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myndighetene. Derfor har vi også valgt å ta med dette tema. 
Vi har igjen fått positiv respons på vår invitasjon til viktige 
fagfolk om å skrive for oss. Her er det spennende og kunn-
skapsrike bidrag og Voksne for Barn er svært takknemlig for 
artiklene samlet i rapporten.

Vi ønsker å rette en stor takk til alle bidragsyterne i rapporten 
– artikkelforfatterne, designer Lill-Ann Ellegård, fotograf    
Bo Mathisen, korrekturleser Dag Gundersen og rapportens 
 referees Hilchen Sommerchild og Berit Grøholt. 

Rapporten er grunnlaget for Voksne for Barns sosialpolitiske 
utspill fremover. Her er det nok å ta av! Vi står last og brast 
med barna og vil gjøre hva vi kan for å målbære behovet for 
endring. Barn som mottar tiltak fra barnevernet skal oppleve 
at de reelt har fått sine rettigheter ivaretatt. 

Voksne for Barn skal stå på for at barnas egne erfaringer og 
stemmer kommer frem!

Randi Talseth 
Generalsekretær i Voksne for Barn

Barn i Norge har betydelige materielle og prosessuelle rettig-
heter ut fra gjeldende rett i barnevernet i dag. Likevel er det 
grunn til bekymring. Vi får gjennom samtaler og høringer 
med barn og unge under tiltak, rapport om hvordan de opp-
lever sine rettigheter ivaretatt – eller rettere ikke ivaretatt. Det 
er brudd i alle ledd, mer eller mindre alvorlig og i ulikt 
omfang. Årsakene er mange og sammensatte. Vi har valgt 
dette tema for årets Barn i Norge rapport nettopp fordi vi 
ønsker søkelys på rettighetsperspektivet i barnevernet. 

Vi har notert oss at også de ansvarlige myndigheter bekymrer 
seg, særlig fordi medvirkning fra barn/foresatte ikke er godt 
nok ivaretatt. Dokumentasjonen er massiv. Barn er ikke part 
og heller ikke alltid snakket med av saksbehandlerne. Hvordan 
kan fagpersonell ivareta barnets perspektiv uten å vite hvilke 
tanker og opplevelser barnet sitter med? Her trengs en kultur-
endring og en nytekning på at barn som skal ha mulighet til 
å påvirke avgjørelser som påvirker deres hverdag. Da må dette 
tilrettelegges for at så kan skje.

I artiklene i denne rapporten finner vi mange nyttige innspill 
til hvordan vi faktisk kan få dette bedre ivaretatt. Rapporten 
belyser jussens muligheter både med utgangspunkt i gjel-
dende rett og en iverksetting av internasjonale konvensjoner. 

Vi har rammer vi kan benytte for å sikre både medvirkning 
fra barns side og øke rettsikkerheten av barnet som part.
Videre har vi artikler om tiltak som kan tilrettelegge og 
 ivareta barnets perspektiv og slik også få direkte innvirkning 
på utforming av tiltak. Det er dette rettighetene skal ha som 
mål – at barn får tilpasset hjelp etter eget behov.

Barn under barnevernstiltak skal også møte forutsigbarhet og 
leve i et miljø som gir en positiv utviklingsstøtte. Vi føres rett 
inn i disse problemstillingene i artikkelen om det biologiske 
prinsipp. Her snakker vi om et paradigmeskifte som – hvis 
forslagene fra ekspertutvalget blir gjennomført – sannsynlig-
vis vil lede til at mange flere barn kan få en trygg og stabil 
oppvekst.

Vi belyser også i rapporten ulike metoder for å få frem barnas 
stemme, samt at vi viser hvor viktig det er at vi alltid inn-
henter den.  Vi voksne har lett for å tro at vi forstår og vet best 
– og kan lett overse det som er viktigst for barnet. I beste 
mening.
Barnevernsbarns helse er underrapportert og et tema med for 
lite fokus. Sosial ulikhet i helse bekymrer hele helsevesenet, 
men en systematisk analyse og gjennomgang av barneverns-
barnas helse mangler både i barnevernet selv og hos helse-

forord

6 BARN I NORGe 2012 RettssikkeRhet i baRneveRnet? 7  



Det biologiske prinsipp 
har vært førende for  beslutningsprosessen om 
omsorgsovertakelse, tilbake føring til foreldre og 
 samvær i Norge. Prinsippet innebærer at det er 
en egenverdi for barn å vokse opp med sine 
 biologiske foreldre, og har vært ansett å være til 
barns beste. Myndighetene har vært  usikre på 
om prin sippet har hatt for stor betydning, slik 
at det har hindret omsorgsover takelser der de 
burde vært gjennomført av hensyn til barnet. 
I NOU 2012: nr. 5 har et ekspert utvalg  utredet 
det biolog iske prinsipps betydning i barne vernet 
og fremmet en serie forslag til endringer, både 
når det gjelder vurder ingene av behovet for å 
ta  barnet ut av  hjemmet, tilbakeføring,  samvær 
og adopsjon, samt lovendringer for å hjemle 
en eventuell ny praksis. Utvalget introduserer et 
nytt prinsipp: det utviklingsstøttende tilknytnings-
prinsipp, som bør gis  forrang foran det biologiske 
prinsipp når omsorgs situasjonen er skadelig 
for barnet.

Willy-toRe MøRch er professor i barn og unges 
 psykiske helse ved det Helsevitenskapelige 
 fakultet, Universitetet i Tromsø. Mørch leder den 
nasjonale implementeringen av behandlings
programmet De utrolige årene, som er rettet inn 
mot barn med atferdsvansker. Mørch var  medlem 
av ekspert utvalget som utredet det biologiske 
prinsipp i barnevernet (NOU 2012: nr 5). Mørch 
er ærestalsperson for Voksne for Barn. 

Det biologiske prinsipp kan ha ført til at barnevernsbarn har bodd under skadelig omsorg. Prinsippet 
har vært sett på som barns beste og har vært førende i avgjørelsene i vanskelige saker i barnevernet. 
NOU 2012: 5 foreslår at tilknytnings- og relasjonskvaliteten mellom barn og foreldre skal ha større 
betydning enn det biologiske prinsipp. Det kan få ulike konsekvenser. 

Det biologiske prinsipp
i barnevernet

innleDning
Den 18. februar 2011 oppnevnte Kongen i statsråd ekspert-
utvalget som fikk i oppdrag å utrede anvendelsen av det 
 biologiske prinsipp i barnevernet. Utvalget skulle belyse de 
vanskelige problemstillingene som oppstår i barnevernets 
arbeid når det biologiske prinsipp kommer til anvendelse. 
Utvalget ble også bedt om å sammenstille relevant forskning 
og kunnskap samt oppsummere funn som var særlig interes-
sante for myndigheter og fagmiljøer som utvikler barne-
vernet. Utvalget la fram sin utredning for statsråd Audun 
Lysbakken, NOU 2012: nr. 5 «Bedre beskyttelse av barns 
utvikling» den 6. februar 2012. 

Bakgrunnen for oppnevnelsen av utvalget var bekymring over 
det biologiske prinsipps innflytelse i avgjørelses prosessene i 
forbindelse med omsorgsovertakelse, samvær og tilbakeføring. 
Spørsmålene var mange. Var terskelen for høy for omsorgsover-
takelse, slik at barn ble boende for lenge under skadelig omsorg? 
Ble beslutningene om samvær tatt i for stor grad på foreldrenes 

8 BARN I NORGe 2012



for alle praktiske formål trolig være å betrakte som en regel. I 
så tilfelle vil praktiseringen av det biologiske prinsipp, som i 
dag skal være førende, ansees som å være til barns beste. Det 
tredje prinsippet – det mildeste inngreps prinsipp – inne-
bærer at når man griper inn i en familie med et tiltak, skal 
tiltaket være så lite inngripende som mulig, dog tilstrekkelig 
til å nå målet med tiltaket. Anvendelsen av dette prinsippet 
ansees trolig indirekte å være til barns beste, siden det i vårt 
samfunn er en kulturell egenverdi å beskytte privatlivets fred. 
Likevel er dette et for tynt grunnlag til å vurdere hva som ut 
fra et barnepsykologisk perspektiv er til barns beste. Det som 
står tydeligst igjen er det biologiske prinsipp. 

tRygg tilknytning
Kombinasjonen av å anvende det biologiske prinsipp og det 
mildeste inngreps prinsipp kan imidlertid føre til at barn 
oppholder seg lenge, noen ganger for lenge, i skadelige 
omsorgsbetingelser. Og dette kan umulig være til barns beste. 
Det synes å være viktig å avklare et bredere grunnlag for for-
ståelsen av hva som er barns beste. Vi vender oss derfor mot 
nyere utviklingspsykologisk og nevrobiologisk forskning. 
Den viser at utrygg tilknytning kan ha store konsekvenser for 
barns utvikling. Tilknytning er noe mer enn bare å ha god 
kontakt. Tilknytning er en biologisk betinget prosess der barn 
i 8 til 20 måneders alder etablerer de nærmeste omsorgs-
personene som trygge baser. Historisk sett har tilknytning 
antagelig vært en av forutsetningene for menneskets over-
levelse, ved å fungere som et vern og en livsforsikring for små 
barn mot farer. Et barn med trygg tilknytning karakteriseres 
ved at barnet søker tilflukt hos det mennesket det har en trygg 
tilknytning til, når det føler angst og usikkerhet, og at det 
gjenforener seg med denne personen etter adskillelse. Barnet 
knytter seg trygt til omsorgspersonen ved at denne reagerer 

sensitivt på barnets henvendelser. Cirka 2/3 av barnebefolkn-
ingen har en trygg tilknytning til sine omsorgspersoner. 
Inadekvate og insensitive reaksjoner fra omsorgspersonenes 
side i denne perioden kan føre til utrygg tilknytning. Hvis 
omsorgspersonen reagerer med angst og sinne på barnets 
tilknytningsatferd, reagerer barnet med å tone ned sitt behov 
for trygghet, det fremstår som tilbakeholdende, defensivt og 
unnvikende og unngår å vise atferd som gjør omsorgs-
personen utrygg. Denne tilknytningsformen kalles utrygg og 
unnvikende tilknytning. Hvis omsorgspersonen reagerer med 
passivitet og ufølsomhet overfor barnet, eskalerer det 
tilknytnings atferden i forsøk på å få oppmerksomhet. Barnet 
fremstår etter hvert som utagerende, sint og trassig, en 
 tilknytningsform som kalles utrygg og ambivalent. Den 
alvorligste formen for tilknytningsskade utvikler seg når 
omsorgspersonen svarer med å skape angst og utrygghet 
gjennom vold, latterliggjøring eller nedlatenhet. Barnet 
 utvikler frykt for omsorgspersonen, noen ganger stereotypier, 
angst og forvirring (Se Braarud, 2012 for grundigere  analyser). 
Alle tre utrygge tilknytningsformer kan skade barnets emo-
sjonelle utvikling, men mye tyder på at barn med utrygg 
ambivalent og unnvikende tilknytning kan greie seg bra når 
de får trygge og forutsigbare omsorgsbetingelser. Utvalget 
(NOU 2012: 5) vurderte det slik at det er til barnets beste å 
vokse opp under omsorgsbetingelser med trygg tilknytning. 
Utvalget foreslo derfor et nytt prinsipp som bør gå foran det 
biologiske prinsipp med navnet «det utviklingstøttende 
 tilknytningsprinsipp». Det er, ifølge disse resonnementene og 
som utvalget ber om tilslutning til, bedre for barn å vokse opp 
med trygg tilknytning til sine omsorgspersoner enn med 
utrygg tilknytning til sine biologiske foreldre. I de vanske-
ligste sakene i barnevernet som gjelder omsorgsovertakelse, 
tilbakeføring og samvær, mener utvalget at barnevernet skal 
bruke det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp som 

premisser, slik at samværene  skadet barnet? Ble det gjennomført 
for mange tilbakeføringer fra fosterhjem til opprinnelses-
foreldrene, slik at barnet ble skadet i sin utvikling? Utvalget 
konkluderte med at det var svært vanskelig å få svar på disse 
spørsmålene gjennom  konkrete tall eller faktaopplysninger, 
men de tilgjengelige opplysningene og erfaringene fra feltet ga et 
klart inntrykk av at det tar lang tid før omsorgsovertakelse blir 
vedtatt, at begjæring om tilbakeføring etter omsorgsvedtak skjer 
svært ofte, og at det blir vedtatt til dels hyppig samvær selv om 
det er lite sannsynlig at barnet skal tilbake til foreldrene. 
Utvalget fremmet derfor en serie forslag som tok sikte på å 
 forkorte tiden barn oppholdt seg under skadelig omsorg, og la 
opp til en stabilisering av barnets omsorgssituasjon. 

Det biologiske pRinsipp 
og baRneveRnloven
Det biologiske prinsipp kan enkelt formuleres slik: det er en 
egenverdi for barn å vokse opp hos sine biologiske foreldre. 
Barnevernlovens inngrepsterskel gjenspeiler dette ved at det 
bare er alvorlig omsorgssvikt som gir grunnlag for omsorgs-
overtakelse. Medholdsprosenten i fylkesnemnda ved § 4–12- 
vedtak (omsorgsovertakelse) er høy. I 2010 var den 88,4 pro-
sent, noe som kan være en indikasjon på at barnevernet legger 
lista høyt for å fremme saker for nemnda, muligens for høyt. 
Betegnelsen «det biologiske prinsipp» brukes ikke i barnevern-
loven, men det kommer tydelig fram at denne tankegangen 
ligger til grunn for loven. Prinsippet kommer til uttrykk ved at 
omsorgsovertakelse bare kan skje når det er nødvendig ut fra 
den situasjonen barnet befinner seg i, og det oppstilles strenge 
vilkår og beviskrav for alle vedtak om omsorgsover takelse. At 
omsorgsovertakelse i utgangspunktet er midler tidig, og at for-
eldre og barn som hovedregel har krav på samvær så lenge 
omsorgsovertakelsen varer, er også et tegn på prinsippets 
 gyldighet (RT 1998, s. 1883).

Det er imidlertid vanskelig å lese ut av domspremissene at det 
er henvist til det biologiske prinsipp når Høyesterett har opp-
hevet et omsorgsvedtak. I dommene vises det ofte til at retten 
har lagt til grunn lovens utgangspunkt om at barn skal vokse 
opp i sin familie. (NOU 2012: nr. 5). Men Høyesterett har 
uttalt at det ikke vil være avgjørende at fosterforeldrene er mer 
skikket som omsorgspersoner for barnet enn foreldrene i 
 tilbakeføringssaker. Det indikerer at det biologiske prinsipp 
trolig har stått som et bakteppe for uttalelsen. 

I offentlige utredninger kommer verdien av det biologiske 
prinsipp tydelig fram i flere sammenhenger. St.meld. nr. 39 
(1995–96) sier bl.a.: «Enkelte viktige prinsipper er nedfelt i 
barnevernloven. Disse er ment å være styrende ved tolkn ingen 
av lovens ulike inngrepskriterier. Ett av disse er det biologiske 
prinsipp. Prinsippet innebærer at det er lovens utgangspunkt 
at barn skal vokse opp hos sine biologiske  foreldre. – også om 
det er til dels alvorlige mangler ved deres omsorgsevne (uthevet 
av forfatteren). Bakgrunnen for dette utgangspunktet er at en 
i vårt samfunn anser det som en selvstendig verdi å vokse opp 
hos sine biologiske foreldre.»

I NOU 2000: 12 står det: «Det biologiske prinsipp er kommet 
klart fram i forarbeidene både til barneloven og barnevern-
loven selv om vi ikke finner det uttalt i teksten. Det kan anses 
å være en del av vår samfunnsordning at foreldre oppdrar sine 
egne barn. Tilknytning til de biologiske foreldre er i seg selv en 
ressurs for barnet.» Det biologiske prinsipp er derfor blitt et 
førende prinsipp i avgjørelsesprosessene i barnevernet.

baRns beste
Det overordnede prinsipp i barnevernet er at beslutningene 
skal være til barns beste. Et prinsipp er en sterk føring, i mot-
setning til en regel, som skal følges. Et overordnet prinsipp vil 

”   etter at barnet er 
født, er det de mest grunn
leggende strukturer som 
utvikler seg først og der
for er mest sårbare for 
erfaringer tidlig i livet. 
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som foreldre med lav SES. Barn av foreldre med høy SES fikk 
sju ganger så mye positiv oppmerksomhet og bare en tredje-
del av negative sanksjoner sammenlignet med barn av for-
eldre med lav SES. Når de beregnet hvilken prediktiv verdi 
disse foreldreferdighetene hadde på barnas utvikling, viste det 
seg at de forklarte 61 prosent  av variasjonen i barnas språk-
lige vekst og 59 prosent  av variasjonen i barnas generelle 
intellektuelle utvikling, noe som må sies å være betydelig. Selv 
om forskjellen mellom rike og fattige er mye større i USA enn 
i Norge, gir disse  resultatene et bidrag til forståelsen av at barn 
fra barnevernsfamilier  gjennomgående gjør det dårligere på 
skolen enn andre barn, og at det fører til en generasjonsover-
føring av barneverns tiltak i Norge (Bratberg 2008, Buland 
2007, Elstad, 2008). 

teRskleR foR oMsoRgsoveRtakelse
Nyere kunnskap om skadene på barns utvikling som følge av 
utrygg tilknytning og langvarig omsorgssvikt tydeliggjør 
behovet for klarere retningslinjer for barnevernet og for lov-
endringer som reduserer tiden barn bor under skadelige 
omsorgsbetingelser. Redusering av denne tiden demper ikke 
bare produksjonen av nye barnevernsklienter og trygdemot-
takere, men også antall barn og unge med skader som har 
alvorlige konsekvenser for deres selvrealisering, potensialer, 
selvrespekt og trivsel. Barnevernsfamilier er relativt sett den 
største leverandør av arbeidsledige, trygdemottakere og nye 
barnevernsklienter i Norge. Investering i barnevernsbarns 
oppvekst er derfor et av de mest lønnsomme tiltak man kan 
gjøre, og er trolig den eneste fremtidsrettede måten å redu-
sere arbeidsledighet og trygdemottakere på, samtidig som 
flere barn kommer vellykket gjennom utdanningsløpet. 

