
Flytting rammer
Menneskerettighetene gjelder 
alle, også det ene barnet

I Norge strever staten med å rekruttere 
fosterfamilier for å sikre utsatte barns rett 
til god omsorg og stabile oppvekstvilkår. 
Den beste måten å gjøre det på, og den 
billigste, er først og fremst å beholde de 
gode fosterfamiliene man allerede har  
- av hensynet til barnets beste.
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                    Om forfatteren 

•	Angelique Tangen er Cand. polit 
med sosialpedagogikk som 
hovedfag og menneskerettighe-
ter som fordypningsfelt. Hun har 
i 18 år vært fostermor til en 
jente med omfatende 
funksjonsnedsettelser, noe som 
danner bakgrunn for hennes 
engasjement i opplysningsarbeid 
og tiltak til fremme av barns, og 
særlig fosterbarns rettigheter. 
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I boken Barn (2009), skrev Norges 
daværende barneombud Reidar Hjermann, 
bokens første kapittel Barnas land med 
følgende fortekst:

”Norge er barnas land. Ikke bare fordi det 
er et av de beste steder å vokse opp, men det er 
også stedet der vi har utviklet vernet om barn 
til det ypperste av hva som finnes i verden. 
Barna i Norge vernes av voksne som våger å se 
utfordringene som fremdeles finnes, voksne 
som søker løsninger for at flest mulig barn skal 
ha det best mulig. Slik er det for barna som 
gruppe. Går vi ned på individnivå, er bildet 
mer nyansert, og for noen barn i Norge er det 
mye som må gjøres før de kjenner seg igjen i 
beskrivelsen av barnas land.”

Det er ikke vanskelig å være enige med 
Reidar Hjermann i at barna som gruppe 
blir vernet på best mulig måte i Norge. Det 
er mangler på individnivå, som også han 
gjør oppmerksom på, som bekymrer oss; at 
vernet ikke alltid når helt frem til det ene 
barnet.

Retten til familie
Barn har rett til et godt familieliv. Staten 
har et særlig ansvar for at barn skal ha en 
beskyttet og stabil oppvekst. For å sikre 
dette har staten adgang til å flytte barn fra 
biologisk familie der definerte omsorgskri-
terier ikke følges. En beskyttet og stabil 
oppvekst forsøkes da etablert i annen 
familie uten nødvendigvis biologisk 
familietilhørighet. Barnet flyttes til god- 
kjent fosterfamilie etter barnelovens § 4-22. 
Barnevernloven har bestemmelser om når 
staten kan gjøre inngrep som fører til at 
barn flyttes fra foreldrene. Disse bestem-
melsene stiller krav om strenge kriterier 
som på den ene siden viser alvoret som 
ligger i det å skille barn fra foreldre og på 
den annen side ivaretar rettssikkerheten for 
både foreldre og barn. 

I sterk kontrast til den omfattende 
prosessen som knyttes til flytting av barnet 
fra biologisk familie, er et enkelt adminis-
trativt vedtak nok, for flytting av barnet fra 
fosterfamilien. 

Fosterbarnets rettsstilling
Advokat Knut Linboe (2012) skriver i sin 
bok “Barnevernrett” følgende:

“Det er blitt sagt at fosterbarn er som 
andre barn, forskjellige. Og deres rettsstilling 
er i utgangspunktet tilsvarende andre barns, 
som ikke er under omsorg.”

En omsorgsovertakelse, mener han er 
først og fremst et inngrep overfor foreld-
rene, men:

“Fordi fosterbarn er plassert under 
offentlig omsorg til oppfostring i en annen 
familie enn foreldrenes, vil denne situasjonen 
i seg selv gjøre noen rettslige problemstillinger 
aktuelle som ikke gjelder for andre barn.”

Imidlertid vil ikke noen rettslige pro- 
blemstillinger gjelde innskrenkning av 
rettigheter som barnet har, for eksempel 
retten til å uttale seg og retten til å bli hørt. 
Det samme gjelder retten til omsorg og 
beskyttelse av barnets familieliv enten 
barnet bor hos biologiske foreldre eller i 
fosterfamilie.

