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Beslutninger om samvær kan være 
av stor betydning for barnet og 
dets foreldre, men også en rekke 

personer rundt barnet som søsken 
og øvrige familie, vil berøres. Også 

for fosterfamilien vil samværsregulerin-
gen ha betydning. Artikkelen ser nær - 
mere på dagens regler samt barnevern-
lovutvalgets forslag til enkelte endrede 
regler i forhold til samvær.  

Lovregulering 
I NOU 2016:16 Ny barnevernslov - Sik-
ring av barnets rett til omsorg og beskyt-
telse kom det regjeringsoppnevnte barne - 
vernslovsutvalget med forslag til ny barne - 
vernlov. Her foreslås flere endringer av 
reglene i gjeldende barnevernslov.

Departementet bestemte seg for å gå 
stegvis frem i lovendringsarbeidet, og frem - 
met forslag til lovproposisjon om endrin - 
ger i barnevernloven som ble ved tatt av 
Stortinget i 2018. Her ble blant annet 
barnevernloven lovfestet som en rettighets - 
lov, i samsvar med lovutvalgets forslag. 

Hva som vil være innholdet i den lov - 
proposisjon som etter hvert fremmes for 
Stortinget, og som også vil omfatte regler 
for samvær, er foreløpig ikke kjent.  

Dagens regulering av 
samvær iht barnevernloven
Retten til samvær er begrunnet både i 
det biologiske prinsipp og i hensynet til 
barnets beste. Utgangspunktet er at det i 
vårt rettssystem anses verdifullt for barn 
å ha kontakt med sine foreldre. Retten 
til familieliv gir en slik rett for barn og 
foreldre, og vernet har kommet til ut - 
trykk i Den europeiske menneskerettig-
hetskonvensjon (EMK) artikkel 8 og 

grunn lovens § 102 samt 
barnekonvensjonens 

artikkel 9 nr 3. 

Disse reglene må lovgiver og rettsapparat 
overholde når man regulerer rett til 
samvær. 

Hvem har rett til samvær?
Etter en omsorgsovertagelse skal fylkes-
nemnda iht barnevernloven § 4-19 ta 
stilling til samværsomfanget mellom 
barn og foreldre. Hovedregelen i loven er 
at barn og foreldre har rett til samvær 
med hverandre om ikke annet er bestemt. 
Nemnda kan imidlertid bestemme at det 
av hensyn til barnet ikke skal være sam - 
vær eller annen kontakt mellom barnet 
og foreldrene.  For at foreldrene skal 
nektes samvær, kreves det at det forelig-
ger spesielle og sterke grunner. 

 Barnets rett til samvær med andre enn 
foreldrene, med søsken og en ut videt krets 
rundt barnet, er i dag ikke lov festet. For 
barn som plasseres i foster hjem er det 
ofte av stor verdi å opprettholde kontakt 
med søsken og andre i sitt nettverk.  
Prak sis etter dagens lovgivning er imidler - 
tid ganske restriktiv i forhold til hvem 
som kan kreve at fylkesnemnda fastsetter 
rett til samvær for andre enn barnets for - 
eldre. De som har hatt omsorg for barnet 
i foreldrenes sted forut for omsorgsover-
tagelsen, har en slik rett til å få spørsmålet 
om samvær med barnet prøvet av fylkes - 
nemnda, jf. barnevernloven § 4-19 tredje 
ledd. For barnets øvrige slektninger, eller 
andre som barnet har en nær tilknytning 
til, er retten til å kreve at fylkesnemnda 
tar stilling til om de skal ha rett til sam - 
vær med barnet og med hvilket omfang, 
sterkt begrenset. Dette fordi det da etter 
loven stilles som vilkår for å fremme en 
slik sak for nemnda at enten en eller begge 
barnets foreldre er døde, eller at det er 
bestemt at den ene eller begge foreldrene 
ikke skal ha samvær med barnet, eller 
eventuelt kun har svært begrenset sam - 

vær, hvilket betyr noen timer 2-3 ganger 
per år jf. barnevernloven 4-19 fjerde ledd.   

I 2011 avgjorde Høyesterett spørsmål 
om en tidligere fostermor hadde krav på 
å få fremmet sak om samværsrett for 
fylkes nemnda for sine tidligere fosterbarn 
i henhold til denne restriktive prøvings-
adgangen i § 4-19 fjerde ledd. Etter foster - 
mors skilsmisse med fosterfar, var det fast - 
satt at fosterbarna skulle bli bo ende hos 
fosterfar. Fostermor fremsatte begjæring 
for fylkesnemnda om å få fastsatt rett for 
henne til samvær med barna. 