Utvalget foreslår to hovedstrategier for å redusere skadelig 
omsorg for barn. Den ene er å investere betydelig i å hjelpe 

biologiske foreldre til å forbedre sin omsorgskompetanse slik 
at de kan beholde barnet. Den andre er å redusere tiden barn 
bor under skadelig omsorg. Disse strategiene kan umiddel-
bart synes å være motstridende ved at man skal bruke tid på 
foreldreveiledning samtidig som man skal gå til raskere 
omsorgsovertakelse. En innsiktsfull håndhevelse av det 
 utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp som trumf i vurder-
ingen av omsorgsovertakelse vil imidlertid gjøre det mulig å 
skille disse familiene fra hverandre og gjøre strategiene 
 forenlige. En nedtoning av det biologiske prinsipp i disse 
vurderingene reduserer mulighetene for serier av kompen-
serende tiltak i barnevernet (barnehageplass, økonomisk 
støtte, avlastningshjem osv.), tiltak som i seg selv ikke bedrer 
foreldrenes omsorgskompetanse, og som er en av de viktigste 
årsakene til at barn bor for lenge under skadelige betingelser. 
Utvalget foreslår at terskelen for omsorgsovertakelse vurderes 
i forhold til tre faktorer. Den ene er om tilknytningskvaliteten 
mellom barnet og forelder er utviklingsstøttende eller ikke. 
Denne vurderingen vil selvfølgelig være av stor betydning for 
om barnevernet må fremme sak om omsorgsovertakelse. 
Men en utviklingshemmende tilknytningskvalitet må sees i 
sammenheng med de andre faktorene. 

Det neste som må vurderes, er alvorlighetsgraden og stabili-
teten av omsorgssvikten. Tidsbegrensede forsømmelser fra 
foreldrenes side vil for eksempel trolig bli vurdert som 
 mindre alvorlig enn mishandling og overgrep, og akkumu-
lering av forsømmelser øker alvorlighetsgraden. 

Den tredje faktoren er en vurdering av om forelderens egen-
skaper er av varig eller forbigående art. Psykisk utviklings-
hemning vil være av varig art, mens rus og psykiske lidelser 
vil kunne omfatte hele spekteret fra sporadisk til varig funk-
sjonssvikt. Sporadiske forsømmelser, kanskje i takt med 

trumf, og har foreslått lovendringer i samsvar med dette. 

nevRobiologiske skaDeR
Nyere forskning innenfor nevrovitenskap har satt fokus på 
sammenhengen mellom hjernens utvikling og langvarig 
stress og angst hos små barn forårsaket av omsorgssvikt, vold 
og overgrep. Hjernen er plastisk på den måten at den påvirkes 
av erfaringer. Etter at barnet er født, er det de mest grunn-
leggende strukturer som utvikler seg først og derfor er mest 
sårbare for erfaringer tidlig i livet. Her skal det bare nevnes 
eksempler på skader som kan oppstå som følge av langvarig 
omsorgssvikt. En bredere beskrivelse av dette kan leses hos 
Blindheim (2012). Amygdala «husker» farefulle situasjoner 
og aktiverer emosjonelle reaksjoner når barnet kommer i en 
lignende situasjon. Skader i amygdala kan føre til emosjonell 
aktivering i forhold til hendelser som minner om farer barnet 
har vært utsatt for. Derfor kan mange fosterforeldre oppleve 
at fosterbarnet viser angst, selv om de har lagt til rette for en 
trygg og god omsorg. 

Hippocampus differensierer mellom det som er farlig og det 
som ikke er farlig, og overfører informasjon til eksplisitt 
hukommelse. Det synes å være en sammenheng mellom 
varighet av traumatisering og størrelsen på hippocampus. En 
alvorlig traumatisert person med svekket hippocampus vil gå 
med høy beredskap, mye angst og har svekket evne til å skille 
mellom farlige og ufarlige situasjoner. 

Orbitofrontal cortex er sentral i evnen til å oppfatte sosiale 
signaler, og derved viktig for tilknytningsprosessen. Den 
 hjelper oss med impulskontroll og regulering av aggresjon. 
Traumatisering i de første to leveårene kan føre til skade i 
denne delen av hjernen og reduserer dermed evnen til å 
 relatere seg til andre mennesker og svekker evnen til å lære 

nye reaksjonsmønstre på bestemte hendelser. 

Medial prefontal cortex er viktig når det gjelder evnen til 
selvregulering og sosial fungering. Den demper de emosjo-
nelle reaksjonene fra de mer grunnleggende hjerneavsnittene 
(det limbiske systemet). Cortex er ikke ferdig utviklet før 
 tidlig i 20-årene, noe som forklarer at 14–15 år gamle ung-
dommer («fjortiser») har en tendens til å reagere emosjonelt 
på forhold som de senere vil vurdere på mer rasjonelle måter. 
Barn med skader i denne delen av hjernen lærer ikke å 
 regulere sine affekter og blir emosjonelt ustabile. 

oppvekst i Relativ fattigDoM
I 1995 publiserte de to forskerne Betty Hart og Todd Risley 
boka «Meaningful Differences». De beskriver resultatene fra 
en stor longitudinell undersøkelse fra USA der de observerte 
ett og to år gamle barn i to år. Å vokse opp i fattigdom er 
knyttet til mange problemer ved barns utvikling både når det 
gjelder fysisk og psykiske helse, men også lavere skolefaglige 
prestasjoner og risiko for atferdsmessige og emosjonelle 
 problemer (Larson m.fl. 2008, Black 1982, Caspi 2000, 
Duncan 1994, Kiernan 2009, Hart 2005, Webster-Stratton 
1998). 80 prosent av familier som mottar tjenester fra barne-
vernet i Norge, har lav sosioøkonomisk status (SES) (Clausen 
& Kristofersen 2008). Undersøkelsen viste at barn av ameri-
kanske stønadsmottakere utvikler bare en fjerdedel av ordfor-
rådet til barn som vokser opp i familier med høy SES fra 
første til fjerde leveår. Forskerne ble interessert i å finne ut om 
det var fattigdommen i seg selv eller andre faktorer som 
kunne forklare denne alvorlige forskjellen. Ved å gå dypere 
inn i dataene oppdaget de at foreldre med høy SES ytret seg 
dobbelt så mye overfor barna sine, og de brukte et rikere 
språk enn foreldre med lav SES. Foreldre med høy SES var 
mer enn fire ganger så mye i sosialt samspill med barna sine 
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takelse og senkning av terskelen for tiltak. Hvis de nye 
 forslagene blir praktisk politikk, vil omsorgsovertakelse bare 
bli gjennomført der omsorgen åpenbart er til skade for barnet 
og foreldrene ikke har potensial for forbedring av omsorgen. 
Det vil da være legitimt å heve skrankene for begjæring om 
tilbakeføring og samvær. Utvalget foreslår derfor at det skal 
være obligatorisk for fylkesnemnda, etter mer enn to års 
 plassering i fosterhjem, å vurdere om avgjørelse om omsorgs-
overtakelse likevel ikke skal oppheves dersom barnet har fått 
en tilknytning til mennesker og miljø der det er (bvl § 4–21 
første ledd annet punktum). Dette vil hindre nye årlige 
begjæringer uten at det foreligger endringer i omsorgskompe-
tanse som kan påvirke tilbakeføringsspørsmålet. Likeledes 
foreslås det at det i § 4–19 om samværsrett innføres en 
skranke for å fremme endringssaker om samvær etter  mønster 
av § 4–21 (tilknytningsprinsippet). Og når endring om 
 samvær er behandlet én gang, forslås det at det bare kan 
 kreves ny behandling når det kan dokumenteres at det 
 foreligger endringer i de faktiske forhold som kan påvirke 
samværsspørsmålet. Når man tar med utvalgets forslag om 
utredning av en fosterhjemsgaranti (monitorering og veiled-
ning av fosterhjemmene), vil disse lovendringene bidra til å 
stabilisere fosterhjemmene og lage forutsigbare oppvekst-
vilkår for barnet.

aDopsjon
Fosterhjemsvedtak er i prinsippet midlertidig. Utvalget fant 
ikke pålitelig statistikk om hvor mange fosterhjemsplasser-
inger som blir opphevet, men det er åpenbart at mange 
 plasseringer i fosterhjem har en tendens til å bli varige. 
Samtidig ser vi at mange fosterhjem går i oppløsning. Det 
skyldes oftest den uro som følger i kjølvannet av gjenopp-
tagelsesbegjæringer fra biologiske foreldre om tilbakeføring  
og deres stadige krav om hyppigere samvær. Mange foster-

barn er så skadet av omsorgssituasjonen i tidlig alder at de 
fremviser omfattende psykiske helseproblemer. 

I dette bildet har utvalget løftet adopsjonsspørsmålet opp 
som et reelt alternativ fordi det bringer barnet inn i en stabil 
og varig omsorgssituasjon. Norge er ett av få land som gir 
barnevernet mulighet til å fremme sak om tvangsadopsjon. 
Betenkelighetene har vært at adopsjon er en irreversibel 
 prosess. Unge foreldre kan ha potensial til å forbedre omsorgs-
kompetansen, og det biologiske prinsipp har dessuten hatt en 
sterk posisjon. 

Tvangsadopsjon har vært lite brukt i Norge. Ifølge Statistisk 
sentralbyrå ble det gjennomført 26 adopsjoner av barn under 
18 år i 2007 og 27 i 2008, der det ikke skilles mellom 
 adopsjoner gjennomført med og uten foreldrenes samtykke. 
(Ot.prp. nr. 69, 2008–2009). 

Man må se adopsjonsspørsmålet i sammenheng med det 
utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp, der hensikten er å 
vurdere om omsorgssvikten er opprettbar eller ikke. Utvalget 
er kommet fram til at det vil være riktig å fremme forslag som 
øker anvendelsen av adopsjon. Det anbefales derfor at 
 adopsjon alltid vurderes der barn er tidlig og varig plassert i 
fosterhjem. For spedbarn under 18 måneder anbefales at det 
tas stilling til adopsjonssak ikke senere enn ett år etter 
 plassering, og for barn mellom 18 måneder og fire år bør ikke 
adopsjon skje senere enn to år etter plassering. Utvalget 
 foreslår at barnevernet avklarer med fosterforeldrene om de 
er villige til å adoptere barnet dersom barnevernssaken resul-
terer i omsorgstiltak. Forslagene vil antagelig føre til noen 
flere adopsjoner, samtidig som døra holdes på gløtt for at 
omsorgskompetansen hos foreldrene kan forbedres.

variasjoner i forelderens psykiske tilstand, kan trolig rettes 
opp gjennom endringstiltak, mens vedvarende omsorgssvikt 
overstiger terskelen for omsorgsovertakelse. 

Ved å sammenstille vurderingene fra disse tre faktorene vil 
det være mulig i de fleste saker å avklare om forelderen har 
potensial til å forbedre omsorgskompetansen. Utvalget 
 foreslår at myndighetene må legge til rette for at barnevern-
tjenesten har tilgang til evidensbaserte foreldreveilednings-
programmer. De kompenserende tiltakene som barnevernet 
allerede rår over, vil i en slik tenkning få en svært viktig rolle. 
De vil da være reservert for foreldre med forbedringspoten-
sial og som derfor kan motta endringstiltak for å forbedre 
omsorgskompetansen. Opplevelses- og avlastningstiltak kan 
sikre barnet stimulering og deltakelse i adekvate fritidsaktivi-
teter gjennom støttekontakt og besøkshjem. Stimuleringstiltak 
som barnehageplass og spesialpedagogiske tiltak vil bidra til 
utvikling av barnets kompetanse. Økonomisk bistand og 
avlastningsbolig vil bidra til å redusere belastninger hos 
 foreldrene i en periode da de arbeider med omsorgskompe-
tansen sin. Disse tiltakene har da som funksjon å legge 
 betingelsene bedre til rette for at endringstiltakene skal bli 
vellykkede, i stedet for å bli gitt i serier til alle i håp om at de 
bidrar til å forbedre omsorgen i hjemmet. 

lovenDRingeR  
De viktigste målene med forslagene i NOU 2012: nr. 5 er på 
den ene siden å investere betydelig i å hjelpe foreldre til å 
beholde barnet sitt og på den andre siden å redusere tiden 
barn bor i skadelige omsorgsbetingelser og å stabilisere 
foster hjemmene. Det ultimate prinsipp – barnets beste – som 
ligger til grunn for barnevernloven og som er formulert i 
barnekonvensjonen, skal alltid være den overordnede 
retnings giver for alle beslutninger i barnevernet. Når man 

skal intensivere arbeidet med å hjelpe foreldre til å kunne 
beholde barnet, må man øke sannsynligheten for at  foreldrene 
faktisk mottar og gjennomfører slike tiltak. Utvalget mener at 
vilkårene for å pålegge enkelttiltak er uhensiktsmessig  strenge, 
og at hensynet til foreldrenes rettssikkerhet kommer i uaksep-
tabel konflikt med barnas behov når terskler for pålegg av 
tiltak er høye. Utvalget forslår derfor å utvide adgangen til å 
pålegge hjelpetiltak og senke terskelen for slike tiltak. Det 
foreslås at fylkesnemnda om nødvendig kan pålegge tiltak 
som opphold i barnehage, besøkshjem, avlastningstiltak, 
 fritidsaktiviteter og bruk av støttekontakt. Disse tiltakene blir 
særdeles viktige, kanskje helt avgjørende, for å kunne lykkes 
med foreldreveiledning. Fortsatt å basere seg på frivillighet vil 
kunne føre til unødvendige omsorgsovertakelser fordi 
 foreldrene motsetter seg disse tiltakene. Det foreslås derfor 
også at fylkesnemnda skal kunne pålegge forsøk med foreldre-
veiledningstiltak og motivasjonstiltak overfor foreldre som 
har potensial til å forbedre omsorgen for barnet med tanke på 
fremtidig behandling og opplæring. Erfaringene fra denne 
type foreldreveiledningstiltak er at noen foreldre fra barne-
vernet vegrer seg for å prøve disse tiltakene, men når de er 
blitt overtalt til å forsøke, fortsetter de fleste fordi de opplever 
den umiddelbare nytten av tiltaket. Utvalget mener da at det 
både av hensyn til barnet og til foreldrene vil være riktig å 
pålegge forsøk med foreldreveiledning. 

Når man har flyttet et barn ut av hjemmet fra foreldre som 
egentlig hadde et potensial til å forbedre omsorgskompe-
tansen, øker det sannsynligheten for at foreldrene vil  anstrenge 
seg for å få tilbake barnet. Gjentatte begjæringer om tilbake-
føring av barnet fører til skadelig uro for både barnet og 
foster foreldrene. Lovendringene om tilbakeføring og samvær 
må sees i sammenheng med lanseringen av det nye prinsippet 
og tiltakene knyttet til terskelvurdering for omsorgsover-
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avslutning
Det biologiske prinsipp er et sentralt begrep i barneretten. 
Begrepet ligger åpenbart til grunn for hvilke avgjørelser som 
tas i barnevernssaker, selv om det ikke eksplisitt nevnes i 
 barnevernloven. Det er nærliggende å tolke lovgiveren slik at 
det biologiske prinsipp er en viktig komponent i vurderingen 
av hva som er barns beste. I rettslig sammenheng brukes dette 
prinsippet ikke bare i relasjon til de biologiske foreldrene, 
men i forhold som gjelder alle foreldre. Det vil si at konse-
kvensene av å basere seg på det biologiske prinsipp i en gitt 
sak også vil gjelde ikke-biologiske foreldre. Denne rettsan-
vendelsen styrker antagelsen om at anvendelsen av det 
 biologiske prinsipp blir ansett som å vær helt sentralt i 
 forståelsen av hva som er til barns beste. 

Premissene for forståelsen av hva som er til barns beste, har 
menneskeverd, integritet og grunnleggende menneskerettig-
heter som basis. Her ligger retten til liv og utvikling, retten til 
omsorg, helse og velferd og retten til inkludering og delta-
gelse. Disse rettighetene gjelder alle mennesker, også barn, 
men i konkrete saker i barnevernet blir det ofte vanskelig å 
utlede de omsorgsmessige konsekvensene av dem. Barne-
konvensjonens sterke forankring i barns spesielle behov leder   
oppmerksomheten mot forskningsbasert nevrobiologisk og 
barne- og utviklingspsykologiske kunnskap. Det er her vi må 
lete for å utfylle forståelsen av hva som er til barns beste. 
Denne kunnskapen har, ut over enhver tvil, påvist hvilke utvi-
klingsskader og helseskader uakseptable oppvekstbetingelser 
kan skape. Barns beste vil være å vokse opp med utviklings-
støttende tilknytning til sine omsorgspersoner. Dette ståste-
det kan føre til en reduksjon av foreldrenes rettssikkerhet til 
fordel for barnets. Det er bakgrunnen for at utvalget har 
foreslått å gjøre barnevernloven til en rettighetslov.  Det er 

ikke nok at samfunnet har plikt til å gripe inn når barn lider. 
Som symbolsak har i hvert fall en rettighetslov stor verdi. 

”   norge er ett av få 
land som gir barne vernet 
mulighet til å fremme sak 
om tvangsadopsjon. 
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ReiDun follesø er førsteamanuensis ved Fakultet 
for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland. 
Hun har i en årrekke forsket på og med barn og 
unge i barnevernet, og blant annet vært redaktør 
for boka Sammen om barnevern Enestående for
tellinger, felles utfordringer (Universitetsforlaget 
2006). I de siste årene har hun vært forskningsle
der på det nasjonale kunnskapsprosjektet 
Ungdom i Svevet. 

En utfordring går ut på at det alltid er de voksnes stemmer 
vi hører. Det er de som kan gå ut i media og si at «barne-
vernet tok ungene mine». De kan skaffe seg en advokat, og 
de kan bli hørt. Ungdommer må ofte være anonyme for å 
beskytte seg sjøl, eller fordi de ikke våger, og de har heller 
ikke samme mulighet til å si sin mening. Voksne mener 
bestandig for dem, enten det er sosialarbeidere eller foreldre.
✪ Janka, 24

Janka har levd under barnevernets omsorg store deler av sitt 
liv. Hun, og mange med henne, vet mye om hva som har gjort 
livet deres vanskelig, samt hva og hvem som har vært 
 hjelpsomt og viktig.  Til tross for dette, hevder Janka, er det vi 
voksnes stemmer vi ofte hører. Barn og unges stemmer etter-
spørres i liten grad. 