Erfaringsbeskrivelse
Under rådgiverspalten i Fosterhjemskon-
takt 3/12 tar rådgiveren opp problemer 
knyttet til flytting av fosterbarn fra 
fosterfamilien:

”Fosterforeldre som ringer har gjerne 
mange spørsmål om hvorfor. Hvorfor måtte 
barnet flytte? Hvordan blir flyttingen for 
barnet?”

Det sies også at felles for mange av 
fosterforeldrene er at de ikke forstår 
hvorfor barnet skal flytte og at de savner å 
få en faglig begrunnelse av barneverns-
tjenesten. 

”Ofte hører vi også fra fosterforeldrene at 
de er redde for at barnet ikke vil tåle den 
belastningen det er å flytte.”

Det opplyses videre at fosterforeldrene 
forteller om sterke følelser så som engstelse, 
bekymring og sinne.

• av Angelique Tangen, Cand. polit
• foto Monica Strømdahl
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”Alt dette er naturlige følelser som kan 
oppstå når et barn man har hatt tett kontakt 
med må flytte.”

Problemstillingen ses ut fra fosterforeld-
renes ståsted og barnevernstjenesten 
anbefales å gi bedre informasjon til 
fosterfamilien. I tillegg anmodes det om 
ivaretakelse av gode fosterforeldre.

”Det er stadig mange fosterbarn som 
venter på fosterhjem og vi har ikke råd til å 
la gode fosterforeldre gå.”

Det var en klok vurdering.

Hvorfor er det slik?
Bak hver av disse henvendelser fra foster-
forelder finnes, på individnivå- et barn.                                                                                   
Ut fra det ene barnets perspektiv, er foster- 
foreldrenes bekymring et sterkt vitnesbyrd 
om brudd på rettigheter fosterbarnet har 
krav på. Både menneskerettighetene barnet 
har i kraft av å være menneske og barneret-
tigheter barnet har i kraft av å være barn.

La oss se gjennom bakgrunnen for 
påstanden om at fosterforeldrenes 
erfaringer vitner om brudd på barnets 
rettigheter.

Menneskerettigheter
Vårt demokrati som styringssystem bygger 
på universelle menneskerettslige prinsipper. 
At de er universelle betyr at de gjelder for 
alle og enhver verden over.

Menneskerettighetene er grunnleggende 
krav til individets stilling i et samfunn. At 
de er grunnleggende betyr at de kravene 
menneskerettighetene stiller skal legges til 
grunn når en stat skal utforme sine retts-  
regler. Staten, av hensyn til den enkelte, skal 
gjennom lov verne om de fundamentale 
verdiene menneskerettighetene bygger på.

Disse verdiene omfatter liv, legeme, 
frihet og sikkerhet og danner grunnlag for 
viktige rettigheter så som rett til helse, 
familieliv, utdanning, ytringsfrihet, velferd 
og medbestemmelse.

Rettsstaten
En rettsstat er en forutsetning for demo-
kratiet. Menneskerettighetene er ment å 
beskytte den enkeltes rettssikkerhet både 
mot urettmessig maktbruk fra myndighete-
nes side og mot urettmessig privat maktut-
øvelse. Et eksempel kan være forbudet mot 
fysisk avstraffelse – en lærer har ikke lov å 
slå sin elev og det har ikke foreldrene til 
eleven heller.

En annen side ved rettssikkerheten er at 
ethvert individ på forhånd skal kunne 
kjenne til sin lovbestemte rett og plikt og i 
tillegg kunne forsvare seg gjennom adgang 
til uavhengige domstoler.

Plikt til å gjøre og til å avstå
Noen av menneskerettighetene, slike som 
økonomiske og sosiale rettigheter, forplikter 
staten til å gjøre noe, til å handle. Rettig-
heter til for eksempel helse eller utdanning, 
forplikter staten til å tilby sykehus eller 
skoler eller å sørge for at det finnes leger 
eller lærere.                      

