
Sitat
I norsk og nordisk barnevern veier hensynet til barnets beste tungt. Det 

skal være et avgjørende hensyn

Gording Stang og Baugerud: Samvær etter omsorgsovertakelse



Nytt sitat

• Hvordan samvær ordnes vil langt på vei illustrere hvilke prioriteringer 
som ligger til grunn for et lands barnevern

Gording Stang og Baugerud



Ramme og begrep

Rammen er tilknytningsteori

Begrepet er utviklingsstøttende relasjon

Utviklingsstøtte er å se, å skjønne, å svare



Mest skadet

• Disse barna bør ikke gjenoppta kontakt før de har oppnådd en grad av trygghet og 
evne til å håndtere den emosjonelle aktiveringen som kontakten med de tidligere 
omsorgspersonene medfører.

• For disse barna bør en vurdere å ikke ha samvær, for noen kortvarig, for andre 
mer langvarig eller permanent. For noen eldre barn vil økende kognitiv kapasitet 
føre til at de bedre kan forberedes og har dessuten større kapasitet til å takle 
stress.

• Må likevel veie risiko og beskyttelse mot hverandre



EMK artikkel 8

1. Enhver har rett til respekt for sitt familieliv og sitt privatliv, sitt hjem og sin 
korrespondanse

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlige myndigheter i utøvelsen av denne 
rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk 
samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller for å 
forebygge uorden og kriminalitet, for å  beskytte helse eller moral eller for å 
beskytte andres rettigheter og friheter



2 rettslige utgangspunkt 

• Det gjelder en rett til samvær og det er et inngrep i denne rettigheten som må begrunnes. 
Utgangspunktet er at uansett hva som er grunnen til omsorgsovertakelse, er det en overordnet 
målsetting å prøve å bevare familierelasjonene mellom barn og foreldre. Dette grunnsynet er 
basert på en presumsjon at samvær vil være til barnets beste  generelt

• Når omsorgen er fratatt foreldrene er utgangspunktet at samværsretten bortfaller slik at det er 
samværsretten som må begrunnes. Her vil utgangspunktet være en konkret vurdering av hvorvidt 
og i hvilket omfang samvær vil være til bb. (…) Den alminnelige presumsjon om at samvær vil 
være til bb vil etter dette alternativet ha falt bort i og med omsorgsovertakelsen, og det derfor må 
sannsynliggjøres at samvær vil være til bb.

Trude Haugli, sitert i rapporten



Gording Stang kommentar

• Hensynet til gjenforening nærmest overstyrer den konkrete 
individuelle vurderingen av hva som er barnets beste i saken



Kjerneelementene i vurdering av barnets beste

• Barnets egen identitet

• Barnets og foreldrenes etnisitet, kulturelle, religiøse og språklige bakgrunn

• Barnets synspunkt

• Barnets behov for å bevare familiemiljø og opprettholde viktige relasjoner

• Barnets sårbarhet

• Barnets helse, utdanning og utvikling



Enkeltforskjellene

• Hvem skal ha kompetanse til å beslutte samværsordninger?

• Hvem skal ha adgang til å klage på bestemmelsen om samvær?

• Skal momentene i barnets beste vurderingen inn i lovteksten?



Baugeruds konklusjon

• Det er en mangel på gode empiriske studier hvor effekten av kontakt 
og samvær for barn som vokser opp i en annen omsorgsbase 
undersøkes. Samtlige nye litteraturgjennomganger konkluderer med 
at det er behov for mer kunnskap og at vi åpenbart trenger flere 
prospektive og longitudinelle studier hvor man kan følge barn og unge 
over tid.