I denne artikkelen reflekterer jeg over utfordringen Janka 
inviterer oss inn i. Stemmer det at vi sjelden hører barn og 
unges stemmer, og gjelder det også for barnevernet? Dersom 
det gjør det – hvordan kan vi forstå og handle på bakgrunn av 

det Janka etterspør? Forståelse handler blant annet om det vi 
oppfatter som gyldig kunnskap. Hva dette er, hva som er 
henholdsvis gyldig eller ikke gyldig, er et spørsmål med 
mange svar. Jeg velger to ulike kunnskapsforståelser, en 
 evidensbasert og en deltakerbasert, og spør hvordan disse 
rommer ungdommers stemmer. Jeg hevder at forskning som 
involverer ungdom som aktive deltakere, kan bidra med 
kunnskap som annen forskning ikke kan. Hvordan kan 
 ungdom få økt medvirkning også i produksjonen av gyldig 
kunnskap i barnevernet? Dette spørsmålet er tema for  tekstens 
siste del.  

Janka er en av bidragsyterne i boka Sammen om barnevern – 
enestående fortellinger, felles utfordringer (Follesø (red.) 
2006), der elleve unge voksne forteller om sitt liv i barne-
vernet. Utdrag fra disse forellingene følger og understreker 
teksten framover.

Det er en tid siden fortellingene ble skrevet, og enda lengre tid 
siden ungdommene opplevde det de forteller om. Det kan 
derfor innvendes at dette er gammelt materiale som ikke sier 

Det er dokumentert at barn og unge i for liten grad høres i barnevernet.  Dette er en utfordring 
både i praktisk barnevernsarbeid og i produksjon av kunnskap. Deltakerbasert forskning kan øke 
muligheten for barn og unges medvirkning i produksjonen av gyldig kunnskap i barnevernet.

Det er alltid
de voksnes stemmer vi hører!
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vernets «oppdragsgivere», men det dokumenteres i liten grad 
hva de opplever hjelper, og hvilke forandringer de ønsker seg. 
Mange unge kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av dem i 
 rapportene. Saksbehandlere og institusjonsansatte er bekymret 
for systemtvang som gjør at de må rapportere unødvendig mye 
eller må framstille ungdommene som «verre», «mer utford r-
ende» eller mer «problematiske» enn de er – som forberedelse 
til Fylkesnemnda, for å få en plassering eller et hjemmetiltak 
(Barnevernpanelet 2011:29).

Mye tyder på at vi fremdeles har en lang vei å gå før barn og 
unges meninger får den betydning som konvensjoner og 
 lovverk legger til rette for. Utfordringer finnes på en rekke 
områder, ikke minst der barnevern omsettes i praksis. 
Barnevern utøves imidlertid ikke i et vakuum, men rammes 
inn av lover og regelverk, økonomiske betingelser, ressurser, 
tilgjengelige tiltak og mye, mye mer. Barnevernet rammes 
også inn av den forskning som gjøres, og den kunnskap som 
legges til grunn. Har barn og unge innflytelse på dette, eller er 
det også her mest lyd i de voksnes stemmer?  

I et vanlig hjem er det vel få 18-åringer som må sitte og 
argumentere for hvorfor man fortsatt trenger å bo hjemme, 
eller hvorfor man fortsatt trenger foreldrene sine. Det er 
heller ikke vanlig at foreldrene sier til ungdommen sin: «Nå 
har vi levd normalt i 18 år, det skal vi ikke gjøre lenger, men 
vi har sydd en pakke til deg med omtrent ti prosent av det 
du har hatt frem til nå. Tar du ikke imot den, så er du ikke 
en del av familien lenger». Dette høres kanskje litt usaklig 
ut, og det er ikke egentlig meningen.  Men det er faktisk 
sånn det mange ganger er i barnevernet. Det blir litt 
paradok salt med tanke på den bagasjen veldig mange har 
med seg, som gjør at en i utgangspunktet står mer ustødig 
enn andre. Så får man i tillegg dårligere forutsetninger inn 

i det voksne livet… Det henger liksom ikke helt sammen, 
synes jeg. ✪ Janka, 24

Barnevernet skal basere sin virksomhet på kunnskap og 
 forskning. Dette er en uttalt målsetting fra myndighetene. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet definerer et kunn-
skapsbasert barnevern som at barnevernet skal basere fag ut-
øvelsen på best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap 
sammen med utøverens erfaringer, kritiske og etiske vurder-
inger, brukernes preferanser og (...) kontekstuelle hensyn.

Forventningen om et kunnskapsbasert felt kan bidra til et 
bedre faglig fundert arbeid. Dette fordrer imidlertid et bevisst 
forhold til hva kunnskap er – og hvilken kunnskap som fore-
trekkes. Hva er best mulig tilgjengelig vitenskapelig kunnskap? 
Det er ikke vilkårlig hvilken kunnskap vi bygger våre antakel-
ser og valg på. Tilfanget av ny kunnskap er stort og variert, og 
tidvis er kunnskapsbidragene også i konflikt med hverandre. 
Hva er den beste kunnskapen barnevernet kan bygge sin 
 virksomhet på? Spørsmålet er stort, og jeg skal ikke forsøke 
meg på bastante svar. Derimot vil jeg trekke frem to ulike 
forståelser, og spørre hvordan disse kan romme barn og unges 
stemmer. 

hvoRDan fÅR vi kunnskap?

Jeg tror mange sosialarbeidere kan bli f linkere til å snakke 
med ungdommer, også for å gjøre seg nytte av deres erfarin-
ger. For at det går an å lese seg til alt forstår jeg ikke at noen 
kan tro. En får erfaring gjennom å prate med barn og ung-
dom, samtidig som det gir en mulighet til å lære.
✪ Janka, 24

nok om dagens barnevern. Imidlertid ser vi at nyere fors-
kning både bekrefter og utdyper historiene, og nyere bidrag 
veves også inn i presentasjon og drøfting. 

høRes baRn og unge? 

Til tross for gode møter med saksbehandlere har Helen gjort 
seg mange tanker om hvorfor det var slik at de måtte prøve 
så mange hjelpetiltak hjemme hos henne samtidig som de jo 
måtte vite at dette ikke var tilstrekkelig. For at barnevernet 
var klar over det, har hun fått vite senere. De visste at hun 
trengte mye mer enn de små bitene av hjelp hun fikk i 
påvente av nemndsbehandling. Kanskje det var noen regler 
som var sånn? Kanskje de var det viktigste? – «Det føltes litt 
sånn…at det var så mye de måtte prøve som de måtte vite 
ikke kunne hjelpe.» ✪ HeLen, 24

Barn og unge skal ha muligheten til å være aktive deltakere i 
saker som angår dem. I følge FNs barnekonvensjon er barn 
selvstendige individer med rett til innflytelse på beslutninger 
som berører både deres personlige situasjon og samfunnet 
generelt. I artikkel 12 fastslås det at barn og unge har en rett til 
å uttrykke sin mening i saker som angår dem, rett til å bli tatt 
på alvor og rett til at meningene deres tillegges vekt. Denne 
retten er nedfelt i flere av vårt lands lover, blant dem lov om 
barneverntjenester.

I barnevernet har det lenge vært en intensjon å lytte til barn 
og å ta dem med på råd. Men intensjoner og god vilje lander 
ikke alltid like stødig i en praktisk virkelighet, og studier om 
barns deltakelse i egne saker viser at det enda er langt igjen til 
intensjonene er oppfylt. Studiene, som varierer i metode, 
omfang og tematisk tilnærming, viser et forholdsvis entydig 

bilde. Barn blir sjelden snakket med, og sjelden involvert i sin 
egen sak (se blant andre Havnen, Christiansen og Havik 
(1998), Oppedal (1997), Havik, Hassel og Poulsson (2003), 
Juul (2004), Breivik og Mevik 2012). Fravær av medvirkning 
understrekes også av Helsetilsynet, som skriver følgende etter 
sitt landsomfattende tilsyn med det kommunale barnevernet: 

Mangler ved barns medvirkning var et gjennomgående trekk i 
de tilsynsrapportene som hadde observasjoner om dette. Det 
var tilfeldig om barn ble snakket med eller ikke. (...) I noen 
saksmapper framgikk det at det var snakket med barnet, men 
det manglet referat om hva samtalen handlet om. Det var hel-
ler ikke oppgitt hva barnet mente om sin egen situasjon, eller 
om iverksatte hjelpetiltak. Ved skifte av personale eller nye 
bekymringsmeldinger betyr det at barnet må  fortelle sin histo-
rie f lere ganger og til nye mennesker. Statens helse tilsyn ser det 
som svært alvorlig at mange kommuner ikke ivaretar barns rett 
til medvirkning. Barnet er hovedpersonen i sitt eget liv og kan 
gi avgjørende informasjon. Barnet skal derfor gis anledning til 
å uttale seg dersom det ønsker det (Helsetilsynet 2011:6).

I 2010 nedsatte daværende barne-, likestillings- og inklu-
deringsminister Audun Lysbakken Barnevernpanelet for å få 
råd om hvordan barnevernet kunne organisere seg bedre, 
sikre brukermedvirkning, møte kompetansebehov og 
 utarbeide tiltak tilpasset den enkeltes behov. Barnevernpanelet 
var bredt sammensatt, og deres råd og anbefalinger gir 
 innspill til proposisjonen som regjeringen skal legge frem for 
Stortinget i 2012. I panelets rapport kan vi blant annet lese: 

Voksne står i dag for det aller meste av skriftlig rapportering i 
barnevernet. Også på vegne av tenåringene, er det de voksne 
som beskriver hvordan de har det, hvordan de oppfører seg og 
hvordan de opplever den hjelpa de får. Barn og unge er barne-

”   barn blir sjelden 
snakket med, og sjelden 
involvert i sin egen sak. 
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Spørsmålet om hva kunnskap er åpner for diskusjoner som 
har vært ført av vitenskapsteoretikere og filosofer gjennom 
flere hundre år; her vil vi bare berøre en flik av disse. 
Gjennom historien har det vært ulike forståelser av hva som 
har vært god, relevant og nyttig kunnskap, noe vi tydelig ser 
avspeilet i forståelser av barn og barndom. Går vi tilbake til 
1800-tallets oppdragelsesteori, finner vi beskrivelser av bar-
net som syndig og ondt, og tukt anbefales for å nå oppdragel-
sens mål – nøysomhet, arbeidsomhet og flid (Rudberg 1982). 

I dag gir begrepet kunnskap positive assosiasjoner for de 
fleste, og et kunnskapsbasert barnevern indikerer en tjeneste 
som bygger på solid grunn. Kunnskap rommer imidlertid 
også spenninger og motsetninger. Teoretikere diskuterer dette 
med ulike begreper, eksempelvis påstands- og fortrolighets-
kunnskap (Josefsson 1991), praktisk og teoretisk kunnskap 
(blant andre Schön 1983), og artikulerbar og taus kunnskap 
(Polany 1983). 

Her vil to former for kunnskapsproduksjon og -forståelse 
løftes frem, evidensbasert og deltakerbasert. Det er flere grun-
ner til å se disse i sammenheng. For det første er det grunn-
leggende ulikheter i hvordan kunnskap forstås og drives frem 
innenfor de to forskningstradisjonene, ikke minst med tanke 
på hvilket rom som finnes for barn og unges stemmer. 

Mange har opplevd å være så sterkt knytta til foreldrene 
sine at noen andre har måttet komme inn og tatt ansvar om 
noe skulle skje. For uansett hvor jævlig en ungdom kan ha 
det, så kan det være helt umulig å si at «jeg vil f lytte!». Og 
fra barnevernets side skal alt prøves først. Hvis mammaen 
din slår, så kan en ordne slik at du ikke er så mye hjemme i 
helgene. Eller en må først finne ut hvor mye hun slår. Dette 
tar tid. Kjempemye tid! Og hele denne tiden forblir barnet 

i hjemmet, også når sosialarbeideren går. Det hjelper ikke 
det barnet som er i en akutt krise, at saksbehandleren lover 
å starte med hennes sak som det aller første hun gjør i mor-
gen. Eller over helga. For et barn eller en ungdom kan disse 
timene eller dagene bli forferdelig lange, og gi store konse-
kvenser. ✪ Janka, 24

eviDensbaseRt kunnskap
En kortfattet presentasjon av evidensbasert kunnskap er et 
risikabelt prosjekt av flere grunner. Det er et tema med mange 
eiere og meninger som tidvis står i motsetning til hverandre 
(se blant annet Angel (2003), Ekeland (2007), Backe-Hansen 
(2009). Jeg gjør likevel et forsøk: 

Evidensbasert praksis er et begrep som stammer fra medisi-
nen. I følge Sacket et al. (1996) er evidence based medicine 
...the conscientious, explicit, and judicious use of current best 
evidence in making decisions about the care of individual 
 patients. The practice of evidence based medicine means 
 integrating individual clinical expertise with the best available 
external clinical evidence from systematic research.

En annen definisjon finner vi hos Helsedirektoratet, der 
KoRus-Nord skriver følgende på sin nettside: 

Når effekten av tiltak er målt med vitenskapelige metoder, med 
intervensjonsgruppe og kontrollgruppe, og tiltaket har medført 
en reell endring, kan det sies å ha en dokumentert – bevist – 
effekt – altså evidens. Evidensbaserte tiltak er altså tiltak/
metoder som er vitenskapelig dokumentert som effektive. (....) 
En vitenskapelig basert intervensjon skal med andre ord være 
utprøvd i et standardisert format der betingelsene kan repro-
duseres og resultatene testes for effekt. Evidens betyr «bevis» og 

henspiller på arbeidsmetoder for å sikre etterrettelig og syste-
matisk kunnskap om effekter av tiltak og metoder – kort sagt: 
kunnskap om hva som virker og ikke virker. 

Evidensbaserte tilnærminger viser til effektstudier der 
 metoder, gjerne to ulike, prøves ut på personer som blir 
 tilfeldig fordelt mellom disse. Senere slår en sammen studier 
som undersøker samme metode, og analyserer summen av 
resultatene i disse i en metaanalyse. Vi finner metodelitteratur 
der slike randomiserte kontrollforsøk rangeres høyest på 
kunnskapsskalaen, mens kvalitativ forskning som tar utgangs-
punkt i kontekstuell og erfaringsbasert viten, befinner seg 
nederst – eller er utelatt (Taylor og White 2002).

Evidensbasert arbeid overfor unge i risiko har mange kriti-
kere. Flere hevder at begrep og forståelser importert fra medi-
sinsk tenkning kun har begrensede forutsetninger for å fange 
kompleksiteten i de prosesser, relasjoner og vilkår som karak-
teriserer arbeid med ungdom (Ljunggren 2005). Dette til 
tross hevdes det at evidensbasert kunnskapssyn gradvis opp-
arbeider seg et modellmonopol, noe som ifølge Ekeland 
(2007) blant annet skyldes retorikkens kraft: … fordi evidens-
evangeliet lovar mykje: ein kvalitetssikra praksis som byggjer 
på vitskap (Ekeland 2007 s.11).

Kunnskapssynet i evidensbaserte programmer er basert på at 
problemer på individnivå kan lokaliseres og defineres ut fra 
studier på gruppenivå. Programmer som utvikles, skal så 
passe for alle med like problemer eller problemområder, og er 
i stor grad frikoblet fra kontekst. Ved å vise til at praksis 
 bygger på en vitenskapelig grunn hvor empirisk dokumenta-
sjon av behandlingseffekt er vesentlig, kan disse  programmene 

fremstå som mer troverdige enn andre.

En annen utfordring er hvilke tiltak barnevernet tar i bruk. 
Jeg har inntrykk av at det ofte blir en «enten/eller»-tenk-
ning. Som når det f.eks. dukker opp noe nytt fra USA som 
har gitt gode resultater, og det «lanseres» i Norge, med en 
forestilling om at dette er en ny vidundermetode. Det kan 
fungere, men problemet oppstår hvis og når dette blir en 
erstatning fremfor et supplement til de andre tiltakene. Om 
man ser på barnevernsbarn som en ensartet gruppe, kan 
kanskje én type tiltak virke for alle. Men det er jo ikke sånn 
det funker! Mange av de tiltakene som er i dag, går ut på å 
prøve i hjemmet. Men en må ikke glemme at noen familier 
fungerer bare ikke, selv om det settes inn aldri så mye hjelp. 
Noen ganger trenger ungdommen helt åpenbart å flytte, 
men likevel blir det satt inn tiltak som MST1. Det betyr at 
ungdommen blir værende selv om alle vet det er en dårlig 
løsning. Jeg tror jeg enda har til gode å møte en ungdom som 
sier at de blei f lytta for tidlig. De blir f lytta ut for seint.
✪ Janka, 24

Kunnskapsproduksjonen er her et anliggende for forskere. 
Der forskningssituasjonen er eksperimentelt utformet, må 
kvalifiserte forskere følge, måle og beskrive forskningsfunn. 
Kunnskapen skal deretter implementeres eller overføres til 
praksis etter bestemte retningslinjer/manualer for å sikre at 
virksomme elementer også tilrettelegges i praksis. Verken 
praktikere eller brukere har innflytelse i denne prosessen 
utover å gjennomføre det de er satt til å delta i. Forskerens 
oppgave er å være nøytral og registrerende, og studier skal 
ideelt sett kunne gjentas og/eller etterprøves av andre forskere.

1 Multisystemisk terapi
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”   Mennesker får 
kunnskap oM verden ved 
aktivt å forholde seg til 
og reflektere over den. 



DeltakeRbaseRt foRskning
Deltakerbasert forskning kan beskrives som en forsknings-
strategi i empowerment-familien (Starrin 2007). Empower-
ment betoner frigjøring, der mennesker reduserer sin avmakt 
og får økt innflytelse over sitt eget dagligliv (Slettebø 2000). 
Ordet oversettes tidvis i norsk sammenheng med myndig-
gjøring; dette defineres igjen som et forsøk på å håndtere 
maktaspektet i relasjonen mellom hjelper og mottager slik  at 
mottageren kan få større muligheter til å forme og ha kontroll 
over den utviklingsprosessen man er i gang med (Einarsen og 
Sandbæk 1997:19).