Høyesteretts flertall kom til at foster - 
moren i medhold av barnevernloven  
§ 4-19 fjerde ledd hadde krav på at fylkes - 
nemnda tok stilling til om hun skulle ha 
rett til samvær med sine tidligere foster - 
barn. I dette tilfellet anså retten at barnets 
foreldre hadde svært begrenset samvær 
slik at det var adgang for nemnda til en 
prøvning av spørsmålet. Retten uttalte at 
ved fastlegging av partsstillingen er det 
tilknytningen på domstidspunktet som 
er avgjørende. Ved denne vurderingen er 
det imidlertid naturlig å ta utgangspunkt 
i de objektive momenter som belyser til - 
knytningen mellom barna og den tid lig - 
ere fostermoren. Fostermor hadde først 
barnet i besøkshjem i flere år, deretter 
var hun og ektefellen fosterforeldre for 
begge jentene i mer enn fem år og hun 
hadde noe samvær frem til sommeren 
2010. Retten la til grunn at dette er til - 
strekkelig til å fastslå at tidligere foster-
mor ikke bør avvises som part fordi barna 
har for svak tilknytning til henne. Den 
mer dyptgripende vurdering av kvalite-
ten på tilknytningen, personlige forhold 
hos barna og fostermoren, den konkrete 
betydning av tidsforløpet og andre forhold 
som krever en grundigere, og kanskje sak - 
kyndig, vurdering, måtte utstå til den 
senere realitetsvurderingen.

Retten til samvær etter en omsorgsovertagelse

Marianne Oftedahl

Dette er Fosterhjemskontakts juridiske spalte der advokat Marianne Oftedahl  tar opp 
barnevernfaglige spørsmål. Marianne Oftedahl er  ansatt i Norsk Fosterhjemsforening som advokat 
og faglig ansvarlig.

Som et ledd i arbeidet med en ny og tidsriktig barnevernlov, vurderes blant 
annet endring av gjeldende regler for rett til samvær.  
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Retten til samvær etter en omsorgsovertagelse
Juridisk spalte

Momenter i fastsettelse av 
samværet etter en 
omsorgsovertagelse
Ved fastsettelse av samværet er det hen - 
synet til barnets beste som er avgjørende. 
Sentrale momenter ved vurderingen vil 
være omsorgsvedtakets formål og antatte 
varighet, barnets behov og foreldrenes 
samværskompetanse. 

Er omsorgsovertagelsen midlertidig 
og tilbakeføring nært forestående, tilsier 
det at kontakt mellom foreldre og barn 
holdes mest mulig ved like for å gjøre en 
tilbakeføring lettere. Er tilbakeføring lenger 
frem i tid, eller hvis det ikke kan påreg - 
nes, må formål med samvær blant annet 
være at barnet opprettholder kjennskaps-
forholdet til de biologiske foreldrene. Det 
er et hensyn å gi barnet mulighet for å 
falle til ro i fosterhjemmet i den tiden 
plasseringen varer, samtidig som foreldrene 
kan ha samværskompetanse selv om de 
ikke kan ha den daglige omsorgen. 

Karenstid
Det fremgår av barnevernloven 4-19 siste 
ledd at private parter ikke kan kreve at sak 
om samvær behandles av fylkesnemnda 
dersom saken har vært behandlet av 

fylkesnemnda eller domstolene de siste 
tolv månedene.

Retten til familieliv i henhold 
til menneskerettighetene
I en dom fra 1996 (Adele Johansen-
dommen) ble Norge dømt av den euro  - 
peiske menneskerettighetsdomstol for 
brudd på EMK ‘s artikkel 8. Moren var 
med hjemmel i daværende norske barne - 
vernslov, fratatt barnet etter fødsel. Det 
ble praktisert noe samvær for deretter å bli 
fattet vedtak om fosterhjemsplassering på 
sperret adresse, nekting av samvær og fra - 
takelse av foreldreansvar med sikte på adop-
sjon. Menneskerettighetsdomstolen fant 
etter en konkret vurdering at det ikke var 
tilstrekkelig grunnlag for å treffe så vidt 
inngripende vedtak i saken. Det fremgikk 
at fratagelse av foreldreansvar og nektelse 
av samvær ifølge domstolen kun er beret - 
tiget i ekstraordinære tilfeller og bare kan 
rettferdiggjøres hvis tiltakene er motivert 
av et dominerende hensyn til barnets beste. 