Andre rettigheter derimot slik som  
sivile og politiske, forbyr staten til å gjøre 
noe som begrenser individenes rettigheter. 
Et eksempel her kan være at staten ikke  
kan fengsle eller torturere den som benytter 

seg av sin rett til fritt å tenke, tro eller ytre 
seg.

Rettighetsinnskrenkning
Samtidig, kan staten gjøre unntak i enkelte 
av disse rettighetene. Staten har plikt til å 
gripe inn for å beskytte en rettighet av 
høyere rang. Eksempel kan være at retten til 
familieliv må begrenses hvis et barn 
mishandles i familien. Staten er i så fall 
forpliktet til å gripe inn for beskytte barnets 
rettigheter. 

Kravet om legalitet
Det sentrale, i de tilfeller staten griper inn 
for å begrense ens rettigheter av hensyn til 
andres rettigheter, er at formålet med å 
gripe inn og måten det gripes inn på skal 
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være lovbestemt. Dette for at alle skal ha 
mulighet til å forutsi sin situasjon. Det er et 
av vilkårene som kalles krav til legalitet og 
som har som formål å skape forutsigbarhet 
og avverge vilkårlighet fra statens side.

Menneskerettighetene i norsk 
lov
En konvensjon er den vanlige betegnelsen 
på avtaler mellom statene og er ment å være 
rettslig bindene når en stat ratifiserer 
konvensjonen. Å ratifisere en konvensjon 
betyr at stater forplikter seg til å oppfylle 
innholdet i konvensjonen og å tilpasse sitt 
eget lovverk etter konvensjonens bestem-
melser.

Det er fire sentrale menneskerettighets-
konvensjoner som er gitt direkte virkning 
som norsk lov og som i tillegg er gitt 
forrangsvirkning i forhold til annen norsk 
lov:
-   FNs konvensjon om barnets rettigheter 

(BK)
-   Den europeiske menneskerettskonvensjo-

nen (EMK)

-   FNs konvensjon om økonomiske, sosiale 
og kulturelle rettigheter (ØSK)

-   FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter (SP)

Barnekonvensjonen
FNs generalforsamling vedtok enstemmig 
FNs konvensjon om barnets rettigheter  
i 1989. Barnekonvensjonen trådte i kraft  
i 1990. Norge ratifiserte barnekonven-
sjonen i 1991 og har siden foretatt en 
rekke andre lovendringer for å imøte-
komme konvensjonens krav. Barne- 
konvensjonen bygger på det fundamen-
tale syn at barn har det samme ukrenke-
lige menneskeverd som voksne og dermed  
de samme menneskerettighetene.

Barnekonvensjonen er blant de  
sentrale FN-konvensjonene og har et eget 
overvåkingsorgan, FNs komité for barnets 
rettigheter – barnekomitéen. 

FNs konvensjon om sivile og politiske 
rettigheter og FNs konvensjon om  
økonomiske, sosiale og kulturelle rettig- 
heter har vært sentrale kilder i forbind-

elsen med utformingen av barnekonven-
sjonen.

Generelle prinsipper
De generelle prinsippene som har betyd-
ning når en skal tolke de fleste av konven-
sjonens øvrige artikler er:
- prinsippet om ikke-diskriminering
- prinsippet om hensynet til barnets beste
- prinsippet om barnets rett til liv
- prinsippet om barnets rett til å bli hørt

Statens ansvar
Statene pålegges å treffe alle de nødvendige 
lovmessige og administrative tiltak for å 
sikre rettighetene i barnekonvensjonen.                                                                                       

Videre pålegges statene å stille de 
nødvendige ressurser for å sikre de 
økonomiske, sosiale og kulturelle rettighe-
ter. Ressurser er å forstå i videre forstand, 
både økonomiske, forvaltningsmessige og 
fagmessige.

Et annet pålegg er at statene plikter å 
gjøre konvensjonen kjent overfor både 
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voksne og barn og gi grundig opplæring 
særlig til de grupper som i sitt yrke 
kommer i kontakt med barn.