Tenkningen er blant annet inspirert av radikalt samfunns-
arbeid og pedagogikk, der Paulo Freire (1921–1997) har vært 
en sentral bidragsyter i så vel teoretiske bidrag som praktisk 
utøvelse av empowerment. Freire var glødende opptatt av 
 kløften mellom rike og fattige i datidens Latin-Amerika, samt 
av fattiges manglende lese- og skriveferdigheter. Hans under-
visningsprogram hadde som mål å fremme alfabetisering, 
bevisstgjøre de undertrykte, samt å drive frem kravet om men-
neskeverdighet og revolusjon. Freires pedagogikk var sterkt 
influert av marxistisk teori, og han understreket betydningen 
av å kjenne til undertrykkelsens system for slik å kunne bli i 
stand til å gjenkjenne og endre det (Freire 1970, Noddings 
1997). Store deler av sitt liv brukte han til å utvikle sin 
 metodikk – den frigjørende pedagogikk, der et sentralt poeng 
er hvordan man gjennom dialog kan mobilisere styrke til å 
endre problemskapende forhold. Gjennom dialogen skulle det 
være mulig både å tydeliggjøre undertrykkende forhold og å 
arbeide for å endre dem. Mennesker får kunnskap om verden 
ved aktivt å forholde seg til og reflektere over den. Freires fri-
gjørende pedagogikk har inspirert ikke bare til alternative 
pedagogiske tilnærminger, men også til kritisk og radikalt 
sosialt arbeid (se blant andre Healy 2001, Hutchinson 1999). 

Karen Healy beskriver en nær forbindelse mellom deltaker-
basert forskning og kritisk sosialt arbeid. Begge vil i følge 
henne innebære  … a commitment to co-participatory rather 
than an authoritarian practice relations. This involves workers 
and service users, as well as academic practitioners and service 
users as co-participants engaged with, but still distinct from, 
one another (Healy 2001 s.2). 

Deltakerbasert forskning baserer seg på noen viktige pilarer: 
For det første må den, som Healy understreker, være forplik-
tet på deltakelse og gjensidighet. Videre at (unges) deltakelse 
er mulig i flere deler av forskningsprosessen – det kan være i 
utforming av spørsmål, i diskusjoner om funn, i formidling 
av resultat. Og til sist – forskningen må få en betydning. Noe 
må skje i etterkant.   

I deltakerbasert forskning forstås kunnskap som noe man 
finner i fellesskap, gjennom refleksjon i møter mellom men-
nesker. Dette synet speiler en hermeneutisk forståelse som 
innebærer en omhyggelig søken etter mening, uten dermed å 
tro at den en finner er den eneste mulige (Gullvåg 1987, 
Andersen m.fl. 1992,Noddings 1997). Berger og Luckmann 
(1987) hevder at vår oppfattelse av virkeligheten endres og 
modifiseres uavbrutt i møter med andre mennesker, samtidig 
som disse møtene bekrefter vår egen virkelighet. Berger og 
Luckman beskriver menneskets hverdag som ...«en arbejden 
(..) igennem et system af samtaler der til stadighed bevarer, 
modificerer og omskaber den subjektive virkelighed» (Berger 
og Luckmann 1987: 50). 

Gadamer og Maliks (1999) hevder på sin side at i møter 
 mellom to ulike livsverdener kan det oppstå en gjensidig inter-
aksjon hvor forståelse og kunnskap følger som resultat av en 

horisontsammensmelting. Det betyr ikke at ny  forståelse er en 
nøyaktig sum av to menneskers opprinnelige forståelse, men 
at forståelser i interaksjon «smelter sammen». Dette kan i sin 
tur skape en ny, annerledes og videre forståelses horisont. Det 
kan dreie seg om møter i sin alminnelighet, men også om 
forståelsen av felles kunnskapsleting i deltakerbasert  forskning. 

RoMMeR foRskning ungDoMMeRs 
 steMMeR? 
De to kunnskapsforståelsene som her er presentert, represen-
terer  ytterpunkter i barnevernets  pågående kunnskapsdisku-
sjoner. Temaet stod sentralt da BLD og Bufdir arrangerte sin 
workshop om FoU-strategi i 2008. Her ble det understreket at 
det ikke finnes en enhetlig forståelse av hva et kunnskaps-
basert barnevern er, samtidig som det er en tendens til  fastlåste 
posisjoner der motstandere misforstår og tillegger hverandre 
feilaktige synspunkter. Mens tilhengerne av evidens basert 
kunnskap vil kunne forklare innvendinger som misforståelser 
og endringsmotstand, vil motstanderne kunne hevde at evidens-
forståelsen er basert på urealistiske forutsetninger der modeller 
og teorier får større betydning enn virkeligheten selv (Fossestøl 
og Enerhaug 2008). Denne diskusjonen gjenkjennes også nå, da 
Bufdir er i ferd med å revidere sin FoU-strategi.  

Mitt ønske er ikke å rendyrke en enten-eller-tenkning. 
Barnevernet trenger et bredt kunnskapstilfang, og ulike til-
nærminger kan både utfylle og berike hverandre. Slik sett er 
det bra at diskusjoner og brytninger pågår. Spørsmålet om 
hvilke stemmer som får plass i kunnskapsproduksjonen, har 
imidlertid langt mer enn akademisk og teoretisk interesse. 
For dersom det virkelig er slik at barn og unges stemmer er 
svake eller uhørlige i barnevernet, har da forskere et eget 
ansvar for å gjøre noe med det? Og hva kan i så tilfelle konse-
kvensene av dette bli?

Brukere må ha en ulik plass innenfor de to forskningstil-
nærmingene. En evidensbasert inngang må forholde seg til 
sine brukere eller undersøkelsesobjekter på avstand. 
Førtilstand og ettertilstand skal sammenlignes, og de inn-
satser som eventuelt har ført til endringer, må derfor isoleres 
i den grad det er mulig. En deltakerbasert inngang må, på 
godt og vondt, involvere sine brukere i flere deler av 
 forskningsprosessen – i spørsmålsutforming, datainnsamling, 
analyse og presentasjon. Der ungdommer er medvirkere i 
forskning, er rommet som finnes for deres stemmer, en av 
indikatorene på hvorvidt forskningen er vellykket eller ikke. 

Deltakerbasert forskning, slik den her er presentert, inne-
bærer også et ansvar for handling.  Både Freire og Healy 
understreker betydningen av å finne, å etablere (frigjørende) 
dialog og fremme synspunkter fra undertrykte grupper. Om 
språket kan virke noe pompøst og gammelmodig, lar 
 budskapet seg oversette til vår sammenheng. Dersom barn og 
unge ikke blir hørt i barnevernet, er det en oppgave for 
 forskere å lete etter deres stemmer, etterspørre deres kunn-
skap og legge til rette for å formidle den videre. 

Men, kan man spørre – er dette forskning? Er dette et bidrag 
til best mulig tilgjengelig kunnskap? Er det objektivt nok, 
 distansert nok eller kritisk nok? Er det representativt nok? 
Spørsmålene kan omformuleres og vendes mot den teksten 
du nå leser: Kan en fortelling bære en tekst – og er det i så fall 
forskning? For en fortelling er, og må være, personlig og indi-
viduell, enten det er Jankas fortelling eller noen andres. 
Bruner (1986) trekker et skille mellom fortellingen på den 
ene siden og det velformulerte logiske argument på den 
andre. Disse representerer to ulike kunnskapsformer, hevder 
han, henholdsvis den narrative (fortellende) kunnskap og 
den vitenskapelige, paradigmatiske kunnskap. Disse måles 
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 kappen er gardinen som hang på rommet mitt. Hun har 
tatt vare på den for meg. Hun sitter forresten der nede. 

Vi vet mye om betydningen av den ene, av relasjoner, av å 
være noen sammen med noen. Ungdommene minner oss på 
det, og utfordrer oss. Dersom vi våger å invitere dem inn i 
deltakerbasert forskning, og dersom vi slipper meningene 
deres til, kan vi lære så mye mer enn dersom vi går ut i verden 
med ferdig formulerte spørsmål og klare kategorier. Det er 
dokumentert at vi sjelden hører barn og unges stemmer i 
barnevernet. Dette kan sees i lys av barnevernets kunnskaps-
produksjon, der barn og unge i for liten grad involveres som 
aktive deltakere i forskning. 

Avslutningsvis skal Janka igjen få komme til orde. Etter en 
lang samtale der hun tok opp en rekke temaer, spurte jeg om 
det var noe vi ikke hadde snakket om, noe hun gjerne ville ha 
med. Her er hennes svar: 

Ja, det er en ting jeg har lyst til å si: At det finnes mange 
sosial arbeidere som gjør en sinnssykt bra jobb! Å være sosi-
alarbeider innebærer et stort ansvar, men det innebærer 
også muligheten til å redde et lite menneskes liv. Og det 
skjer! De skal vite at det ikke alltid er så mye som skal til, 
noen ganger er det de helt små tingene, som betyr forferdelig 
mye. Jeg ønsker for dem at de skal bli f linke til å bli stolt av 
den jobben de gjør. At de skal vite at de er med på å sette 
mange små, men viktige spor i barn og unge, som de kanskje 
ikke er klar over sjøl. De har gitt oss minner. Noen klemmer. 
Noen ord. Noen samtaler. Noe vi gjorde sammen. Som vi 
kan ta med oss videre. 
✪ Janka, 24

etter ulike standarder, og har sine egne grunnleggende krav til 
formulering og sannhet. 

Fortellingen viser mening, og har sin styrke i troverdighet og 
livslikhet. Når vi lytter til en god fortelling, skaper den som 
forteller, en «narrativ sannhet». Narrativ sannhet er det vi har i 
tankene når vi sier at en historie er god, at en forklaring  virker 
overbevisende – det viser vår forståelse av at en  hendelse, en 
erfaring, fremstilles troverdig (Gudmunsdottir 1997). 

Fortellingen er den måten mennesker beskriver livet sitt på. 
Den har plass til hendelsesforløp, til følelser og til stemninger. 
Dersom ungdom skal inviteres som deltakere i kunnskaps-
produksjon, er det viktig at de får delta med det de har erfart, 
og at formidlingen gis en form de mestrer og er bekvemme 
med. Fortellingen er en slik form. Det er riktignok en utfor-
dring å bevege seg fra det individuelle og nære til det genera-
liserbare og (allmenn)nyttige, men denne utfordringen 
påhviler først og fremst forskerne – ikke barna, og ikke ung-
dommene. 

Livet i barnevernet handler om tiltak, vedtak, valg og juss. 
Men det handler også om liv, og om gode, vonde og sterke 
følelser. Disse får vi møte når ungdom deltar som forskere. 
Og det utfordrer. For hva skjer så når ungdom får medvirke i 
 forskning – og i barnevernets kunnskapsproduksjon? Først 
og fremst risikerer vi å få svar på spørsmål vi selv ikke hadde 
kommet på å stille. For skal du forske med, må dine med-
forskere være delaktige også i spørsmålsformuleringen. Hva 
er viktig å finne ut av? Hva er de gode spørsmålene? 
Ungdommene jeg møtte da boka Sammen om barnevern var 
under arbeid, var mine veivisere inn i fortellingene. Det de 
hadde til felles, var en historie i barnevernet; ut over det var 
erfaringene ulike og sammensatte. Slik ble også de elleve for-

tellingene forskjellige. Da jeg antok at en av ungdommene 
ville fortelle om sitt fosterhjem, fikk jeg i stedet høre om 
sorgen ved å bli adskilt fra en søster. Der jeg ventet å høre om 
institusjon og skolegang, kom fortellingen om verdens beste 
fostermor. Og da jeg antok at fortellingen kom til å handle 
om mange flyttinger, fikk jeg heller høre om en stefar som 
alltid hadde vært til stede, god og støttende. 

Denne måten å invitere ungdommer med på er utfordrende. 
Som forsker har jeg uvanlig liten kontroll, samtidig som 
ansvaret for å forvalte det som fortelles, ligger tungt på 
 skuldrene. Utfordrende kan det også være å finne fellestrekk 
og sammenheng mellom fortellinger. Parallelt med utfordrin-
gene ligger imidlertid spenningen, gleden og nysgjerrigheten 
som gjør det meningsfullt å forske. Og fellestrekk lar seg finne 
– selv om de ikke alltid er i overensstemmelse med utgangs-
spørsmålet. For ungdommene – både disse og andre – 
 forteller grunnleggende sannheter om hva som har gjort dem 
vondt, og hva som har gjort dem godt. De forteller om indre 
styrke og stahet, tidvis om en fandenivoldskhet som har 
 styrket dem i troen på at livet kan mestres. Og de forteller om 
den betydningsfulle ene som var der for dem, over kort eller 
lang tid. En stefar, en fostermor, en kateket, en psykolog, en 
sosialarbeider.

Boka «Sammen om barnevern» ble lansert på en høytidelig 
samling der f lere av bidragsyterne deltok. En av jentene, 
 strålende vakker i hvit kjole, kommer smilende bort til meg. 
– Ser du at jeg har fått ny kjole?
Jeg visste ikke at den var ny, men så at den var fin. Det sa 
jeg.
– Ser du denne kappen i skjørtet? spør hun. – Det er en 
miljø arbeider på det første ungdomshjemmet jeg bodde på, 
som har sydd den. Og denne kappen, hun peker, denne 

”   livet i barnevernet 
handler om tiltak, vedtak, 
valg og juss. 
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baRns Deltakelse i baRneveRnssakeR – 
baRRieReR i pRaksis
FNs konvensjon om barns rettigheter av 1989 stadfester barns 
posisjon som et subjekt med egne rettigheter.2 Barnets status 
som subjekt uttrykkes gjennom retten barn har til å delta. 
Retten til deltakelse er en av fire generelle prinsipper i barne-
konvensjonen. Disse er frittstående rettigheter, men samtidig 
også rettigheter som ansees som så viktige at de skal  integreres i 
gjennomføringen av alle andre rettigheter i barnekonven sjonen 
(Sandberg 2008). Den mest sentrale deltakerartikkelen i barne-
konvensjonen er artikkel 12. Her presiseres det i annet ledd at 
barn «særlig skal gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og 
administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte 
eller ved en representant eller et egnet myndighetsorgan…»

Barnekonvensjonen ble ratifisert av Norge i 1991. Samme år 
kom gjeldende barnevernlov, der barnets rett til deltakelse ble 
formulert i § 6–3. Denne paragrafen regulerer barnets rettig-
heter under saksbehandlingen. I 2003 ble barnekonvensjonen 
direkte inkorporert gjennom menneskerettsloven i norsk rett 
(Ot.prp. nr. 45 2002–2003).3 Dette betyr at ved eventuell mot-
strid skal barnekonvensjonen gå foran norske lover (Oppedal 
2006). I forbindelse med inkorporeringen av barnekonven-
sjonen ble grensen for barns rett til å bli hørt i saker som 
berører ham eller henne senket fra 12 til 7 år i barnevern-
loven, barneloven og adopsjonsloven. Målsettingen med dette 
var å synliggjøre artikkel 12 på en bedre måte og etablere 
bedre overensstemmelse mellom norske lover og barne-
konvensjonen. Til tross for lovfesting og endring av barnevern-

astRiD stRanDbu er forsker ved Regionalt Kunnskapssenter 
for Barn og Unges psykiske helse ved Universitetet i Tromsø. 
Strandbu er lærerutdannet og har doktorgrad om barns 
 deltakelse i familieråd. Hun har gjennom sin forskning viet 
oppmerksomhet mot beslutningsmodeller i barnevernet og 
etablering av strukturer for utjevning av makt. Hun har 
særlig vært opptatt av barnets perspektiv og barnets rett til 
informasjon og deltakelse. Strandbu ga i 2011 ut boka «Barns 
del takelse. Hverdagslige og vanskelige beslutningsprosesser».

svein aRilD vis er forsker ved Regionalt 
Kunnskapssenter for Barn og Unges 
 psykiske helse ved Universitetet i 
Tromsø. Vis forsker på barns psykiske 
helse og barns deltakelse i barnevernet 
og har utviklet metoder for samtale med 
barn når barn skal høres i forbindelse 
med barnevernets saksbehandling.

I det norske barnevernet mangler det strukturer som forbereder og ivaretar barn som skal delta i 
beslutningsprosesser. Det mangler også arenaer som er tilpasset barns deltakelse. I denne artikkelen 
presenteres erfaringer fra utprøving av en tre-trinns møtemodell og bruk av tillitspersoner i 
 barnevernet.1 Erfaringer diskuteres med sikte på å inspirere videre utprøving. 

Barn som subjekter 
i barnevernet

1 Takk til Barne- og likestillingsdepartementet, som har f inansiert et f lerårig samarbeid med tre barnevernstjenester. Takk også til saksbehandlere og ledere i disse kommunene, som har vist interesse for 
temaet og deltatt i både utvikling, utprøving og forskning. Saksbehandlere fra disse kommunene var blant annet med oss til Wales høsten 2009, der vi besøkte organisasjoner og myndigheter for å studere 
nærmere etablerte ordninger i Storbritannia for å legge til rette for barns deltakelse.
2 I artikkelen omtaler vi både barn og ungdom som barn. Vi retter ikke særlig oppmerksomhet mot forhold som alder og modning, selv om både alder og modning selvsagt vil virke inn både med tanke på 
barnevernets tilrettelegging og barnets forutsetninger for deltakelse.
3 Lov nr. 30/1999.
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loven viser flere studier at barnevernet i Norge står overfor 
store utfordringer når det skal legges til rette for barns 
 deltakelse både i forbindelse med undersøkelser, beslutninger 
om hjelpetiltak og ikke minst i forbindelse med akuttiltak (se 
blant annet Christiansen og Moldestad 2008, Stang 2007, 
Tjelflaat og Ulset 2007). 

Sett i en vestlig kontekst er barns rett til deltakelse den barne-
rettigheten som har vist seg vanskeligst å implementere i 
praksis (Smith 2004). En gjennomgang av forskning fra Norge 
og Storbritannia viser at barrierer mot å involvere barn kan 
knyttes til en form for beskyttelsestenkning. Vis m.fl. (2012) 
finner at saksbehandlere tror at det å snakke med en saks-
behandler er en tilleggsbyrde for barnet. Sanders og Mace 
(2006) skriver at saksbehandlere mener at barn bør slippe å bli 
involvert i det som oppfattes som voksenproblematikk, særlig 
hvis dette er noe barna ikke kjenner til fra før. Forskning viser 
også at saksbehandlere mener at barnets alder og utvikling kan 
begrense deres forståelse av saken, og at barn mangler kompe-
tanse til å medvirke på en konstruktiv måte (Thomas og 
O´Cane 1999, Sanders og Mace 2006). I våre egne studier 
 finner vi videre at saksbehandlernes opplevelse av å mangle 
kompetanse i kommunikasjon med barn, er en barriere for 
barns deltakelse (Vis 2004, Vis m.fl. 2012, Strandbu 2010). 