Konflikt mellom hensyn til 
foreldre og hensyn til barnet 
Etter gjeldende rett skal det ikke fastsettes 
samvær som er uheldig eller skadelig for 

barnet. Ved en konflikt mellom hensyn til 
foreldrene og hensynet til barnet, skal hen - 
synet til barnet være avgjørende. Sam værs - 
retten skal ha som utgangspunkt at det skal 
legges avgjørende vekt på hensynet til 
barnets beste. Samværsretten er en ret tighet 
for barnet, men også for foreldrene. Hen - 
synet til barnets beste kan således ikke 
være det eneste hensynet ved samværs fast - 
settelsen. Foreldrenes rett til samvær med 
barnet innebærer at det vil kunne fast - 
settes samvær også i tilfeller hvor det er 
vanskelig å se at samværet er et aktuelt 
gode for barnet, men hvor samværet heller 
ikke vurderes som uheldig eller skadelig. 

I en avgjørelse fra Høyesterett fra 2001 
ble det fastsatt at en mor skulle nektes sam - 
vær med sin datter og at det forelå spesi - 
elle og sterke grunner for dette, som var i 
samsvar med EMK artikkel 8 og de strenge 
krav i barnevernlovens 4-19. Av gjørelsen 
var begrunnet i mors psykiske problemer 
og hvilken virkning dette hadde hatt og 
hadde for barnet. Det ble vektlagt at barnet 
var et skadet og sterkt sårbart barn og at 
dette i stor grad måtte tilbakeføres til mo - 
rens forhold da barnet bodde hos henne 
de første 14 måneder av barnets liv. 

I en Høyesterettsdom fra 2004 ble for - 
eldre nektet samvær med sin datter på nær - 
mere 8 år som hadde vært under omsorg 
siden 1997. Det ble lagt vekt på at jentas 
alvorlige og varige hjerneskade sannsyn-
ligvis skyldtes mishandling fra foreldrenes 
side. Jenta vegret seg mot samvær og hun 
viste ubehag på en spesielt sterk og utvety - 
dig måte. Hun hadde problemer i forkant 
og etterkant av samvær, uavhengig av om 
disse forløp på en vellykket måte eller ikke. 
Dette ble ansett som uttrykk for reakti-
vering av traumer i henhold til de sak - 
kyndige, hvilket retten la til grunn. Det 
ble også vektlagt at jentas problemer med 
samvær vil forsterkes når hun får nær mere 
kunnskap om årsakene til hennes skader, 
hvilket vil vanskeliggjøre samvær ytter lig - 
ere. Etter dette la retten til grunn at på - 
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kjenningen for barnet med fortsatt sam - 
værsordning vil anses å bli så stor at for - 
eldrenes interesse i samvær må vike. Det 
ble ansett å foreligge sterke og spesielle 
grunner for å nekte samvær.

Forslag fra barnevern-
lovutvalget om endrede 
regler for samvær

Hvem har rett til samvær iht 
forslaget?
Utvalget anser at man i ny lov må utvide 
barnets rett til kontakt med flere enn for - 
eldrene. Dette for å være i samsvar med 
menneskerettighetenes vern om retten til 
familieliv som verner en større krets enn 
kun foreldre og barn. Spesielt søskens rett 
til samvær har vært drøftet, og det har vært 
ønsket å styrke denne. Utvalget foreslår 
derfor en regel som fastsetter at barnet har 
rett til kontakt med sine foreldre, søsken 
og andre nærstående. Hvem som skal anses 
som «nærstående» beror på en konkret vur - 
dering. Nære slektninger faller innenfor, 
men også andre personer som har hatt en 
nær relasjon til barnet vil kunne omfattes.

Barnevernlovutvalget benytter begrepet 
kontakt i sitt lovutkast, dette omfatter så 
vel samvær som kontakt i form av telefon 
og sosiale medier mm. 

