skulle ligge til grunn for alle tvangstiltak etter barnevernloven, 

men ble spesielt trukket fram i forbindelse med tvangsadopsjonssaker, slik som Adele-saken. 

Ut fra de statistikkene som er tilgjengelige fra perioden som har vært i søkelys i denne 

oppgaven, var den store majoriteten av barnevernssaker basert på frivillighet og samarbeid 

mellom barnevernet og foreldrene. Et sted mellom 60 og 70 prosent av alle barnevernstiltak 

var frivillige tiltak i familien, der barnet ble boende hjemme. Det kunne dreie seg om 

avlastning, økonomisk hjelp eller veiledning. Av de 30-40 prosent av sakene der barnet ikke 

bodde hjemme, var også svært mange av disse basert på frivillighet og samhandling mellom 
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barnevernet og familien. I mange saker bodde barnet en periode utenfor hjemmet hvor 

foreldrene samtykket til dette, og det var ganske vanlig at barn ble plassert i fosterhjem 

innenfor familien, for eksempel hos besteforeldre. En liten andel av barnevernssakene hvert år 

dreide seg om omsorgsovertakelser og tvangsadopsjoner. En utfordring fra perioden er 

mangelen på en helhetlig oversikt over tvangstiltak og samværspraksiser. De statistikkene og 

tallene som fins levner likevel liten tvil om at tvangstiltakene utgjorde en relativt liten andel 

av det totale antallet barnevernssaker hvert år. Tidlig på 1990-tallet lå gjennomsnittet på antall 

vedtak om tvangsadopsjon på 25 i året. Tendensen har vært svakt økende de siste årene. Mens 

tallet i 2011 fremdeles var 25, var det økt til 65 i 2016, et nivå det har ligget på siden da. 

Mellom 2011 og 2016 ble det totalt fattet 289 vedtak om tvangsadopsjon i Norge.326  

Til tross for denne kritikken av norsk barnevernspraksis rundt tvangsadopsjoner har flere 

sentrale aktører, som jussprofessor Lucy Smith og barnevernsforsker Marit Skivenes, 

argumentert for at adopsjoner burde praktiseres i større grad enn de gjør i dag. Argumentet 

har vært at adopsjoner innebærer en større grad av forutsigbarhet og trygghet for barna enn 

fosterhjemsplassering. Smith mente i 2009 at Adele-saken kunne være en av grunnene til at 

Norge praktiserer så få adopsjoner.327 I sin bok «Barns rett til foreldre» fra 1995 foreslo 

Elisabeth Gording Stang mindre inngripende løsninger enn tvangsadopsjoner, for eksempel 

permanent fosterhjemsplassering eller åpne adopsjoner. Forslagene hun der presenterte har 

ikke blitt en del av norsk lovgivning de siste 25 årene. En årsak til det kan være at permanent 

fosterhjemsplassering ville være svært dyrt for kommunene, og åpen adopsjon ville kunne 

skapt mer uklare roller mellom biologiske foreldre og adoptivforeldre og i verste fall 

konflikt.328 

Jeg vil argumentere for at en medvirkende grunn til at sakene som involverer tvang og brudd 

på biologiske bånd mellom barn og foreldre får så mye oppmerksomhet til tross for å være en 

liten andel av sakene, er at det er en svært inngripende og opprivende prosess. Det er vondt og 

vanskelig for foreldrene, men kan også være traumatisk for barnet dersom det er gammelt nok 

til å oppfatte situasjonen. En annen medvirkende grunn til at den offentlige oppmerksomheten 

om barnevernet i hovedsak er negativ kan være at barnevernet har taushetsplikt og ikke kan 

uttale seg om de sakene som kommer ut i mediene. I de mange sakene der samarbeidet 

                                                           
326 Hansen, "Trude knuste Norge i Strasbourg". 
327 Lise Borchgrevink, "-Adopsjon best for barnet," NRK, Hentet 06.01.2020 fra https://www.nrk.no/livsstil/--
adopsjon-best-for-barnet-1.6861787. 
328 Stang, Barns rett til foreldre. Tvangsadopsjon av fosterbarn etter barnevernloven, 114-16. 
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mellom barnevernet og foreldre er godt hører heller ikke allmennheten om det. Dette bidrar til 

å gjøre den offentlige oppmerksomheten om barnevernet mer negativ enn det helhetlige bildet 

skulle tilsi. Befolkningsundersøkelser om barnevernet gjennomført på 1990-tallet viste at det 

var personer som hadde vært i kontakt med barnevernet som hadde den mest positive 

oppfatningen om instansen, noe som understøtter dette.  