Barnekonvensjonen ble inkorporert i Norge i 2003. Det betyr 
i praksis at barnekonvensjonen i tvilstilfeller skal veie tyngre 
enn norsk lov. For å etablere større samsvar mellom barne-
konvensjonen og blant annet barnevernloven, ble § 6–3 i 
barnevernloven endret i 2004, og grensen for barns rett til å 
bli hørt ble senket fra 12 til 7 år. Som følge av denne lovend-

ringen ble det sett på som nødvendig å heve saksbehandlernes 
kompetanse i å samtale med barn. Det ble blant annet skrevet 
flere veiledere om samtale med barn og barns deltakelse i 
barnevernet i regi av og på oppdrag fra departementet (BLD 
2009, Strandbu & Vis 2008 og Strandbu 2008). Det ble også 
gitt kurs og opplæring i ulike kommunikasjonsverktøy for å 
legge til rette for barns deltakelse. Et eksempel var opplæring 
i «verktøykassen» Barn og beslutninger, som kan brukes som 
grunnlag for samtale med barnet om hvordan barnets 
deltaker prosess best kan tilrettelegges (Vis 2005).4 Mye tyder 
imidlertid på at verken lovendringen for å styrke barns rett til 
deltakelse eller strategier for kompetanseheving har vært 
 tilstrekkelig for å gi barn en mulighet for deltakelse i egen 
barnevernssak. I Statens helsetilsyns tilsynsmelding for 2011 
påpekes det at barn medvirker for lite i barnevernssaker. 
Studien til Skauge (2010), der hun har sammenlignet praksis 
før og etter lovendringen, viser at barnas stemme var mer 
fremtredende i 2000 enn i 2009. En annen undersøkelse, 
 gjennomført på oppdrag av Barne-, likestillings og inklu-
deringsdepartementet (BLD), viser at av 815 spurte barn på 
barnevernsinstitusjon og i fosterhjem var det bare 39 prosent 
som hadde vært med på å utarbeide sin egen tiltaksplan. Lav 
 deltakelse synes å spille en stor rolle for barns manglende 
trivsel i institusjon og fosterhjem, så dette er viktig (Bufdir 
2010, 2011). 

I denne artikkelen retter vi fokus mot arena og strukturer for 
barns deltakelse i barnevernet. I både norsk og britisk 
 forskning trekkes det frem at strukturelle forhold ved barne-
vernet som organisasjon, system og virksomhet er en barriere 
for barns deltakelse i barnevernet (Thomas & O’Cane 1999, 

Vis & Thomas 2009, Strandbu 2010.) I NOU 2011:20 presi-
seres det at barnevernet trenger mer kunnskap om hvordan 
deltakelse skal kunne la seg realisere. Vis og Thomas (2009) 
konkluderer med at Norge, for å oppfylle barnekonven sjonens 
fordring om at barn får delta i alle beslutninger som angår 
dem, må etablere arenaer der barn kan fremme sine synspunk-
ter som ledd i saksbehandlingen i barnevernssaker. 

Materialet som danner grunnlaget for denne artikkelen, er 
hentet inn i et forsknings- og utviklingsprosjekt gjennomført 
gjennom flere års samarbeid med den kommunale barne-
vernstjenesten. Siktemålet har vært å studere, utvikle og prøve 
ut strukturer for tilrettelegging av barns deltakelse. I  prosjektet 
har vi utviklet og prøvd ut en tillitspersonordning og en tre-
trinns møtemodell. Vår utprøving er et lite pilotprosjekt 
innenfor et område der det trengs fornying både teoretisk og 
praktisk. Formålet med artikkelen er å formidle hvilke 
 erfaringer vi har høstet, og dele de refleksjonene vi har gjort 
oss i forbindelse med utprøvingen. Dette er gjort med håp om 
å inspirere andre til videre utvikling og utprøving. 
Innledningsvis i artikkelen rettes fokus mot møtestrukturer og 
ulike tillitspersonordninger. Videre presenteres og diskuteres 
erfaringer fra utprøvingen. I diskusjonene retter vi et særlig 
blikk mot barnevernets håndtering av spenningen mellom 
barnets rett til både deltakelse og beskyttelse. Vi spør: Hvilke 
konsekvenser kan involvering av barn i barnevernssaker og 
bruk av tillitspersoner ha for barnets status som subjekt i en 
barnevernssak? 

MøtestRuktuReR og aRena 
foR Deltakelse
Ved inkorporeringen av barnekonvensjonen og retten barn har 

til å delta, har de ulike landene valgt forskjellige strategier. 
Norge satset på en forankring av denne retten i loven og har, 
som ovenfor beskrevet, tilpasset og endret særlovgivningens 
lovtekst for å øke barns mulighet for deltakelse. Til sammen-
ligning har Storbritannia gitt barn rett til å delta gjennom 
regulering av saksbehandlingsprosedyrene i barnevernet. I et 
møte som kalles «review meetings», skal barn gis anledning til 
å komme med sine egne synspunkter både når det konklude-
res fra undersøkelsen, ved utformingen av individuell plan om 
tiltak og i jevnlige evalueringer av tiltakene.5 I Storbritannia 
har innføring av slike «review meetings» vært ansett som 
 sentralt for å sikre barns rett til deltakelse innenfor barne-
vernssystemet. Like fullt har forskning vist at lovfestet rett til 
deltakelse på møter ikke er tilstrekkelig. Barnet trenger også 
informasjon og må forberedes til deltakelse (Sinclair 1998).

støtte og tilRettelegging 
foR Deltakelse 
Møter der barn skal delta må gjøres barnevennlige (Bell 2002, 
Hill m.fl. 2004, Willumsen & Skivenes 2005, Cousins & Milner 
2006, Sanders & Mace 2006, Leeson 2007). I tillegg er tilgang 
på uavhengig støtteperson avgjørende (Boylan m.fl.- 2000, 
Bilson & White 2005, Boylan 2005, Boylan & Braye 2006). I 
Norge har betydningen av dette stått sentralt når fokus har 
vært rettet mot støttepersonens rolle i tilrettelegging for barns 
deltakelse i familierådets beslutningsprosess (Horverak 2006, 
Strandbu 2007, 2008, Schjelderup & Omre 2009). Interessen 
for støttepersoner i den nordiske familierådsforskningen og 
etablerte ordninger med «children’s advocates» i Storbritannia 
har bidratt til vår oppmerksomhet mot tillitspersoner i beslut-
ningsprosesser i norsk barnevernsarbeid.  

5 I henhold til lovgivningen i Storbritannia, «The Childrens Act», skal det avholdes et «review meeting» innen seks uker etter at barnevernet har mottatt melding i en sak. Formålet med møtet er å konklu-
dere fra undersøkelsen og avgjøre om det skal iverksettes tiltak i saken. Dersom det besluttes at det skal iverksettes tiltak, får barnevernstjenesten en frist på å utarbeide en individuell plan der målsetting 
med og gjennomføring av tiltakene konkretiseres.

4 «Barn og beslutninger» ble utviklet i Storbritannia og oversatt til norsk av Vis (2005). Departementet har siden opprettet et kompetansenettsted der kommunikasjonsverktøyene i «Barn og beslutninger» 
kan lastes ned (www.barnogbeslutninger.no) .

”   barnekonvensjonen 
ble inkorporert i norge i 
2003. det betyr i praksis at 
barnekonvensjonen i 
 tvilstilfeller skal veie 
 tyngre enn norsk lov. 

36 BARN I NORGe 2012 RettssikkeRhet i baRneveRnet? 37  



I Wales er kommuner pålagt å tilby barn som kommer i 
 kontakt med barnevernet, en «child advocate» (jf. Children 
Act 1989).6 Dette er en uavhengig person som fungerer som 
hjelper for barnet i et avgrenset tidsrom. Advocacy-ordningen 
tar konsekvensen av at selv om review- systemet gir barn 
 tilgang til arenaer der tiltak diskuteres og besluttes, trenger 
noen barn hjelp og støtte for å kunne delta på denne arenaen. 
I det norske barnevernssystemet er det ikke lovfestet at barn 
skal delta på møter i barnevernet. Det er heller ikke etablert 
noe ordning lik «children’s advocate». I Norge fremmer barne-
vernet saker om omsorgs- og hjelpetiltak for fylkesnemndene. 
Barn har i henhold til barnevernloven rett til å få sagt sin 
mening før beslutninger fattes i fylkesnemnda. Yngre barn 
møter som hovedregel ikke selv i nemnda, men kan få opp-
nevnt en talsperson som etter samtale med barnet fremmer 
barnets synspunkt. Dette ligner noe på den britiske advocacy-
tjenesten, men skiller seg likevel fra denne ved at det ikke for-
utsetter at talspersoner har sosialfaglig kompetanse. Virkningen 
av talspersonordningen i Norge er lite evaluert, men det er 
grunn til å anta at den har begrenset betydning med tanke på 
å gi barn en status som reelle deltakere og subjekter i utform-
ing av tiltak og planer (Bufdir 2011). Dette er særlig fordi 
ordningen er så spesifikt rettet inn mot høring av barnet i den 
rettslige behandlingen av saken og ikke mot det sosialfaglige 
arbeidet før og etter at saken behandles i fylkesnemnda. 

uavhengige tillitspeRsoneR og en tRetRinns 
MøteMoDell i Det noRske baRneveRnet 
Inspirert av «review meetings» og «children’s advocate» har vi 
i det nevnte prosjektet utviklet og prøvd ut en ordning med 
uavhengige tillitspersoner og en tretrinns møtemodell bestå-
ende av en forberedende samtale, selve møtet og en oppføl-
gende samtale. I den forberedende samtalen, der bare barnet 

og tillitspersonen deltar, er hovedformålet å utforske barnets 
agenda og klargjøre hvem barnet ønsker å ta opp sitt problem/
sine problemer med. Barn trenger informasjon for å kunne 
danne seg meninger, noe som vektlegges ved tilrettelegging for 
barns deltakelse i familierådsmodellen (Strandbu 2008). 
Forberedelse til deltakelse er ikke ivaretatt på noen systematisk 
måte i barnevernets ordinære saksbehandling. Etter den forbe-
redende samtalen tar tillitspersonen kontakt med saksbehand-
leren for å gi nødvendig informasjon. Saksbehandleren har 
ansvar for å planlegge og lede selve møtet. 

På selve møtet gjennomgås møteregler barnet og tillits-
personen har blitt enige om. Det kan for eksempel være at 
barnet frykter at noen skal bli sinte. Tillitspersonen og barnet 
kan i slike tilfeller ha gjort avtaler om at hvis dette skjer, vil de 
ta en time-out. Deretter presenterer barnet eller tillitspersonen 
hva barnet ønsker å diskutere. Hvis saksbehandleren har noen 
saker han/hun ønsker å ta opp på møtet, skal barnet og tillits-
personen ha fått mulighet til å snakke sammen om dette på 
forhånd. I etterkant av møtet skal tillitspersonen ta ansvar for 
å gjennomføre en oppfølgende samtale for å sjekke hvordan 
barnet har det, hva det tenker om møtet, sin egen deltakelse og 
beslutningene som eventuelt ble tatt. Kontakten mellom 
 barnet og tillitspersonen avsluttes etter denne samtalen. 
Saksbehandleren har ansvar for gjennomføringen av det som 
ble besluttet, og skal ha den langsiktige oppfølgingen og 
 kontakten med barnet og familien. 

beskRivelse av utpRøvingen 
Utprøvingen av tillitspersonordningen og møtemodellen som 
her er beskrevet, pågikk i fire måneder. To personer med lang 
erfaring som sosialarbeidere ble engasjert i 40 prosent stilling 
i  prosjektet som tillitspersoner. En av dem hadde sin hoved-

arbeidsplass i Bufetat. Den andre arbeidet i den kommunale 
barnevernstjenesten. Ingen av tillitspersonene var saks-
behandler i de sakene der de fungerte som tillitspersoner. Vi 
engasjerte en ansatt i kommunen i 20 prosent stilling for å 
koordinere utprøvingen ved å fungere som bindeledd mellom 
tillitspersonene, saksbehandlerne, foreldre og barn. Før 
 utprøvingen arrangerte vi en dialogkonferanse med deltaker-
ne i prosjektet der vi presenterte forskning fra Norge og 
Storbritannia om barrierer for barns deltakelse. Videre ble 
møtemodellen og  tillitspersonordningen vi ønsket å prøve ut, 
presentert og  diskutert. Fra barnevernstjenesten deltok åtte 
saksbehandlere. I prosjektperioden hadde koordinatoren i 
kommunen og de åtte saksbehandlerne ukentlige drøftings-
møter av aktuelle saker og andre forhold rundt kommunens 
organisering og gjennomføringen av utprøvingen. 

Prosjektet og prosedyre for rekruttering av barn til utprøvin-
gen er godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. 
Saksbehandlerne hadde ansvaret for å informere foreldrene 
om prosjektet og rekruttere barn til utprøvingen. Saks-
behandlerne informerte samtidig om tillitspersonenes plikt til 
å melde fra til barnevernet dersom de fikk kjennskap til 
 opplysninger om alvorlige forhold det var grunn til å anta at 
saksbehandleren ikke kjente til. 

Dersom foreldrene samtykket til at deres barn ble forespurt, 
fikk barna egne informasjonsbrev med spørsmål om å delta. 
Når barnet var over 15 år, ble forespørselen rettet direkte til 
barnet. Ved samtykke tok saksbehandleren kontakt med 
 koordinatoren i kommunen, som tildelte en tillitsperson. Til 
sammen ble det gitt tilbud om tillitsperson i 18 saker. I fem av 
disse ble det gjort avtaler om at barnet skulle få en  tillitsperson. 
De fem barna var tre jenter på 12, 15 og 16 år og to gutter på 
12 og 15 år. Ingen av barna var under omsorg av barnevernet. 

DataMateRialet og MetoDen
Informantene i prosjektet er de åtte saksbehandlerne, koordi-
natoren i kommunen og de to tillitspersonene. Barna er ikke 
intervjuet, da vårt fokus var barnevernets organisering og 
erfaring ved utprøving av en ny struktur for å legge til rette for 
barnets deltakelse. I løpet av de fire månedene utprøvingen 
pågikk, gjennomførte vi to erfaringssamlinger med de åtte 
saksbehandlerne, tillitspersonene og koordinatoren, hver på 
seks timer. Datainnsamlingen ble gjennomført som fokus-
gruppeintervjuer på disse prosjektsamlingene. 

I fokusgruppeintervjuene rettet vi oppmerksomheten mot 
samarbeidet mellom saksbehandlerne, tillitspersonene og 
koordinatoren ved utprøvingen. I tillegg fortalte tillits personen 
og saksbehandleren om forløpet i hver av de fem sakene, 
 etterfulgt av spørsmål fra artikkelforfatterne. Det kom også 
innspill, nye spørsmål og reaksjoner fra de øvrige deltakerne i 
prosjektet. Begrunnelsen for å samle data gjennom fokus-
gruppeintervjuer var prosjektets eksplorerende og praksisnære 
karakter. Data i et fokusgruppeintervju produseres ved at 
 forskeren legger frem ulike temaer til diskusjon i en gruppe av 
flere personer som har erfaringer om det aktuelle temaet. Det 
er samtalene rundt disse temaene som utgjør data (Halkier 
2006). Det vi ønsket å utforske, var prosesser, erfaringer og 
dilemmaer i utprøving av noe som var nytt både for forskerne 
og deltakerne i prosjektet. 

I barnekonvensjonen er det både spenninger og motsetninger. 
Særlig fremtredende er spenningsforhold mellom de ulike syn 
på barn som fremkommer når det gjelder retten til beskyttelse 
og retten til deltakelse (Pais 1996). Den saken som ble viet 
mest oppmerksomhet i fokusgruppeintervjuene, dreiet seg 
nettopp om dette spenningsforholdet. Det oppsto uenighet 
om hvorvidt saksbehandleren og barnevernet hadde evnet å 

6 Denne tjenesten, og barneombudet for Wales, ble opprettet som et svar på rapporter om barnevernbarns manglende mulighet for deltakelse i Wales (Waterhouse 2000).
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”   det var som om jenta eide 
 rommet. hun var godt forberedt, 
og når hun trengte pauser, var 
det mor og jeg som gikk ut. ikke 
jenta og tillitspersonen.



ivareta barnet tilstrekkelig. I artikkelen vier vi denne saken 
særlig oppmerksomhet. En ulempe med et fokusgruppe-
intervju er at individuelle forskjeller og atypiske forståelser 
kan komme til å forbli underkommunisert. På grunn av den 
sosiale kontrollen kan enkeltinformanter unnlate å kommuni-
sere noe som strider imot flertallets oppfatning av et fenomen 
(Bloor m.fl. 2001). For å belyse den nevnte saken nærmere 
besluttet vi derfor å gjennomføre individuelle dybdeintervjuer 
med både saksbehandleren og tillitspersonen. Sistnevnte skrev 
dagbok fra sin samhandling med koordinatoren, saksbehand-
leren og barnet. Dagboken og de individuelle dybde intervjuene 
inngår også som datamateriale i studien. Det ble gjort video-
opptak fra fokusgruppeintervjuene og lydopptak fra de indivi-
duelle intervjuene. Film- og lydopptakene er sett på og lyttet 
igjennom av artikkelforfatterne. Materialet er analysert ut fra 
en kombinasjon av personsentrerte og temasentrerte analyser, 
der hovedvekten er lagt på temasentrerte analyser (Thagaard 
1998). 

et fleRtyDig DeltakeRbegRep 
I artikkelen legger vi til grunn at deltakelse innebærer å være 
inkludert i beslutningstaking gjennom diskusjoner (Hodgkin 
& Newell, 2007). I praksis, forskning og politiske dokumenter 
begrepsfestes barns rett til deltakelse i beslutningsprosesser på 
ulike måter; barn har rett til å medvirke, barn har rett til med- 
og selvbestemmelse, og barn skal bli hørt. Barnevernspanelets 
rapport (2011: 31) anbefaler å erstatte begrepene medvirkning 
og det «å høre barn» med barn og unges rett til innflytelse og 
makt. Barns mulighet for å ha makt og øve innflytelse er tett 
koplet sammen med syn på barn som henholdsvis subjekt og 
objekt. Cantwell (1994) viser at alle artiklene i barnekonven-
sjonen kan deles inn i tre typer rettigheter: Participation, 
Provision og Protection. Gjennom retten til beskyttelse 
 (protection) blir barnet sett på som sårbart og et objekt for 

andres beskyttelse. Retten til nødvendige ressurser (provision) 
tar utgangspunkt i at barn er uferdige og ute av stand til å 
sørge for seg selv. Også denne rettighetstypen forholder seg til 
barnet som et objekt. Dette står i kontrast til den tredje 
 rettighetstypen, retten til deltakelse (participation), der 
utgangspunktet er et syn på barn som et kompetent, menings-
bærende og meningsberettiget subjekt (ibid.). De ulike rettig-
hetstypene i barnekonvensjonen synliggjør altså at barnet 
både er et objekt (retten til beskyttelse og nødvendige  ressurser) 
og et subjekt (retten til å delta) (Opdal 2002). 