Utarbeidelse av plan for kontakt
Utvalget foreslår at barnevernstjenesten 
får en plikt til å legge til rette for kontak - 
ten og til å utarbeide en plan for kontak - 
ten i samarbeid med barnet og foreldre 
og nærstående. Barnevernet må ved utar - 
beidelsen sørge for å kartlegge både hvilke 
personer som ønsker regelmessig kontakt 
med barnet, hvem barnet anser det viktig 
å ha kontakt med og hvilken kontakt barne - 
vernstjenesten vurderer er best for barnet. 
Planen vil ha som formål å skape forut - 
beregnelighet, men vil ikke utgjøre noe 
vedtak om kontakt mellom barnet eller 
andre. Det fremgår av utvalgets forslag at 
hovedregelen om rett til kontakt ikke er 
ment å innebære at barnet fritt kan be - 

stemme hvordan kontakten kan utøves 
og med hvem. Her vises til adgangen til 
å sette begrensninger ut ifra det omsorgs-
ansvar som vanligvis tilligger foreldrerollen, 
og som barnevernstjenesten ved fosterfo-
reldre eller institusjon kan utøve etter en 
omsorgsovertagelse. 

Vedtak om begrensning av kontakt
Der barnevernstjenestens plan ikke vur - 
deres å være tilstrekkelig til å regulere kon - 
takt, må det i stedet vurderes om det bør 
treffes vedtak om begrensninger av kon - 
takten.  Utvalget foreslår at barnets rett 
til kontakt kan begrenses der dette er nød - 
vendig og til barnets beste jf. utkastet § 37.  
Ved vurderingen skal alle dagens momen - 
ter være relevante; formål med omsorgs-
overtagelsen og dets varighet, barnets 
ønsker og reaksjoner på samvær og for - 
eldrenes egenskaper. Det må utøves et 
skjønn der hensynet til barnet er det sen t - 
rale. Utvalget uttrykker at det at barnet 
motsetter seg kontakt vil være sentralt i 
vurderingen og i større grad jo eldre bar - 
net blir.  Det fremgår av kommentarer 
til forslaget fra utvalget at kontakt sjel - 
dent bør gjennomføres mot barnets vilje. 

Hvem treffer vedtak om begrensning 
av kontakt?
Hvem som skal treffe vedtak og hvilken 
adgang det er til å påklage vedtaket, av - 
henger av om vedtaket gjelder barnets 
kontakt med foreldrene eller andre.

Vedtak om begrensning i barnets rett 
til kontakt med foreldrene treffes av fylkes - 
nemnda jf. utkastet § 38. Vedtaket kan 
treffes samtidig med behandling om sak 
om bosted utenfor hjemmet eller senere. 
Det fremgår av forslaget at kontakt med 
foreldrene bare kan nektes eller begrenses 
sterkt dersom særlig tungtveiende grunner 
taler for det jf. utkastet § 38. Foreldrene 
har adgang til å klage på vedtaket på 
vanlig måte. 

Barnevernstjenesten kan treffe vedtak 
om begrensning av barnets kontakt med 
andre enn foreldrene.

En privat part kan ikke fremme nytt 
krav om kontakt dersom kontakten har 
vært regulert ved vedtak eller dom de 
siste tolv månedene jf. utkastet § 39. 

Klageadgang på barnevernstjenestens 
vedtak
I utforming av reglene som gjelder vedtak 
og klageadgang anser utvalget at de som 
har rett til et familieliv med barnet også 
har krav på prosessuelle rettigheter som 
ivaretar retten til familieliv. 

Utvalget foreslår at barn med parts-
rettigheter, søsken, besteforeldre og per - 
soner som har hatt omsorgen for barnet 
før omsorgsovertagelsen, skal ha en ube - 
tinget klagerett til fylkesnemnda på barne - 
vernstjenestens vedtak, jf. utkastets § 39. 

 Klage fra andre nærstående enn de 
ovennevnte forutsetter samtykke fra nem n - 
da for at klagen skal behandles. I vurder - 
ingen av om samtykke skal gis, oppstiller 
utvalget følgende vilkår i til legg til hen - 
synet til barnets beste: den nærståendes 
tilknytning til barnet, sakens betydning 
for den nærstående, om det er vesentlige 
svakheter ved barnevernstjenes tens saks - 
behandling og vedtak, jf. utkastets § 39.   

Tidligere fosterforeldre vil falle inn 
under den kategori som vil ha behov for 
samtykke fra nemnda for å få prøvet spørs - 
målet om samvær med sitt tidligere foster - 
barn i tilfelle der barnevernstjenesten fast - 
setter begrensninger eller nekter slikt 
samvær. 

Utvalget foreslår at det kun er foreldre 
og barn med partsrettigheter som skal ha 
en rett til ubetinget fri sakførsel i sak om 
kontakt med barnet. 
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