Staten, forstått som offentlig myndighet 
på flere nivåer, har ansvar for at konven-
sjonsbestemmelsene respekteres av alle 
myndighetsnivåer og at heller ikke 
myndighetene diskriminerer ved blant 
annet ikke å tilgodese barn deres lovfestede 
rettigheter. Dette innebærer at for eksempel 
Stortinget ikke kan vedta en lov som bryter 
med diskrimineringsforbudet. Heller ikke 
kan kommunalforvaltning bryte barnets 
rett til for eksempel å bli hørt i forkant av 
avgjørelser som vedrører barnet selv eller at 
barnets verge ikke får anledning til å uttale 
seg for å belyse barnets stilling i forkant av 
avgjørelsen. 

Overvåking av 
barnekonvensjonen
Statene har plikt til å rapportere til FNs 
komité for barnets rettigheter. Barnekomi-
téen består av 18 medlemmer fra statene 
som har ratifisert konvensjonen. Medlem-
mene er uavhengige i forhold til den stat de 
kommer fra. Barnekomitéen gir generelle 
kommentarer som kan tolkes både som 
redskap til bedre forståelse av konvensjonen 
og som veiledning hvis en stat ønsker å 
oppnå forbedringer. Disse kommentarene 
vedrørende den enkelte stats oppfølging av 
konvensjonen er ikke bindende for statene. 

Enda Norge anses blant de beste 
landene til å innfri barnekonvensjonens 
bestemmelser, peker barnekomitéen på 
mangler når det gjelder opplæring i 
konvensjonens innhold og uttrykker 
bekymring blant annet for særlig utsatte 
barns situasjon og for barns mentale helse. 
Norske myndigheter bes i tillegg om å 
treffe tiltak for å bekjempe diskriminering 
av barn med funksjonsnedsettelser og barn 
med minoritetstilhørighet. Barnekonven-
sjonen er den eneste konvensjon som ikke 
gir adgang til individuelle klager.                                                                                  

Retten til ikke-diskriminering
Artikkel 2 i barnekonvensjonen skal sikre 
alle barn alle konvensjonens bestemmelser 
uten diskriminering. I og med at ikke-
diskriminering anses som et av konvensjo-
nens grunnleggende prinsipper må alle de 
øvrige artiklene tolkes ut fra dette prinsip-
pet. Diskrimineringsvernet er nedfelt i flere 
spesiallover og selv om en lov ikke direkte 
omhandler barn er også barn vernet. 

Ikke-diskrimineringsvernet skal sikre at 
alle barn får tilgang til rettighetene uten 
forskjellsbehandling av like tilfeller eller 
likebehandling av ulike tilfeller. Dette  
betyr at man kan diskriminere ved å gjøre 
noe eller å la være å gjøre noe. Konvensjo-
nen forutsetter at det for eksempel gjøres 
forskjell på utsatte barn så som barn med 
funksjonsnedsettelser eller med andre 
særlige omsorgsbehov. En slik forskjells-
behandling har som formål å hjelpe barn 
ved å kompensere for manglende forutset-
ninger for å oppnå like muligheter. Å la 
være å gjøre dette kan være brudd på 
ikke-diskrimineringsprinsippet.

Det sentrale, i alt en foretar seg eller 
unnlater å foreta seg, er at det foreligger en 
vurdering basert på hensynet til barnets 
beste.

Artikkel 2 nr. 1 viser til at forskjells-
behandling på grunn av persontrekk kan 
være diskrimineringsgrunnlag. Slike trekk 
kan være funksjonshemning, opprinnelse, 
språk, sosial status eller ”annen stilling” 
hvor det siste betyr at det kan finnes flere 
diskrimineringsgrunner enn de oppstilte. 
Eksempel kan være retten et barn har, 
under visse forutsetninger, til å uttale seg i 
saker som vedgår det. Denne retten kan 
blant annet ses i lys av et ønske om ikke å 
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diskriminere barn ut fra alder. Unnlater 
man å gi et barn som oppfyller de gitte 
forutsetningene, adgang til å uttale seg, kan 
det være diskrimineringsgrunnlag.