Den norske språkfilosofen Hans Skjervheim var opptatt av 
mellommenneskelige møter. Ifølge Skjervheim er vi alle både 
subjekter i vår egen verden og objekter i andres verden. Dette 
omtaler Skjervheim som en fundamental tvetydighet ved det å 
være menneske: «…den andre er der både som objekt for meg, 
og som eit anna subjekt saman med meg.» (Skjervheim 2000: 
56). Denne tvetydigheten kommer altså også til uttrykk i de 
ulike syn på barn i barnekonvensjonen. I sin teoribygging 
rundt distinksjonen mellom mennesket som henholdsvis et 
subjekt og et objekt tok Skjervheim utgangspunkt i intensjo-
nalitetsprinsippet – det vil si prinsippet om at vår bevissthet 
alltid er en bevissthet om noe – noe utenfor oss selv. Som han 
skriver: «Når vi tenkjer, så tenkjer vi alltid på noko, når vi 
 elskar, så elskar vi nokon, når vi hatar, så hatar vi nokon, når 
vi er redde, så er vi redde for noko, når vi talar, så talar vi om 
noko.» (Skjervheim 2002: 42) Ifølge Skjervheim hører slike 
objektreferanser med til bevissthetens natur. Bevisstheten går 
alltid ut over seg selv og til noe annet. Vi tenker i forhold til 
noe eller noen. Fordi mennesket har en bevissthet, kan 
 mennesket derfor også reflektere over sin egen eksistens og 
dermed selv eksistere som subjekt (ibid.). 

Knytter vi an til intensjonalitetsprinsippet, er altså barnet i 

barnevernet et objekt, «noen», som saksbehandleren har sitt 
profesjonelle blikk rettet mot. I sin streven etter å ta beslutn-
inger til barnets beste er saksbehandleren opptatt av både 
beskyttelse (protection) og nødvendige ressurser (provision) 
(jf. Cantwell 1994). Men barnet er samtidig et subjekt i sin 
egen verden. Det kan tenke og reflektere rundt sin egen 
 eksistens, sin egen livssituasjon og sine livsutfordringer. Barnet 
er altså både et objekt for saksbehandleren og et subjekt som i 
henhold til § 6–3 i barnevernloven har rett til å uttrykke sine 
egne meninger.

Utgangspunktet i vårt utviklingsprosjekt var å prøve ut en 
arbeidsform der barnet kunne bli et subjekt ikke bare i sin 
egen verden, men også i barnevernssaken. Gjennom hoved-
fokus på barnets agenda i den forberedende samtalen og det 
etterfølgende møtet skiller denne møtestrukturen seg ut fra de 
fleste andre møter i barnevernet. Det var nettopp barnet som 
et subjekt med sine egne tanker og meninger som skulle stå i 
sentrum. Tillitspersonens oppgave var å støtte barnet i 
 prosessen med å tydeliggjøre sine egne oppfatninger og ønsker 
og få formidlet dette til de som eventuelt kunne hjelpe barnet 
med å bedre sin egen livssituasjon. Det er først når saks-
behandleren (eller andre) har forstått barnets situasjon, slik 
barnet selv ser den, at barnet reelt sett blir et subjekt i 
barneverns saken. Vi skal utdype dette ved å knytte an til inter-
subjektivitetsfenomenet slik Skjervheim (1974) omtaler dette. 

En forutsetning for barnets deltakelse er intersubjektiv forstå-
else. Det betyr at flere subjekter har en felles forståelse. Ifølge 
Skjervheim handler ikke intersubjektivitetsfenomenet om 
perfekt innbyrdes forståelse, men om å være i en spesiell 
modus der man ønsker å forstå det den andre uttrykker. 
Skjervheim (1974) skiller mellom det å forholde seg til det den 
andre sier som et faktum, eller som en påstand. Han skriver at 

hvis jeg forholder meg til det den andre sier, som et faktum, 
tror jeg at jeg har forstått, og jeg lar meg ikke engasjere. Jeg 
konstaterer og objektiverer den andre (ibid.). Å oppfatte det 
den andre sier, som en påstand, derimot, betyr at jeg aner-
kjenner den andre som subjekt og engasjere meg i det han eller 
hun sier. 

Flere undersøkelser viser at det viktigste for barn når det 
 gjelder deltakelse i barnevernet, er å ha en opplevelse av å bli 
hørt og forstått (Thomas 2000, Eide 2001). Sagt på en annen 
måte: Barn har et ønske om at saksbehandleren eller andre 
skal forholde seg til det de sier, som påstander som må under-
søkes nærmere gjennom dialogen (jf. Skjervheim 2002). I 
møte med andre, kan vi ifølge Skjervheim operere med ferdig 
fortolkede oppfatninger, men vi har altså også en mulighet til 
å  anerkjenne den andre som et subjekt. Gjør vi det, inntar vi 
intersubjek tivitetsmodusen. Vi lar vi oss engasjere i hva den 
andre sier. Vi tar dette opp til ettertanke og diskusjon, og vi 
jakter på en intersubjektiv forståelse. Skjervheim (2002) skri-
ver at man da får en treleddet relasjon, mellom den andre, en 
selv og saken det gjelder. Man deler saken med hverandre. 

MeningsDanning og tyDeliggjøRing 
av baRnets agenDa 
I presentasjon av erfaringer fra utprøvingen vil vi først rette 
oppmerksomhet mot prosessen for tydeliggjøring av barnets 
mening og agenda. Erfaringen fra «review meetings» i 
Storbritannia viser at barn ønsker møter med  saksbehandleren 
i barnevernet, men også med andre (Dalrymple 2005). I vårt 
utvalg ønsket barna hjelp til å løse konflikter og utfordringer i 
forhold til både skole, hjem og barnevernet. Det varierte hvor 
eksplisitt barna var i den forberedende samtalen med hensyn 
til sin egen agenda, og hvor mye støtte de trengte for å tydelig-
gjøre og bringe frem sine meninger. I forholdet til to av barna 
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(jente på 16 år og gutt på 15 år) anvendte tillitspersonene 
verktøyet diamantrangeringen, et kommunikasjonsverktøy 
som er å finne i «verktøykassen» Barn og beslutninger. 
Diamantrangeringen består av ni utsagn eller motiver for del-
takelse som barnet skal bli bedt om å rangere fra viktigst til 
minst viktig. Noen av utsagnene relateres til premisser for 
deltakelse og for deltakelse som prosess. Eksempler på dette er 
«å få vite hva som skjer» og «få tid til å tenke meg om». Andre 
utsagn er relatert til selve beslutningsutfallet: «å få det som jeg 
vil» eller «at voksne tar gode avgjørelser». For begge disse 
barna var det viktig å få vite hva som skjer. 

Det aller viktigste for jenta på 16 år var å få tenke igjennom 
ting. Tillitspersonen hadde snakket med jenta på telefonen to 
ganger før hun hentet henne med bil til den forberedende 
samtalen. Jenta hadde nesten ikke sagt noe i disse telefonsam-
talene. Fra hun satte seg inn i bilen, snakket hun som en foss. 
Erfaringene fra tillitspersonens samarbeid med denne jenta 
understreker at deltakelse er noe mer enn konsultasjon eller en 
enkelt høring av barn. Jenta hadde mye på hjertet, men hun 
trengte tid til å tenke igjennom saken før hun uttalte seg. Ulvik 
(2009:1149) utfordrer den implisitte barnekonstruksjonen 
som fremgår i barns rett til deltakelse. Hun skriver at barn i 
retten til å delta «kan forstås som det avgrensede, autonome 
kompetente barnet som er i stand til å uttrykke sine entydige 
«synspunkter»». Med bakgrunn i erfaringer fra Storbritannia 
poengterer blant annet Sinclair (1998) at deltakelse må 
 betraktes som en prosess der informasjon og forberedelse til 
deltakelse står sentralt. Ulvik skiller mellom et juridisk og et 
psykologisk deltakerbegrep. Et juridisk deltakerbegrep tar 
utgangspunkt i det individuelle barnet som rettighetshaver og 
rettssubjekt. Et mer psykologisk orientert deltakerbegrep 
åpner opp for å se barnet også som det avhengige barnet og det 
sosialt interagerende barnet: Barnet som utvikler kompetanser 

og skaper mening sammen med andre (Ulvik 2009). Deltakelse 
er således også et interaksjonistisk begrep, der realiseringen av 
barnets deltakelse foregår i samhandling med andre, for 
eksempel en tillitsperson.

Det var store variasjoner med hensyn til mengde kontakt 
 mellom barnet og tillitspersonen i de fem sakene, og også med 
hensyn til om alle de tre trinnene i modellen for barns 
 deltak else ble gjennomført. I saken som i fortsettelsen blir 
omtalt nærmere, hadde tillitspersonen og barnet mye kontakt. 
Det ble arrangert flere møter, og hele møtestrukturen med 
forberedende samtale, møte og oppfølgende samtale ble fulgt.

DileMMa i spenningen MelloM 
 Deltakelse og beskyttelse
Familien til jenta på 15 år hadde vært i kontakt med barnever-
net i flere år. For saksbehandleren som deltok i prosjektet, var 
imidlertid dette en ny sak. Jenta bodde sammen med mor og 
to yngre brødre. Hun hadde samvær med far. Frem til et barn 
er 15 år, er det foreldrene som formelt sett er part i saken, ikke 
barnet. Det er foreldrene barnevernet først får kontakt med, og 
det er foreldrene saksbehandleren i hovedsak samhandler med 
i undersøkelse og utforming av tiltak (Solbakk 2007). Dette 
hadde også vært tilfellet i denne barnevernssaken. 
Saksbehandleren forteller at hun overtok en sak der barnet ble 
beskrevet som vanskelig: «Det var en typisk atferdssak der 
 barnet måtte reguleres.» Det hadde blant annet vært satt inn 
MST-tiltak, for å støtte mor i foreldrerollen. 

I den forberedende samtalen sa jenta at hun trengte hjelp til å 
forbedre sin kommunikasjon med mor og hjelp til å håndtere 
det å leve med skilte foreldre som var i stor konflikt. Hun 
ønsket tre møter; ett med moren, ett med faren og ett med 
dem begge. Saksbehandleren og tillitspersonen skulle være 

med på alle møtene. Begge oppfattet dette som et omfattende 
ønske, men de gikk i gang med å legge til rette for det. Jentas 
argumentasjon for å splitte det opp på denne måten var at 
foreldrene kranglet så mye. Hun sa at hvis hun var kritisk til 
begge foreldrene i en slik fellessamtale, kom de til å bruke det 
som skyts mot hverandre og til slutt ville det gå ut over henne. 

På møtet med mor, jenta, barnevernet og tillitspersonen kom 
det frem helt andre forhold enn det jenta hadde snakket om i 
den forberedende samtalen. Jenta fortalte at hun ble utsatt for 
vold i hjemmet. Hun sa at dette hadde pågått helt siden faren 
flyttet ut da hun var liten. Saksbehandleren visste at det var 
beskrevet enkeltepisoder med bruk av vold i sakspapirene, 
men det var som nevnt jentas utfordrende atferd som hadde 
preget tiltakene som tidligere var satt inn. Jenta gråt hele tiden 
mens hun fortalte hvordan hun hadde det hjemme. Hun fikk 
lite støtte fra mor. Mor på sin side søkte støtte fra både tillits-
personen og saksbehandleren. Begge fortalte senere i  intervjuet 
om et svært opprivende møte. De var likevel av den oppfatning 
at jenta ble ivaretatt. Blant annet hadde jenta og tillitspersonen 
møtt litt tidligere enn saksbehandleren og moren. 
Saksbehandleren forteller: «Det var som om jenta eide  rommet. 
Hun var godt forberedt, og når hun trengte pauser, var det mor 
og jeg som gikk ut. Ikke jenta og tillitspersonen.»

Både saksbehandleren og tillitspersonen var usikre på om det 
var trygt at jenta dro hjem etter møtet. Dette ble kommunisert 
til både jenta og mor, og andre løsninger ble diskutert. Møtet 
ble avholdt på en torsdag. Tillitspersonen foreslo at jenta 
kunne overnatte hos en venninne over helgen. Jenta ønsket 
imidlertid å dra hjem, og moren ville ikke involvere vennin-
nens mor i situasjonen i familien. Det ble bestemt at jenta og 
mor skulle treffe saksbehandleren dagen etter for å følge opp 
det de hadde snakket om på møtet. Moren lovet at hun ikke 

skulle ta opp det de hadde snakket om, når de kom hjem. For 
å ivareta jenta der og da valgte tillitspersonen å ha den opp-
følgende samtalen med jenta umiddelbart etter møtet. De dro 
ut og spiste sammen. For å sikre at jenta fikk sagt ifra dersom 
det skjedde noe når hun kom hjem, avtalte de at jenta kunne 
ringe tillitspersonen når som helst hvis hun følte behov for det. 

Møtet med jentas far ble svært annerledes. Også på dette 
møtet var temaet konflikten mellom mor og far. I tillegg ville 
jenta ta opp med faren at hun følte at han ikke trodde på 
henne. Jenta kom for seint til møtet. Tillitspersonen sa at det 
virket som om faren forsøkte å forstå. Jenta var irritert og sa 
ikke så mye. Det endte med at hun forlot møtet i sinne. Da hun 
var gått, uttrykte faren at han kanskje ikke var så flink til å 
lytte. Han opplevde hele tiden at det ble så mange diskusjoner. 
Da tillitspersonen etter noen dager ringte jenta for å planlegge 
møtet med begge foreldrene, sa jenta at hun gruet seg til det 
tredje møtet. Faren kjente ikke til hvordan hun hadde det 
hjemme hos mor, og hun ville ikke at faren skulle få vite at 
moren slo henne. Barnevernet ville informere far om dette, 
men få dager før det tredje møtet hadde jenta selv fortalte til 
faren at hun ble slått. Det tredje møtet med begge foreldrene 
ble avlyst på grunn av melding om en ny episode med vold i 
hjemmet. Slik barnevernet vurderte det, var det vold i  hjemmet 
og ikke konflikten mellom foreldrene de nå måtte ha fokus 
mot. Forholdet ble anmeldt til politiet, som etterforsket saken, 
og saksbehandleren avlyste det tredje møtet.  

Dybdeintervjuene med saksbehandleren og tillitspersonen ble 
gjennomført to måneder etter at sistnevnte hadde avsluttet sin 
kontakt med barnet. I intervjuet beskriver saksbehandleren 
flere dilemmaer som gjenkjennes i en studie av Sanders og 
Mace (2006). Saksbehandlere kan frykte at barn som lever i 
livssituasjoner preget av trusler om fysisk eller psykisk vold, kan 

”   det er først når 
 saksbehandleren har 
 forstått barnets situasjon, 
slik barnet selv ser den, at 
barnet reelt sett blir et 
subjekt i barnevernssaken. 
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stå i fare for å få sanksjoner fra foreldrene dersom de har røpet 
noe til saksbehandleren (ibid.). Dette ble en svært  aktuell 
 problemstilling i denne saken. Et spørsmål som ble diskutert i 
fokusgruppeintervjuet, var om jenta var trygg hjemme. Hadde 
det vært forsvarlig av saksbehandleren å sende jenta hjem til 
mor etter møtet? Det kom reaksjoner under fokusgruppemøtet 
som helt klart kan fortolkes dit at saks behandleren burde ha 
handlet på en annen måte enn hun gjorde. Saksbehandleren 
selv forteller at hun i ettertid tenkte at jenta kanskje burde vært 
akuttplassert på en institusjon, selv om dette var imot både 
jentas og morens vilje. I perioder hadde hun også vært usikker 
på om barnevernet burde ha reist sak om omsorgsovertakelse 
for fylkesnemnda. Saksbehandleren sa at hun opplevde det litt 
som å velge mellom pest og kolera. Det er vanskelig å finne 
fosterhjem til ungdommer, og jenta ville ikke bo hos faren på 
grunn av forholdet hun hadde til stemoren. Det ble også 
 vurdert om jenta kunne bo på hybel for en periode med opp-
følging av barnevernet. Men saksbehandleren fryktet at dette 
ville påføre jenta tilleggsbelastninger i en allerede vanskelig 
livssituasjon. Jenta selv ville fortsette å bo hjemme hos mor, og 
moren hadde ingen ønsker om at  datteren skulle flytte. Både 
under fokusgruppeintervjuet og i det individuelle dybde-
intervjuet med saksbehandleren var det tydelig at denne saken 
i stor grad aktualiserte dilemma og ambivalens i barnevernet 
knyttet til beskyttelse og deltakelse, og tvang og frivillighet.

En barriere for barns deltakelse i barnevernet er saksbehandle-
rens frykt for å påføre barn ytterligere belastninger. I en litte-
raturgjennomgang av forskning som ser på sammenhengen 
mellom barns deltakelse og barns helse, finner Vis m.fl. (2011) 
at det å få delta kan være positivt for barnet på flere måter. 
Blant annet kan deltakelse være en sikkerhetsventil for barnet 
det gjelder. Relevansen av dette aktualiseres i denne barne-
vernssaken. Status da prosjektet ble avsluttet, var at kontakten 

mellom jenta og saksbehandleren hadde avtatt. Det hadde 
skjedd mye på kort tid. Inngangen til tillitspersonens samar-
beid med jenta, og jentas ønske om tre møter, var konflikten 
mellom foreldrene. Det var mange hemmeligheter i saken, og 
for å dempe konfliktene mellom foreldrene måtte jenta til-
passe hva hun kunne si til hvem. Situasjonen til jenta var nå 
åpnet opp, både overfor faren og overfor barnevernet. Jenta 
fikk oppfølging gjennom samtaler på familievernkontoret, der 
også foreldrene hadde gått til samtaler. Da vi avsluttet prosjek-
tet, var det tre måneder siden den siste voldsepisoden. Jenta 
hadde formidlet til saksbehandleren at det gikk mye bedre. 
Saksbehandleren var likevel bekymret, men hun fikk støtte fra 
en av sine mer erfarne kollegaer. Dersom hun trodde på jenta 
når hun fortalte at hun hadde det dårlig, hvorfor skulle hun 
ikke tro på henne når hun fortalte at det gikk bra? 