Det finnes få eksempler i materialet oppgaven bygger på hvor internasjonale 

menneskerettighetsnormer ble brukt for å underbygge forslag og standpunkter i relasjon til 

barnevernet. I et intervju i 1988, før Barnekonvensjonen var vedtatt, mente Barneombudet at 

til tross for konvensjonens generelle formuleringer kunne den bli et viktig verktøy for å 

videreutvikle lovgivningen på barneområdet. I forbindelse med debatten om lovfesting av 

retten til hjelp i barnevernloven argumenterte Barnevernpedagogforbundet med at Norges 

ratifisering av Barnekonvensjonen burde tilsi at loven måtte bli en rettighetslov. Det samme 

gjorde SVs representant Kjellbjørg Lunde under Odelstingsbehandlingen av den nye loven. 

Utover dette tyder kildene på at menneskerettighetskonvensjoner i liten grad ble brukt i 

argumentasjonen rundt ny lov, og det ble verken brukt om rettssikkerheten i barnevernet eller 

innholdet i prinsippet barnets beste. 

Det var trolig flere årsaker til dette. Begge disse prinsippene hadde lang historikk i norsk 

barnevern. Barnets beste hadde vært et prinsipp i norsk barnevernlovgivning siden 

barnevernloven av 1953. Rettssikkerheten i barnevernet hadde også vært diskutert siden 1950-

tallet. Internasjonale konvensjoner blir ofte skrevet med overordnede formuleringer og mål 

for å oppnå bred tilslutning blant statene. Derfor er det tenkelig at norsk lovverk og praksis 

hadde et tydeligere og mer avklart innhold enn de samme normene på det tidspunktet de ble 

konvensjonsfestet internasjonalt. Det kan tenkes at norske politikere, Regjeringen og 

Regjeringsadvokaten, samt Høyesterett opplevde den norske fortolkningen av normene om 

rettssikkerhet og barnets beste som bedre enn den internasjonale forståelsen. Siden barnets 

beste hadde vært i den norske barnevernloven siden 1953 hadde forståelsen av dette begrepet 

blitt formet og konkretisert i flere tiår i norsk rettsvesen og praksis før 

Barnevernkonvensjonen ble vedtatt. Tiltroen til at den utviklede praksisen på dette området 

var solid og godt begrunnet kom til uttrykk under Norges bidrag til å forhandle fram FNs 

barnekonvensjon.329  

                                                           
329 Vik og  Østberg, "Deploying the Engagement Policy: The Significance of Legal Dualism in Norway’s Support 
for Human Rights Treaties from the late 1970s," 312-17, 19-21. 
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Først i 2013 kom FNs barnekomite med en generell kommentar om tolkingen av artikkelen 

om barnets beste, hvor komiteen presenterte syv faktorer som kunne legges til grunn for en 

vurdering av barnets beste. Disse syv er barns medbestemmelse, behov, 

langvarighet/stabilitet, beskyttelse, tilhørighet/tilknytning, identitet, foreldrenes perspektiv og 

barnas framtid.330   

 

  

                                                           
330 UN Committee on the Rights of the Child (CRC), "General comment No. 14 (2013) on the right of the child to 
have his or her best interests taken as a primary consideration (art. 3, para. 1)". 
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Etterord 
Siden 1996 har ikke de kritiske røstene mot det norske barnevernet stilnet. I stedet har 

kritikken de siste årene fått fotfeste internasjonalt. I april 2016 ble det holdt 63 

demonstrasjoner i 20 ulike land. Den utløsende saken den gangen var barnevernets inngrep i 

en norsk-rumensk familie med fem barn, der mor selv innrømte å ha gitt barna ris, noe som er 

i strid med norsk lov. I Romanias hovedstad Bucuresti stakk skilt opp av en større 

menneskemengde med tekst som «Barnevernet = Childhood killer», «Stop Barnevernet» og 

«Children belong to the family».331  

Solberg-regjeringen sendte i fjor et lovforslag til en ny barnevernlov på høring. Forslaget var 

basert på en NOU fra 2016 utarbeidet av Barnevernslovutvalget. I forbindelse med høringen 

skrev Barne- og familiedepartementet: «Målet med den nye loven er å sette barnas behov i 

sentrum, bidra til bedre faglig arbeid og styrke rettssikkerheten for barn og foreldre.»332 I 

høringsdokumentet viet Regjeringen et kapittel til Norges menneskerettslige forpliktelser på 

barnevernsfeltet. Under kapittelet om Den europeiske menneskerettskonvensjonen sto det at 

selv om alle har rett etter EMK art. 8 til respekt for sitt privat- og familieliv, er ikke den retten 

absolutt. Tvangsvedtak etter barnevernloven vil være et inngrep i familielivet, men dersom 

det er ansett som nødvendig og forholdsmessig kan det likevel være berettiget.333 I 

høringsutkastet ba Regjeringen om innspill på om det var behov for å tydeliggjøre det 

biologiske prinsipp og retten til familieliv, samt om bestemmelsen om barnets beste i 

barnevernloven burde ha en liste over momenter som skulle inngå i vurderingen av 

prinsippet.334  

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg har de siste fem årene tatt opp 38 

norske barnevernssaker til behandling. I skrivende stund (28. mai 2020) er ni av sakene 

behandlet og syv har endt i fellende dom. EMD åpner kun opp for å behandle en sak dersom 

klageren har forsøkt alle rettsinstanser i hjemlandet, så de barnevernssakene det dreier seg om 

har pågått i flere år. Fellesnevneren for sakene er at klagerne mener den norske staten ved 

barnevernet har gjort for store inngrep i familie- og privatlivet i henhold til EMK art. 8. I de 

fleste sakene handler sakene om omsorgsovertakelser og adopsjoner gjort med tvang, i tillegg 

