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•  Av Astrid Haram,  
advokat Advokatforum

Fylkesnemnda avgjør de fleste 
sakene på grunnlag av de bevis 

som kommer frem i muntlige 
forhandlingsmøter. Unntaksvis 

kan en sak behandles på forenklet måte 
uten forhandlingsmøte, på grunnlag av 
skriftlige bevis. Men hovedregelen er at 
saken behandles i forhandlingsmøte, og 
avgjøres på bakgrunn av forklaringer 
fra parter og vitner. 

Det følger av barnevernloven § 717 
at reglene om vitneførsel i fylkes nemn
da følger tvistelovens bestemmelser så 
langt de passer. Vitneplikten følger av 
tvisteloven § 241, som slår fast at 
enhver har plikt til å møte som vitne 
etter innkalling. 

Taushetsplikt kontra 
opplysningsplikt
Enhver som utfører arbeid eller 
oppdrag for barneverntjenesten har 
taushetsplikt etter reglene i barnevern
loven § 67. Fosterforeldre, inkludert 
beredskapsforeldre, er omfattet av 
reglene om taushetsplikt. Det innebæ
rer at de må sørge for at opplysninger 
de får om fosterbarnets personlige 
forhold ikke blir brakt videre til 
uvedkommende. 

Fosterforeldre utøver omsorgen for 
barnet på oppdrag fra barnevern
tjenesten, og har plikt til å holde 
barneverntjenesten informert om alle 
forhold knyttet til oppdraget. 

Barneverntjenesten 
har ansvar for 

barnet mens det er plassert i fosterhjem 
eller beredskapshjem, og må derfor få 
fortløpende informasjon om alle for  
hold knyttet til barnets situasjon. 
Barneverntjenesten kan innhente nød  
vendige opplysninger om barnet fra 
fosterforeldrene, som også har plikt til å 
gi opplysninger av eget tiltak til barne
verntjenesten.     

Fosterforeldrene plikter også å møte 
som vitne i fylkesnemnda etter inn
kalling, og har plikt til å forklare seg 
uavhengig av taushetsplikten. Den 
gjelder ikke overfor fylkesnemnda, 
siden den er et av de organene som er 
ansvarlige for gjennomføringen av 
barnevernloven, jf § 64. 

Den alminnelige vitneplikten som 
fosterforeldre har, innebærer plikt til å 
forklare seg om faktiske forhold; om det 
man har sett og hørt, men den inne
bærer ingen plikt til å komme med 
personlige vurderinger av de faktiske 
forholdene i saken. 

Fri og sann forklaring
Før forklaring gis, skal nemndsleder 
formane vitnet til å forklare seg sann
ferdig, og gjøre vitnet kjent med at det 
er straffbart å avgi falsk forklaring. Vit  
net må avlegge forsikring om at det vil 
forklare den rene og fulle sannhet og 
ikke legge skjul på noe. 

Som vitne for fylkesnemnda er man 
uavhengig av oppdragsgiver, og har rett 
og plikt til å avgi en selvstendig og fri 
forklaring ut i fra eget ståsted. Selv om 
fosterforeldre arbeider på oppdrag fra 
barneverntjenesten, kan ikke barnevern
tjenesten instruere fosterforeldrene om 

hvordan de skal forklare seg. Problem
stillingen er nærmere belyst i brev av 
24.11.03 fra Sivilombudsmannen til 
Barne og familiedepartementet. Den 
omhandlet en ansatt i en barnevern
institusjon som hadde forklart seg i 
fylkesnemnda på en måte som var i 
strid med barneverntjenestens syn på 
spørsmålet om hvor et barn burde 
plasseres, og som etterpå var blitt 
kritisert av barneverntjenestens advokat. 
Sivilombudsmannen presiserte i brevet 
at kommunen ikke kan gjøre noe forsøk 
på å instruere egne ansatte til å forklare 
seg som vitne i fylkesnemnda overens
stemmende med kommunens opp
fatning og interesser.  

Nærmere om møteplikten
Plikten til å møte som vitne er streng, 
og gjelder med mindre man har gyldig 
fravær, det vil si hvis sykdom eller 
andre hindringer utenfor vedkommen
des kontroll gjør det umulig eller ufor  
holdsmessig problematisk å møte. Ved 
sykdom kreves normalt legeattest. 