Hensynet til barnets beste
Artikkel 3 i barnekonvensjonen slår fast at 
hensynet til barnets beste skal legges til 
grunn for alle tiltak som vedrører barn. 
Statene pålegges å vise respekt for barnets 
integritet og å sikre beskyttelse av barnet og 
anerkjennelse av barnets rett til å påvirke 
sin situasjon gjennom retten til medbe-
stemmelse og medinnflytelse. Prinsippet 
om hensynet til barnets beste tilsier at det 
er det enkelte barns situasjon og behov som 
må legges til grunn. Det beste for det ene 
barnet trenger ikke å være det beste for det 
andre barnet, selv om situasjonen er den 
samme. Barnets alder, modenhet og 
personpsykologiske status er viktige 
elementer i en totalvurdering av hva som er 
dette ene barnets beste. En slik vurdering 
kan dog ikke legge til grunn forutsetninger 
eller foreta handlinger som krenker andre 
av barnets menneskerettigheter eller 
rettigheter nedfelt i barnekonvensjonen. 

Artikkel 3 nr. 2 gir barnet retten til 
omsorg som anses som en grunnleggende 
rettighet.  Det innebærer at andre rettig-
heter, slik som retten til familieliv, må vike 
hvis barnet utsettes for omsorgssvikt. 
Bestemmelsen pålegger staten å etablere 
beskyttelsesordninger for å sikre barnet 
nødvendig omsorg, helse og utvikling.

Vi må huske på at selv om lovene er 
skrevet for menneskene som gruppe, må 
lovene anvendes individuelt på og fra den 
enkelte. Dette pålegger statene et stort 
ansvar om relevante tiltak på forvaltnings-
nivå, både hva rutiner angår og hvilke 
kompetanseressurser de som skal definere 
hva som er barnets beste er i beskyttelse av. 
Med andre ord: hvor kompetente er de som 
staten gir en slik myndighet til. Dette 
krever en nøye gjennomgang av de 
relevante profesjoners pensumsinnhold og i 
hvilke grad premissene for å kunne vurdere 
hva som er et barns beste foreligger.

Barnets rett til å bli hørt
Artikkel 12 er en så konkret formulert 
artikkel at det kan brukes direkte av 
domstolene og regnes derfor som en 

selvkraftig bestemmelse. Statene plikter å 
sikre ved lov at alle myndighetsnivåer og 
enkeltpersoner som treffer avgjørelser som 
berører barn respekterer barns rett til å 
uttale seg. Barnet har ikke plikt til å uttale 
seg, men skal alltid bli spurt om det ønsker 
å benytte seg av denne rettigheten. Staten 
plikter å etablere ordninger som skal legge 
forholdene til rette for at barnet skal få 
mulighet til å uttale seg under trygge 
forhold.

Barnet gis rett til å bli hørt både i alle 
forhold som angår barnet selv (artikkel 12, 
nr. 1) og i saker hvor barnet er berørt, for 
eksempel rettssaker og forvaltningssaker. 
Måten forholdene legges til rette for at 
barnet skal benytte seg av retten til å bli 
hørt, må tilpasses barnets alder og 
modenhet. Barn skal høres fra de er sju år 
gamle, men også yngre kan ha en mening 
hvis forholdene blir lagt til rette. En 
forutsetning er at den som skal høre barnet 
må ha den kompetansen situasjonen krever.

Artikkel 12 er nært knyttet til artikkel 3 
da barnets mening må tas i betraktning når 
det skal avgjøres hva som er til barnets 
beste. Barnekomitéens generelle 
kommentar (nr. 12) understreker at artikkel 
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12 og artikkel 3 utfyller hverandre. Retten 
til å bli hørt skal gjelde uten diskriminering 
og barnekomitéen understreker derfor at 
barn som tilhører sårbare og marginaliserte 
grupper skal få anledning til å bli hørt.

Barnet har rett til medbestemmelse, 
men ikke rett til selvbestemmelse.