                                                           
331 Hansen og  Johansen, "Norsk-rumensk familie ble fratatt alle sine fem barn: I dag demonstreres det mot 
norsk barnevern i 63 byer i 20 land". 
332 Barne- og familiedepartementet, "Barnas beste i sentrum,"  Hentet 09.10.2019 fra 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-barnevernslov/id2639061/. 
333 "Høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov," red. (2019), 28. 
334 Ibid., 36-45. 
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til saker der de biologiske foreldrene har blitt tildelt svært begrenset samvær med barn i 

fosterhjem. I noen av sakene har klageren også påberopt brudd på andre paragrafer, som for 

sen saksbehandling (art. 6) og brudd på religionsfriheten (art. 9).  

Tendensen i de sakene som allerede er avgjort av EMD er at inngrepene som har blitt gjort i 

utgangspunktet har vært berettigede, men at samværspraksis for biologiske foreldre på 

mellom to og seks samvær i året er i strid med menneskerettighetene. Når barnet har så lite 

kontakt med den biologiske familien, hindrer det en gjenforening som skal være målet ved all 

fosterhjemsplassering. Menneskerettsdomstolen har kun deklaratorisk makt, så selv om 

domstolen dømmer en stat kan den ikke pålegge staten å gjøre endringer. I forbindelse med 

det som for tiden foregår i Strasbourg har ikke den norske stat ved Regjeringsadvokaten tatt 

kritikk for barnevernspraksisen i Norge. I tilsvaret etter dommen har Regjeringsadvokaten 

heller kritisert EMD for at domstolen «nedgraderer barnets beste» og «fremmer rettighetene 

til forsømmende foreldre».335  

Høyesterett uttrykte våren 2020 at det er behov for justeringer i norsk barnevernspraksis i 

forbindelse med at tre barnevernssaker ble behandlet i storkammeret. Høyesterett konkluderte 

med at det ikke var strid mellom norsk rett og EMK på adopsjonsfeltet, men at den norske 

lovbestemmelsen måtte praktiseres i tråd med menneskerettsdomstolens praksis. «Her er det 

særlig viktig å følge prinsippene om myndighetenes plikt til å arbeide for gjenforening, blant 

annet ved konkrete og grundige vurderinger om tilstrekkelig samvær og hjelpetiltak.»336  

Barne- og familiedepartementet bestemte i mai 2020 å anke to av dommene mot staten til 

storkammeret i menneskerettsdomstolen. Statsråd Kjell Ingolf Ropstad forklarte at «[v]i 

ønsker å få slått fast at EMD ikke beveger seg bort fra barnets beste-prinsippet.»337 At 

regjeringen i forbindelse med høringen om en ny barnevernlov ba høringsinstansene om 

innspill på om det biologiske prinsipp og retten til familieliv burde presiseres tydeligere, kan 

forstås som et forsøk på å imøtekomme kritikken fra menneskerettsdomstolen og andre 

kritiske røster. Regjeringsadvokatens tilsvar og vedtaket om å anke to dommer til 

storkammeret i EMD gir likevel et tydelig bilde av at norske myndigheter står fast på at 

                                                           
335 Asle Hansen, "EMD sender et tydelig signal til Norge," Dagbladet, Hentet 27.03.2020 fra 
https://www.dagbladet.no/nyheter/emd-sender-et-tydelig-signal-til-norge/72101383. 
336 HR-2020-661-S (sak nr. 00-0000001SIV-HRET),  Hentet 27.03.2020 fra 
https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2020/mars-2020/hr-2020-661-s.pdf.i avsn. 171 
337 Lene Skogstrøm, "Regjeringen vil anke to norske barnevernssaker inn for storkammeret i Den europeiske 
menneskerettsdomstol," Aftenposten, Hentet 26.05.2020 fra 
https://www.aftenposten.no/norge/i/vQMXvp/regjeringen-vil-anke-to-norske-barnevernssaker-inn-for-
storkammeret-i-den-europeiske-menneskerettsdomstol. 
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prinsippet om barnets beste ikke skal vike for foreldrenes rettigheter i norske domstoler. Ved 

utgangen av mai 2020 er en ny barnevernlov ikke ferdigbehandlet i Stortinget.   
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