Sammen med tillitspersonen gjennomgikk jenta det hun 
hadde opplevd – særlig i det første møtet med mor. 
Tillitspersonen noterte hva jenta sa i dagboken: «Jeg er fornøyd 
med møtet. Det gikk bedre enn jeg hadde trodd. Jeg har aldri før 
sagt så mye til noen. Det var godt å ha støtte, og jeg håper at 
forskerne finner ut at det er bra å ha en tillitsperson (…). 
Tidligere har jeg alltid vært alene med mamma i møter, og jeg 
er også redd for hva som skjer når jeg går ut fra møter.» Jenta sa 
videre at hun hadde konfrontert moren med en del ting på 
møtet. For første gang hadde hun følt at hun hadde med seg 
noen som var på hennes «parti», som hun uttrykte det. Jenta 
sa at dette hadde resultert i at barnevernstjenesten jobber mer 
ut fra hva hun sier, og ikke bare ut fra det foreldrene sier. Vis 
m.fl. (2011) argumenterer for at det å gi barn opplæring i og 
erfaringer med deltakelse kan gjøre dem mer i stand til å si ifra 
slik at omsorgssvikt og mishandling kan oppdages. Dette 
karakteriserer denne saken. To måneder etter at prosjektet var 
avsluttet, var imidlertid saksbehandleren til jenta overflyttet til 
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en annen avdeling, og jenta hadde fått ny saksbehandler. 
Kanskje har hun gjort seg noen erfaringer med at det kan nytte 
å si ifra. Spørsmålet er imidlertid om barnevernet har 
 strukturer som fanger det opp dersom hun sier ifra hvis moren 
fortsetter å slå. 

Diskusjon og RefleksjoneR MeD tanke 
pÅ viDeRe utpRøving
I den videre diskusjonen av dilemmaer, utfordringer og 
 utbytte fra vår utprøving må vi selvsagt ta høyde for at utprøv-
ingen ble gjennomført i svært få saker. Erfaringene gir ikke 
grunnlag for konklusjoner, men fungerer mer som innspill i 
diskusjon av styrker og svakheter ved ordningen vi utviklet og 
prøvde ut. I diskusjonen setter vi først søkelys mot  betydningen 
av  relasjoner for å realisere barns deltakelse. Videre ser vi nær-
mere på tillitspersonenes kvalifikasjoner, rolle og tilknytning 
til barnevernstjenesten. 

Relasjon elleR fokus mot møtestRuktuReR og 
inteRsubjektivitet? 
Thomas og O`Cane (1999) finner at saksbehandlere mener at 
barns deltakelse krever kontinuitet i relasjoner. For enkelte 
barn kan tid til å bygge relasjoner være viktig og et premiss for 
å opparbeide den tillit som er nødvendig for å kunne gjøre seg 
nytte av en tillitsperson i møte med barnevernet. Stor turnover 
og valg av organisasjonsmodeller der saken «reiser» gjennom 
ulike avdelinger i tjenesten, kan bidra til at saksbehandlerne 
unnlater å innlede et samarbeid med barna, nettopp fordi de 
ikke kjenner dem (ibid.). I vår utprøving engasjerte vi  nøytrale 
tillitspersoner med erfaring fra og kjennskap til barneverns-
systemet. De kjente ikke barnet fra før. I vårt prosjekt rettet vi 
oppmerksomheten mot tillitspersonens funksjon og rolle, ikke 
relasjon eller tillitspersonen som person. 

Vår erfaring var at alle barna som benyttet seg av en tillits-
person, hadde utfordringer som lot seg identifisere, selv om 
tillitspersonen var en fremmed. Sentralt i så måte var: 1) til-
litspersonens evne til å fokusere mot barnets agenda, 2) til-
litspersonens bidrag til at saksbehandleren tilnærmet seg bar-
net som et subjekt og ikke en sak, og 3) tillitspersonens rolle 
med tanke på å øke intersubjektiviteten i møtet (jf. Skjervheim 
1974). Slik vi ser det, er dette nærmest avgjørende med tanke 
på barns muligheter for deltakelse i et felt der saksbehandlere 
av ulike grunner lettere objektiverer barn enn forholder seg til 
dem som subjekter. Vår erfaring var videre at alle barna også 
fikk formidlet videre det de ønsket å ta opp, til rett person og 
instans. Dette krever møtestrukturer og en arena der barn har 
en naturlig plass som deltakere. Uten arena og eksisterende 
møtestrukturer er det vanskelig for barn å nå frem med sine 
tanker, meninger og behov. 

tillitspeRsonens kvalifikasjoneR og Rolle 
En nylig gjennomført evaluering og vurdering av Advocacy-
tjenesten i Wales viser at kvalifikasjoner og kompetanse hos 
personer som opererer som Children´s advocates, varierer 
(Children’s Comissioner for Wales 2012). Hos flere av de 
større NGO-tjenestetilbyderne som holder god faglig stan-
dard, er det et krav at Children´s advocates er kvalifiserte 
sosialarbeidere med kompetanse til å kommunisere med barn 
i beslutningsprosesser og med systemkunnskap og erfaring fra 
tjenesteapparatet. Tillitspersonene vi rekrutterte til utprøvin-
gen, hadde kjennskap til og evnet å ta i bruk hjelpemidler i 
kommunikasjon med barn, for eksempel diamantrangeringen. 
De hadde også systemkunnskap. Dette kan være en forutset-
ning for å hjelpe barn med å henvende seg til rett plass med det 
aktuelle problemet – og også med å orientere seg om hva som 
realistisk kan oppnås. 

Erfaring som saksbehandler i barnevernet forutsetter imidler-
tid at tillitspersonen arbeider med å skille denne rollen fra den 
nye. Det overordnede ansvaret for saksbehandleren er å sørge 
for at beslutningene som tas, er til barnets beste. En av saksbe-
handlerne uttrykte i fokusgruppeintervjuet at tillitspersonen 
skulle være saksbehandlerens forlengede arm og «brukes» litt i 
undersøkelsesøyemed i hennes arbeid med å ivareta barnets 
beste. Men der saksbehandleren retter sitt blikk og sitt fokus 
mot barnets beste, skal altså tillitspersonen jakte på hva som er 
i barnets fokus. Det er derfor mer riktig å si at tillitspersonen 
skal være barnets forlengede arm i møtet med barnevernet og 
andre. Tillitspersonens rolle må avgrenses til å være «barnets 
advokat» ved å støtte barnet og sørge for at barnets agenda og 
opplevelse av dets egen situasjon kommer frem. Dersom til-
litspersonen har erfaring fra å jobbe som saksbehandler, kan 
det være vanskelig å tre inn i rollen som barnets forlengende 
arm. Vi vil derfor anbefale at en i videre utprøving av profesjo-
nelle tillitspersoner reflekterer nøye over hvilke krav som skal 
stilles til kvalifikasjon, opplæring, erfaring og veiledning av 
tillitspersonene. I den forbindelse kan det være fruktbart å se 
nærmere på etablerte ordninger med «Children´s advocates» i 
for eksempel Wales. 

oRganisatoRiske stRuktuReR foR en 
 tillitspeRsonsoRdning
I fokusgruppeintervjuene var alle opptatt av tillitspersonens 
tilknytning til barnevernet ved en eventuell etablering av en 
tilsynspersonsordning. En saksbehandler mente at det aller 
beste hadde vært at andre enn barnevernet ga tilbud om 
 tillitspersoner: «Jeg ser for meg at det kommer noen helt utenfra 
og gir tilbud om dette (…) I ei sak der det var konflikter mellom 
meg og foreldrene, spurte jeg om de ville ha en tillitsperson. Mor 
steilet. Hadde det kommet fra noen andre, hadde det kanskje 
vært annerledes. Hun (mor) var ikke lydhør overfor meg. Hun 

skulle ikke ha noe med barnevernet å gjøre.» I en videre utprøv-
ing av tillitspersonsordningen bør tilknytningen til barneverns-
tjenesten vurderes nærmere. Kanskje bør ordningen forankres 
i en organisasjon utenom barnevernssystemet, slik ordningen 
er i blant annet Wales. Det er også interessant å se nærmere på 
ordninger der initiativet til å få en tillitsperson kan komme fra 
barn og unge selv, slik systemet med Children´s advocate er i 
Wales. I vår utprøving hadde vi en intensjon om å legge til 
rette for at initiativet kom fra barn og foreldre selv. Sammen 
med en av tillitspersonene lagde vi en informasjonsbrosjyre 
om den nye ordningen. Tanken var at brosjyren skulle være 
tilgjengelig på skoler, helsestasjoner og barnevernet, slik at 
barn selv kunne kontakte en tillitsperson ved behov. Dette 
opplegget kunne vi imidlertid ikke følge i vårt pilotforsøk, 
fordi vi ikke hadde ressurser nok. 

I prosjektet hadde vi en klar opplevelse av at vi samarbeidet 
med saksbehandlere som var interessert i barns deltakelse, og 
som var motivert for å prøve nye arbeidsmåter for å styrke 
barns mulighet for å bli hørt. Til sammen forespurte de åtte 
saksbehandlerne som deltok i utprøvingen, atten foreldre og 
barn over 15 år, men det ble bare gjort avtale om bruk av tillits-
personer i fem saker. Når barnet ble spurt om det ville ha en 
tillitsperson, hadde det pågått en trippel seleksjonsprosess: 
Først hadde saksbehandleren bestemt seg for å forespørre 
akkurat denne familien. Deretter vurderte kommunens interne 
koordinator kapasiteten til tillitspersonene. Før barnet ble 
spurt, måtte foreldrene til barn under 15 år gi sitt samtykke. En 
ordning der foreldre og barn kunne tatt direkte kontakt med en 
tillitsperson, ville være bedre både for å øke mulig heten for å 
kunne få en tillitsperson, og for å ivareta aspektet med frivillig-
het. Både barn og voksne i kontakt med barne vernet kan være 
redde for å takke nei til det som blir foreslått, av frykt for hvilke 
konsekvenser det kan få (Hennum 2010). Det må legges til rette 
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for et system som både gjør det lettere å få en tillitsperson, og 
som samtidig gjør det mulig å velge dette bort. 

foRslag til lovendRing
Selv om alle saksbehandlere i barnevernet skal jobbe for bar-
nets beste og for å sikre at barnets rettigheter blir ivaretatt, 
viser forskning at det er vanskelig for saksbehandlere å reali-
sere barnets rett til deltakelse i barnevernssaker. Resultatet er 
at barn i kontakt med barnevernet, barn som i henhold til 
barnekonvensjonens artikkel 12 annet ledd særlig har en rett 
til å bli hørt, ikke når frem i det offentlige beslutningssystemet. 

I barnevernpanelets rsapport (2011) og NOU: 2011:20 foreslås 
det å etablere tillitspersoner i det norske barnevernet. Parallelt 
med sluttføringen av denne artikkelen kom BLD med et 
høringsnotat der de foreslår å innføre en overordnet bestem-
melse om barns rett til medvirkning i barnevernloven. Helt 
konkret foreslår de å tilføye et annet ledd i § 4–1 om at barn 
«kan gis anledning til å ha med seg en person barnet har særlig 
tillit til. Departementet kan gi nærmere forskrifter om tillits-
personens oppgaver og funksjoner.» (BLD 2012:79) 

På flere punkter er det store prinsipielle forskjeller mellom 
tillitspersonordningen vi utviklet og prøvde ut, og forslaget fra 
BLD: 1) Der vi har prøvd ut profesjonelle nøytrale tillits-
personer, legger BLD til grunn at tillitspersonene skal 
 rekrutteres fra barnets eget nettverk. 2) Vi prøvde ut en tillits-
personsordning for barn som bodde hjemme. I forslaget til 
BLD er det bare barn under omsorg som kan ha en tillits-
person. 3) Gjennom en tretrinns møtemodell i vår utprøving 
reflekteres oppfatningen av at deltakelse i beslutningsprosesser 
må forstås som en prosess. I forslaget til BLD knyttes tillits-
personsordningen ikke spesifikt til prosedyrer for barns 
 deltakelse på møter. Vi har tidligere (Vis og Thomas 2009, 

Strandbu & Vis 2008, Strandbu 2011) argumentert for at 
Norges implementering av barnekonvensjonens bestemmelser 
om barns rett til deltakelse har vært mangelfull, fordi imple-
menteringen ikke har vært spesifikt knyttet til prosedyrer i 
saksbehandlingen. En tillitspersonsordning er ikke tilstrekke-
lig for å realisere barns deltakelse. Det er også nødvendig å 
etablere møtestrukturer. For barn som bor på institusjon eller 
er plassert i fosterhjem, eksisterer det møtearenaer og tilsyns-
ordninger. Slike systemer eksisterer ikke i samme grad for barn 
som mottar hjelpetiltak i det norske barnevernssystemet. 

Gjennom forslaget om endring av § 4–1 i barnevernloven, 
viser departementet at de ønsker å gjøre noe med gapet mel-
lom formuleringer om barns rett til informasjon og deltakelse 
i barnekonvensjonen og barneloven, og praksis i norsk barne-
vern. Forslaget fra BLD bygger i stor grad på erfaringer inn-
hentet fra tidligere barnevernsbarn som har bodd i fosterhjem 
og på institusjon. De forteller at det å ha med seg en person de 
føler seg trygg på, ville gjort det lettere å fortelle om vanskelige 
forhold på møter med barnevernet (BLD 2012: 74). Vi mener 
at det strengt tatt burde være en selvfølge at barn under barne-
vernets omsorg, særlig i fasen hvor de etablerer seg i ny bolig 
og ny familie- og omsorgssituasjon, skulle få ha med seg en de 
kjente godt og var trygg på i møter med barnevernet og andre. 
Det er nærmest et paradoks at dette må lovfestes.

Det er også forskjell på å få emosjonelle støtte fra noen man er 
trygg på og kjenner godt, og det å få hjelp til å tydeliggjøre sin 
egen agenda og sine meninger i forbindelse med en beslutnings-
prosess. Med bakgrunn i blant annet familierådsforskningen 
(Strandbu 2007), reiser vi derfor spørsmål ved om den 
 foreslåtte lovendringen kan kompensere for de utfordringene 
barn har når det gjelder mulighet for makt og innflytelse i 
barnevernet. Forskning viser blant annet at støttepersoner i 

forbindelse med et familieråd, som er rekruttert fra barnets 
private nettverk, kan oppleve avmakt både i møte med det 
offentlige og i møte med andre fra det private systemet. En 
støtteperson som for eksempel er barnets mormor, kan også 
oppleve lojalitetskonflikt i forhold til barnets mor (eget barn) 
og barnet (sitt barnebarn). 

konklusjon
I forarbeidene til den norske barnevernloven ble det presisert 
at «…å se med barns øyne er en hovedutfordring» (Ot.prp. nr. 
44 1991–1992: 14). Å innta den andres ståsted, og se det den 
andre ser, kan være vanskelig. Å etablere intersubjektiv 
 forståelse kan være særlig vanskelig når den andre er i en 
annen livssituasjon og med erfaringer fjernt fra ens egne. 
Ifølge Skjervheim (2002) er det slik at vi objektiverer den 
andre, særlig når vi ikke forstår den andre, eller når vi 
 oppfatter det den andre sier, som svært urimelig. Jo vanske-
ligere barnets livssituasjon er, desto større er også voksnes 
 tilbøyelighet til å ville beskytte barnet og dermed gi det en 
status som objekt (jf. Cantwell 1994). Det kan være vanskelig 
å forene beskyttelse av barn med tilrettelegging for deltakelse 
gjennom en intersubjektiv holdning der barnet oppfattes som 
et subjekt (jf. Opdal 2002). Christiansen (2012) skriver at 
 tilrettelegging for barns deltakelse bryter med øvrige arbeids-
former i et formalistisk og byråkratisk barnevern der  tidsfrister 
og krav om dokumentasjon står sentralt. For saksbehandlere i 
barnevernet kan det nærmest være snakk om en iboende 
 rollekonflikt mellom saksbehandlerens objektiverende ansvar 
for barnets beste og ansvaret som ilegges dem gjennom 
 barnets rett til deltakelse. I artikkelen har vi problematisert om 
systemet vi har etablert i det norske barnevernet, er godt nok 
for å få sikre barns deltakelse. Vi har reist spørsmålet: «Trenger 
vi en ordning med tillitspersoner i det norske barnevernet?» 
Og svaret vårt er ja, det trenger vi. 

I 2004 ble § 6–3 endret for å styrke barns mulighet for 
 deltakelse. Dette ble fulgt opp gjennom kompetanseheving. 
Forskning viser at ingen av delene ga de resultatene man 
ønsket. For å lykkes med barns deltakelse i barnevernssaker 
mener vi at det både må legges til rette for tillitspersons-
ordninger og etableres møtestrukturer. Ved en videre utprø-
ving av ordningen med en nøytral profesjonell tillitsperson er 
det behov for en tydeligere avklaring av rolle og ansvar. Det 
gjenstår også mye med tanke på presisering av hva som skal 
være tillitspersonens kvalifikasjoner, og hvordan en slik ord-
ning kan organiseres og administreres. Der BLD sitt forslag 
ikke gir noen administrative eller økonomiske kostnader, vil 
etablering av profesjonelle nøytrale tillitspersoner slik vi 
prøvde dette ut, kreve ressurser og en helt ny organisasjon for 
å realisere barns deltakelse. Er vi i Norge klar for det?
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I Barn i Norge-rapporten er det vanligvis fagpersoner som får 
presentere sitt syn på status av ulike sider ved barn og unges 
oppvekstvilkår. Men i tråd med at Voksne for Barn alltid pre-
diker betydningen av å la barn og unge høres, vil vi i år leve 
som vi lærer og også la de unges stemme høres når vi skal ta 
tempen på hvordan barn og unge har det i Norge. 

I mange år har vi i Voksne for Barn invitert unge med 
 spesielle livserfaringer til å dele disse erfaringene, slik at vi 
kan bruke deres kunnskap når vi skal utvikle og forbedre 
tjenestetilbudene. Mange av de unge som har bidratt med 
sine iblant dyrt kjøpte erfaringer, har vært under  barnevernets 
omsorg. De har mange meninger og tanker om hvordan ting 
kan gjøres annerledes for at barn og ungdom som trenger 
hjelp fra barnevernet, skal få det så tidlig som mulig, og på en 
så god måte som mulig.  