Som hovedregel kreves at vitnet 
møter personlig opp i fylkesnemnda, 
men i visse tilfeller kan det avgis vitne   
forklaring pr telefon, dersom det ikke 
lar seg gjennomføre, eller er spesielt 
problematisk  å møte. Det er likevel 
presisert i tvisteloven at telefonavhør 
ikke bør foretas dersom vitnefor
klaringen kan være særlig viktig, eller 
hvor andre forhold gjør det betenkelig. 

Vitnene avhøres som hovedregel 
enkeltvis, slik at fosterforeldrene av  
høres hver for seg. Selv om de ofte vil 
ha sammenfallende forklaring, kan det 

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstollignende forvaltningsorgan som først 
og fremst har som oppgave å fatte vedtak etter barnevernloven. For fosterforeldre kan det fort 
skje at man blir innkalt som vitne til denne nemnda.
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likevel være forskjellige nyanser i opp  
fatningen på viktige punkter knyttet til 
fosterbarnet som kan være viktig å få 
frem.    

   
Begrensninger i 
forklaringsplikten for en parts 
nærstående
Dersom fosterfar eller fostermor er i 
nær slekt med en av partene, kan de 
nekte å forklare seg om noe som er 
meddelt dem av parten, jf tvisteloven § 
228 (1). Det følger videre av bestem
melsens andre ledd at fylkesnemnda 
kan frita en parts forlovede, fosterforel
dre, fosterbarn og fostersøsken for 
bevis plikt om noe som er meddelt dem 
av parten. Dette er nok mest aktuelt i 
saker med fosterhjemsplassering i 
barnets biologiske familie.  

Det er hensynet til fortroligheten i 
den nære relasjonen som begrunner 
fritaket. 

I tilfeller hvor barn vokser opp hos 
andre enn sine foreldre, eventuelt bor et 
slikt sted i lengre tid uten at det er noe 
formalisert fosterbarnsforhold etter 
reglene i barnevernloven, må likevel 
regelen om fritak kunne komme til 
anvendelse. Det samme må gjelde selv 
om fosterbarnet ikke er gitt egne part  
rettigheter etter barnevernloven § 63 
(2) slik at det formelt er part.  Å ha 
partsrettigheter betyr blant annet å ha 
dokumentinnsyn. Et fosterbarn er part i 
egen sak når det er over 15 år. I visse 
tilfeller kan også barn under denne alder 
få partsrettigheter. I en sak om plasser 
ing av barn på grunn av alvorlige atferds  
vansker har barnet alltid partsrettigheter.

Begrensninger i forklarings-
plikten som gjelder belast-
ende person opp lysninger 
Fosterforeldre kan nekte å forklare seg 
om forhold som kan medføre straff for 
dem selv, nåværende eller tidligere 
ektefeller eller samboere, nære slektnin
ger eller fosterbarn, jf tvisteloven § 
229. Dersom det er av stor betydning 
for sakens opplysning, kan fylkesnemn
da likevel pålegge fosterforeldrene å 
avgi forklaring. Fylkesnemnda kan 
videre frita fosterforeldre fra forklar
ingsplikt om forhold som kan medføre 
fare for vesentlig tap av sosialt omdøm
me eller vesentlig velferdstap av annen 
art for dem selv eller fosterbarnet eller 
andre nærstående som nevnt over.   

Påbud til part om å forlate 
salen under vitneforklaring
I noen tilfeller kan det være vanskelig 
for et vitne å forklare seg mens partene 
er til stede. Det kan for eksempel være 
at vitnet har opplevd en part som 
truende. Fylkesnemnda kan i slike 

tilfeller beslutte at parten skal forlate 
salen mens vitnet avhøres, jf tvisteloven 
§ 247. Men på grunn av partens rett til 
en rettferdig rettergang og rett til å få 
være til stede i egen sak, som blant 
annet følger av den europeiske menne
skerettskonvensjon, skal det mye til før 
en part blir beordret ut.  Det er da også 
slik at fylkesnemnda etterpå skal gjøre 
parten kjent med hva vitnet har uttalt i 
sin forklaring, slik at en eventuell frykt 
hos vitnet for senere represalier vel ikke 
vil bli særlig avhjulpet med dette. 
Trygghet for vitner bør sikres på andre 
måter. 
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Tlf.:  22 40 36 73/922 46 933           e-post: ah@advokatforum.no