Sentral norsk lovgivning
Norges mest sentrale lover som regulerer 
barnets rettslige stilling er:
.   Barneloven, lov 8. april 1981 nr. 7, 

regulerer forholdet mellom barn og 
foreldre

-   Barnevernloven, lov 17. juli 1992, 
regulerer det offentliges ansvar for barns 
trygge oppvekstvilkår

I tillegg kommer barnehageloven, opplæ-
ringsloven, vergemålsloven og adopsjonslo-
ven. Forvaltningsloven, lov 10. februar 
1967, regulerer barns rettigheter i forvalt-
ningssaker.

Vi skal i det videre se nærmere på noen 
punkter i barnevernloven.

Barnevernlovens kapittel 4, Særlige 
tiltak § 4-15, pålegger barnevernstjenesten 
å vedta en plan for barnets omsorgs-
situasjon allerede ved omsorgsovertakelsen. 
I tillegg, og senest innen to år etter 
fylkesnemndas vedtak om omsorgs-
overtakelsen, skal barnevernet vedta en plan 
for barnets framtidige omsorgssituasjon 
som ikke kan endres uten at forutset-
ningene for den er falt bort.

Dette betyr at i denne omsorgsplanen 
må barnevernstjenesten med klarhet ha 
definert de forutsetninger planen bygger på. 
I tillegg må det kunne vises til hvordan 
disse forutsetningene er blitt endret – hvis 
denne omsorgsplanen skal endres.

I samme kapittel § 4-1 oppstilles 
stabilitet og kontinuitet som betydnings-
fulle premisser: 

”Ved anvendelse av bestemmelsene i dette 
kapittel 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”

I § 4-22, Fosterhjem, utrykkes tydelige 
kvalitetskrav til valg av fosterforeldre

 ”Til fosterforeldre skal det velges personer 
som har særlig evne til å gi barn et trygt og 
godt hjem, og som kan løse oppfostrings-
oppgavene i samsvar med de forutsetningene 
som er lagt til grunn om oppholdets varighet 
m.m. jf § 4-15.”

I § 4-17, Flytting av barn, synes det som 
om at de endringer som vil gjøre en flytting 
nødvendig må være av en viss karakter og 
alvor.

”Barnevernstjenesten kan flytte barnet 
bare dersom endrede forhold gjør det 
nødvendig, eller det må anses til beste for 
barnet. Barnevernstjenestens vedtak i en sak 
om flytting kan påklages til fylkesnemnda.”

Fosterforeldrene kan være parter i saker 
etter § 4-17 om flytting av barn. En forut- 
setning er at deres tilknytning til barnet 
vurderes som tilstrekkelig. En annen 
forutsetning er at de kjenner til denne 
rettigheten.

Hvis barnevernstjenesten har valgt å 
plassere barnet hos fosterforeldre som 
innfrir kravene etter § 4-22, og hvis 
hensynet til barnets beste ligger til grunn, 
skulle en tro at beslutningen om å flytte 
barnet ville være del i en prosess. Denne 
prosessen ville både barnet og foster-
foreldrene tatt del i. Barnet ville kommet 
med sine synspunkter, mens fosterfor-
eldrene ville vært en støtte for barnet under 
prosessen. Denne samhandlingen er særlig 
viktig hvis man tar i betraktning § 4-1  
der det legges vekt på å gi barnet ”… stabil 
og god voksenkontakt og kontinuitet i 
omsorgen”.

Det minste inngreps prinsipp
Selv om det identifiseres alvorlige omsorgs-
mangler, stilles det krav om at flytting skal 

være en nødvendighet og at andre tiltak 
ikke kan bedre vilkårene i barnets oppvekst. 

Omsorgsovertakelsen som barnelovens § 
4-12 gir adgang til, stiller strenge krav til 
begrunnelsen for inngrepet. Svikten i 
omsorgen skal være alvorlig og omfattende 
med mangler i både fysisk og psykologisk 
omsorg.

Saksbehandlingen en omsorgsover-
takelse krever er beskrevet i barnevernlovens 
kapittel 7. Fylkesnemnda for sosiale saker 
fatter vedtaket om omsorgsovertakelsen. 
Prosessen er omfattende og strengt 
forankret i lov.

Dette viser at selv om familierelasjonen 
er tungtveiende, gis hensynet til barnet 
forrang.

Flytting fra fosterfamilien
Det er betydelig dokumentert at fosterbarn 
flyttes for mye mellom flere fosterhjem. 
Ikke alle flyttinger er begrunnet ut fra 
“nødvendighet”. Barn som har etablert, 
eller er i ferd med å etablere, et stabilt 
forhold til sine omgivelser og har fått et 
tilknytningsforhold til sine fosterforeldre 
flyttes “utilsiktet”.

Linboe (2012) skriver:
“At flytting av barn under omsorg i størst 

mulig grad skal unngås, er søkt ivaretatt ved 
formuleringen av skjønnstemaet etter § 4-17 
“bare dersom endrede forhold gjør det 
nødvendig” eller “dersom det må anses til beste 
for barnet”. Hvor fosterbarn må flytte fordi 
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fosterforeldre sier opp fosterhjemsavtalen, kan 
flytting være nødvendig uten at dette er til 
barnets beste.”

Det er som regel ikke fosterforeldre som 
sier opp avtalen og et spørsmål som melder 
seg er hvorfor de gjør det. Har de kanskje 
fått flere avslag på søknader om nødvendige 
hjelpetiltak?

For at barnevernstjenesten skal flytte et 
barn fra fosterfamilien er etter Lindboe 
(2012):

“…ikke nødvendig å gå veien om 
fylkesnemnda selv om vedtaket innebærer 
flytting til et annet plasseringsalternativ etter 
§ 4-14 enn det fylkesnemnda har bestemt.”

Dette kan tolkes som om at de strenge 
krav ved omsorgsovertakelse som tiltak for 
å bedre barnets oppvekstvilkår, avløses av 
enklere administrative vedtak. Vedtak uten 
de samme strenge krav til kriterier som må 
legges til grunn før ny adskillelse av barnet 
og den nye familietilhørighet det har 
etablert. 

Hvis ikke regelverket er mangelfull kan 
det være praksisen som er i strid med 
regelverket. Alternativt gir dagens regelverk 
adgang til mange hyppige flyttinger. I 
begge tilfeller går det utover barnets beste.

Lindboe (2012) viser til departementets 
påpekning om at “… en vesentlig innvend-

ing mot barnevernets virksomhet i dag er at 
de barn omsorgen er overtatt for, flyttes for 
ofte.”

Hva med hensynet til barnets 
beste?
Barnets rett til vern mot vilkårlige inngrep i 
sitt familieliv etter Den europeiske 
menneskeretts konvensjonens artikkel 8 
omfatter ikke bare barnets biologiske 
foreldre. Den europeiske menneskeretts-
domstolen (EMD) har tolket bestemmelsen 
slik at denne retten også omfatter ”… 
fosterbarns forhold til fosterforeldrene…” 
Det avgjørende, mener EMD, er hvor nær 
personlig tilknytning det er mellom barnet 
og det som er deres faktiske familieforhold.

Når fosterforeldrene ringer Norsk 
Fosterhjemsforenings rådgivningstjeneste 
og uttrykker bekymring for fosterbarnet på 
grunn av flytting de ikke forstår årsaken til, 
viser det at de har et tilknytningsforhold til 
barnet og at barnet har hatt disse 
fosterforeldrene som nære omsorgspersoner 
antagelig over tid.   

Når fosterforeldrene ikke forstår hvorfor 
”deres” fosterbarn flyttes, kan man anta at 
heller ikke barnet forstår hvorfor. Når 
fosterforeldre ikke kan ha videre kontakt 

med fosterbarnet, kan heller ikke 
fosterbarnet ha videre kontakt med 
fosterforeldrene. Brutte bånd, brutte 
relasjoner. 

Ble barnet spurt? Ble barnet hørt? Hvis 
ikke, er bestemmelsen om ikkediskriminer- 
ing av konvensjonens øvrige rettigheter 
brutt. I så fall er beslutningen om flytting 
av et barn ikke tatt ut fra hensynet om 
barnets beste. 
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