Vi utgår fra at vi alle ønsker en praksis i norsk barnevern som 
er basert på kunnskap. Det er ikke vanskelig å se at både 
evidens basert kunnskap og den erfaringsbaserte kunnskapen 

som fagfeltet står for, er godt integrert i det kunnskapsgrunn-
laget som barnevernet baserer sine tjenester på. Vi ønsker 
også å sikre at den erfaringsbaserte kunnskapen som unge 
brukere av tjenester innehar, blir en tydelig del av det totale 
kunnskapsbildet. I denne artikkelen vil du derfor få ta del i de 
unges egne tanker om hva som er viktig når vi skal passe på 
og støtte opp i noen av de vanskelige overgangene i livet – 
Mind the Gap! 

MinD the gap
Begrepet «Mind the Gap» er vel best kjent fra, og lettest 
 assosiert med, fareskilter fra Metro og T-baner rundt om i 
verden. Overgangen mellom perrong og T-banevogn er det 
absolutt viktig å være oppmerksom på. De fleste barn har 
også en stødig hånd til å støtte seg til når dette gapet skal trås 
over.

Men det finnes andre overganger og «gap» som kanskje ikke 
er like åpenbare. For oss i Voksne for Barn representerer over-
ganger endringer i et barns liv, en reise fra et sted til et annet 

Unge brukere av barnevernets tjenester har mye klokt å bidra med når vi skal utvikle og forbedre 
 tjenestetilbudet. Vi har latt noen av de ungdommene som har deltatt i Voksne for Barns virksomhet 
og som har lang og omfattende erfaring med å være under barnevernet omsorg, komme til uttrykk. De 
forteller oss om hvilke overganger vi må passe på og hva vi kan gjøre for å gjøre dem så gode som mulig.

mind the gap i barnevernet 

– de unges stemme 

ina bækkevolD neRgÅRD  barnevernspedagog 
og ansatt i organisasjonen Voksne for Barn. 
Nergård har medvirkning og frivillighet som 
sitt hovedarbeidsområde i organisasjonen. 

kaRin källsMyR er ansatt som fagkoordinator i 
Voksne for Barn, og er programansvarlig for 
ARENA som er organisasjonens program for 
medvirkning og sosialpolitisk arbeid. 
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barnevernet der. Andre har bodd hjemme til tross for at de 
selv mener at de burde ha blitt flyttet fra hjemmet.  

Gjennom prosjektet, og andre møter med barn og unge har vi 
fått definert mange kritiske overganger eller «gap». Noen av 
de overgangene de stadig kommer tilbake til, er 

 › å flytte fra mor og far
 › gjentatte brudd og flyttinger
 › å bli fratatt ansvar for seg selv, foreldre og søsken
 › det å bli «barnevernsbarn», med de negative fortegnene 

de har opplevd at det har hatt
 › veien ut av barnevernet mot et selvstendig liv 

Det er viktig å påpeke at disse overgangene ikke utelukkende 
preges av negative opplevelser, men også av nødvendighet, 
trygghet og lettelse. Samtidig er det ikke til å komme bort fra at 
det har vært mange opplevelser av redsel, utrygghet,  forvirring 
og nedverdigelse. De unge har mange gode råd i forhold hva 
som kan gjøre ting lettere i disse situasjonene. De kan også 
fortelle mye om hvem og hva som har vært til god hjelp. 

Vi vil i denne artikkelen konsentrere oss om de tema relatert 
til overganger som de unge har snakket aller mest om. Vi vil 
benytte oss av sitater fra ungdom for å belyse disse temaene 
med deres egne ord, de kan beskrive det bedre enn noen. 
Sitatene er skrevet i kursiv.

Deltakelse, innflytelse og Makt
Det å bli involvert er alfa og omega! Alle har rett til å ha noe å 
si i sitt eget liv, inkludert barn og ungdom, uavhengig av 
 hvilken alder de er i. Ikke bruk et språk vi ikke forstår, ha ikke 

møter uten oss, ikke lat som om du er interessert i hva vi har å 
si. Vær interessert!

Det å bli inkludert i sitt eget liv, vite hva som foregår, og ha 
mulighet til å påvirke, er noe av det de aller fleste framhever 
som viktig for å kunne takle en vanskelig situasjon. Noen har 
opplevd å bli møtt på en slik måte, fått opplevelsen av at deres 
mening er viktig, og fått gode forklaringer på det som skjer. 
Mange av disse unge mener at måten de har blitt møtt på har 
vært med på å gi dem styrke og evne til å håndtere det som 
har vært vanskelig. Noen har møtt den ene voksne som ga 
dem håp og motivasjon gjennom å involvere dem og 
 respektere deres meninger. En jente beskrev dette som 
 «englene» i hjelpeapparatet. Andre barn og unge har aldri 
erfart dette, og mener at de har klart seg på tross av den 
 kontakten de har hatt med hjelpeapparatet. 

Barn står i et avhengighetsforhold til de voksne, som i denne 
sammenhengen har makt til å inkludere eller ekskludere 
 barnets perspektiv og bevisst eller ubevisst stenge eller åpne 
for barnets deltakelse.1 Når barn og foreldre møter hjelpe-
apparatet, vil det i utgangspunktet være en ubalanse i forhol-
det mellom dem. Tjenesteytere har i kraft av systemet og sin 
faglige kunnskap vært vant til å utøve både definisjonsmakt 
og beslutningsmakt overfor brukere. Barn, unge og foreldre 
kan dessuten ha forventninger om at det er tjenesteyteren 
som vet best og bestemmer. I kraft av sin ekspertise kan 
 hjelperen dermed bli en autoritet som man lytter til uten å 
stille spørsmål. I kontakt med barn og unge kan tjeneste-
yteren i tillegg ha en autoritet rett og slett i kraft av å være en 
voksen. Det er så viktig å være oppmerksomme på hvordan 
denne makten og autoriteten forvaltes. 

i livet. Som alle andre reiser vil disse livsreisene være ulike, 
både når det gjelder hvor godt forberedt man er, hvor stor 
reiselyst eller reisefeber man har, om man sitter igjen med en 
følelse av at det har vært en fin tur eller ikke. Hvor gode 
guider har man med seg? Er veien tydelig skiltet? Er det noen 
som ser deg vel av gårde, og ønskes du velkommen dit du 
skal? Hva du har med deg i kofferten og hvem som er ditt 
reisefølge, vil også være av betydning.

Noen overganger vil være allmenne, noe som alle eller mange 
barn opplever. Eksempler kan være overgangen fra barnehage 
til skole, eller det å få søsken. 
Andre overganger kan representere en tydeligere definert 
risiko for enkelte barn og familier, for eksempel at foreldrene 
skilles. Vi har også overganger som er knyttet til mer åpenbart 
dramatiske, akutte eller omveltende hendelser, såkalte kriser. 
Dette kan være hendelser med et individ, i en familie, eller i 
et helt samfunn. Hvordan kan vi sikre at flere barn og unge 
har stødige hender også i disse situasjonene? Kan vi bidra til 
at fareskiltene blir like tydelige og gjenkjennelige ved slike 
overganger?

Det er viktig å vite noe om hvilke «gap», overganger og reiser 
barn og unge møter og foretar seg i ulike situasjoner, og også 
hva som kan være utfordrende og vanskelig. Men like viktig 
er det å være klar over hva det er som kan gjøre overgangene 
tryggere og lettere, hvordan man kan skape en så god reise 
som mulig, selv om det stormer rundt en. Voksne for Barn er 
opptatt av hvordan barn og unge kan styrkes og rustes til å 
møte de utfordringer som livet gir, og også hvordan voksne 
kan gi støtte gjennom å være et godt reisefølge. For å få god 
kunnskap om hvordan dette bør gjøres, har vi valgt å lytte til 
og be om råd fra en svært viktig kunnskapskilde!
 

kilDen – baRn og unge selv
Nå er tiden overmoden for barn og unge til å delta, og virksom-
heten må endres. Når du bor i en institusjon, blir det veldig 
mye oss og dem. Hvis noe har skjedd, eller man skal gjøre noe, 
er det de voksne som diskuterer og planlegger, uten oss. Vi får 
bare informasjon til slutt og har ingen mulighet til å påvirke. 
Og da er det lett at det blir konflikter. Hadde vi vært med fra 
begynnelsen, ville det absolutt vært annerledes og det hadde 
kanskje fungert bedre.

Noen av de erfaringene unge brukere har delt, har Voksne for 
Barn samlet i heftene Skriv for Livet og Født til å skinne. 
Heftene er nyttige for voksne som møter disse barna, ved at 
de gir et innblikk i de unges verden, gir gode råd om hva som 
har vært til hjelp, og kan være et godt utgangspunkt som 
samtale. Tekstene berører både hjerne og hjerte!

Vi har også møtt nordisk ungdom i prosjektet «Barnens 
Röst». «Barnens Röst» er en del av prosjektet «Tidiga insatser 
för sårbara familjer», som Nordens Välfärdscenter gjennom-
fører på oppdrag av Nordisk Ministerråd. Oppdraget er å 
bidra til et sterkere samarbeid mellom forskere og praktikere 
og gi økt kunnskap til de som møter barn og unge i sin virk-
somhet.  Målsettingen er videre å tilby hjelp og støtte så tidlig 
som mulig, til familier og barn i risiko for marginalisering. Å 
løfte frem de unges syn på hvordan slik hjelp og støtte kan gis, 
er en viktig del av dette, og ivaretas gjennom «Barnens Röst».

I prosjektet har vi invitert ungdom fra Sverige, Norge, 
Finland og Danmark til tre samlinger. Alle som har deltatt på 
samlingene, har det til felles at de har vært «kunder» hos 
barneverntjenesten/socialtjänsten i det respektive land.  Noen 
har bodd i fosterhjem eller på institusjon, noen har bodd 
hjemme hos mamma eller pappa og fått god hjelp og støtte av 1 Astrid Strandbu: Hvordan legge til rette for barns deltakelse i familierådets beslutningsprosesser? Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge 2008

”   de unge har mange 
gode råd i forhold til hva 
som kan gjøre ting lettere 
i disse situasjonene. 
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 plassert under barnevernets omsorg vedrørende synet på 
egen deltakelse, og ba dem rangere faktorer som var viktige 
for egen deltakelse. Fra mest viktig til minst viktig ble 9 
 faktorer rangert på denne måten: 1) bli lyttet til, 2) få si sin 
mening, 3) få støtte, 4) få vite hva som skjer, 5) få valg, 6) tid 
til å tenke igjennom ting, 7) at voksne ikke legger press på 
meg, 8) at voksne tar gode avgjørelser og 9) få det som jeg vil. 
Barns deltakelse handler altså ifølge barna selv mye om 
 opplevelsen av å bli lyttet til og forstått. Kommunikasjon og 
relasjon blir dermed sentrale elementer i brukermed-
virkningsbegrepet. 

Undersøkelsen er et eksempel på at barn nettopp har forstått 
noe veldig viktig som ikke alltid er like åpenbart for oss 
voksne. Å ta barn og unges medvirkning på alvor handler 
mye om å huske å spørre, og like mye om å ta seg tid til å lytte. 

Jeg har brukt et halvt liv på å ta mot til meg for å spørre om 
hjelp. Det er DIN jobb å lytte til meg!

Det handler om å respektere hverandre nok til å ta med dem 
det gjelder når det snakkes om dem. Og det handler ikke 
minst om å kunne ta den andres perspektiv.

Voksne må være ærlige, åpne, vise at du er til å stole på, vise 
respekt for barn. Man må bli kjent, på ordentlig. De må  fortelle 
litt om seg selv også, være litt personlige.

Når hun viste at hun stolte på meg, opplevde jeg at hun respek-
terte meg, og da var det lettere å si hva jeg mente.

De må tenke på hele personen – kultur, hudfarge, religion, 
bakgrunn, hvilket syn folk har på sånne som oss. Det er en 
forskjell om du kommer fra Afrika eller fra Europa. De må vite 

litt om hva man tror på og hvordan man gjør det for eksempel 
når man faster.

foRutsetningeR foR Å kunne MeDviRke
Den bærende tanken er at barn og unge har tilstrekkelig 
kompe tanse til å medvirke i beslutninger som angår dem, 
hver og en etter sin situasjon, alder og modenhet. De er 
eksperter på sin situasjon, og kan også dele sine erfaringer og 
synspunkter relatert til sitt møte med hjelpeapparatet. De 
som møter barn og unge i sitt arbeid, kan benytte seg av 
denne erfaringsbaserte kunnskapen for å gjøre virksomheten 
bedre og mer treffsikker. Dette er viktig informasjon og 
 verdifull kunnskap når man planlegger eller evaluerer. 
Beslutningsgrunnlaget blir bedre, og bidrar til godt under-
bygde beslutninger. Det kan også gjøre det lettere å gjøre 
konsekvensanalyser av mulige beslutninger som berører barn. 

Men barn og unge behøver også de voksnes støtte for å kunne 
utvikle og benytte seg av sin kompetanse. Det er alltid 
tjeneste utøverens ansvar å sørge for at barnets rett til med-
virkning på egne premisser er ivaretatt, vurdere hvordan 
barnets meninger skal vektes i forhold til foreldrenes, samt 
sørge for at barnet beskyttes og ivaretas på en god måte ved 
eventuelle konflikter. Kjernen i å arbeide deltakende er å være 
undrende, nysgjerrig og klare å lytte på alvor. Den voksnes 
viktigste oppgave er å skape trygge rammer der det er mulig 
å formidle det man har på hjertet. 

Veilederen «Barns deltakelse i barnevernet» (Strandbu og Vis 
2008) har som utgangspunkt at barn skal være deltakende i 
de beslutningene som angår dem, og viser at brukermed-
virkning er noe mye mer enn en samtale der informasjon 
deles. Gjennom gutten Arne sine øyne pekes det både på de 
utfordringer og de muligheter som ligger i det å få til med-

Hvis vi skal møte barn og unge på den måten de sier de har 
behov for – og inkludere dem på en god og reell måte – så må 
vi endre noe av maktforholdet.

For makt er en komplisert komponent. Makten får sitt inn-
hold og sin konsekvens ut fra hvordan den forvaltes og 
 kommer til uttrykk. Det er lett å tenke på makt med et 
 negativt fortegn. Det er kanskje i de tilfellene at makten blir 
brukt på en negativt eller manipulerende at vi oftest snakker 
om makt.  Men makt kan også brukes til å skape tillit og 
 fortrolighet. Mange barn og unge trenger noen med makt og 
myndighet på sin side, til å kjempe for seg og til å være voksen 
og overta ansvar. De trenger noen som gir dem trygghet på at 
de kan og vil hjelpe. Makt kan også være makt til å definere 
sannheten ut fra det den unge selv opplever og formidler, slik 
at de også selv kan stole på sin egen kunnskap, erfaring og 
sannhet. De unge brukerne vi møter som har gode erfaringer 
med hjelpeapparatet, knytter mange av sine positive  erfaringer 
til det å bli lyttet til og tatt på alvor, opplevelse av respekt, 
tydelige voksne som forteller sannheten og som er interes-
serte. Dette kan igjen bety at de har møtt voksne som har hatt 
en trygghet i den maktposisjonen de innehar, og ikke 
 opplever det som et problem å utøve denne makten på en 
respektfull og inkluderende måte. 

Selv om barn og unge er eksperter på sin egen situasjon, må 
ikke de voksne abdisere fra sin voksenrolle eller sin fagrolle og 
det ansvaret det innebærer å ha den makten. Det innebærer å 
være ansvarlig for de beslutninger som tas, men ved å lytte til 
og lære av de unge, kan det være lettere å både definere og ta 
beslutninger på en god måte. Retten til deltakelse handler 
altså ikke om å la barn og unge bestemme selv eller å la dem 
være ansvarlige for de avgjørelsene som tas, men heller om å 

tørre å bevege seg inn på den unges banehalvdel. Deltakelse er 
en prosess i nært samspill med de ansvarlige, hvor den unge 
må få den støtten og tilretteleggingen det er behov for å 
kunne mene og si sin mening, og hvor disse meningene kan 
bistå den ansvarlige med å ta bedre beslutninger. 

Makt, og hvordan man bruker den makten man har, må være 
bevisst, definert og mulig å etterse. Da kan det også være 
enklere å se hvordan den unge faktisk kan ha, har og har hatt 
innflytelse i det som angår sitt eget liv. Det blir også lettere for 
den unge å forstå spillereglene ved medvirkning.

Den «farligste» maktbruken er kanskje der den åpne og defi-
nerte makten har blitt erstattet av en skjult makt. Med det 
mener vi situasjoner der makten blir uklar, eller der systemet 
eller den voksne utgir seg for å inkludere og lytte, men i 
 virkeligheten har vanskelig for å tørre eller ville slippe den 
unge til. De unge gir oss mange eksempler på dette: De 
voksne som bare later som de er interesserte, de som spør 
men ikke lytter til svaret, de som kikker på klokka hele tiden 
osv. Denne formen for maktbruk ødelegger for relasjon og 
fortrolighet, og det er også fare for en negativ læringsverdi. 
Det er egentlig ikke er noen vits i å si hva man mener. 

For barn og unge innebærer brukermedvirkning å ha rett til 
informasjon som er tilpasset alder og funksjonsnivå, en reell 
mulighet til å få uttale seg, bli lyttet til og oppleve at det en 
har å si er viktig og av betydning. Det innebærer også at for-
eldre, foresatte eller andre voksne har rett til å ivareta denne 
rettigheten ved å representere barnets synspunkter der barnet 
ikke er i stand til det selv, eller ved å delta sammen med barnet. 

Nigel Thomas2 gjorde i 2000 en undersøkelse blant barn 

2 Thomas, Nigel: Children, family and the state. Macmillan, London. 2000
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”   Den voksnes viktigste 
oppgave er å skape trygge 
rammer Der Det er mulig å 
formiDle Det man har på 
hjertet. 



virkning i praksis. I veilederen fremstilles medvirkning som 
en prosess som består av flere deler: 

Informasjon: For å ivareta sin rettighet om deltakelse er barn, 
ungdom og foresatte avhengige av informasjon på ulike 
nivåer; de må ha informasjon om sine rettigheter, en viss 
systemkunnskap, informasjon om saken de skal mene noe 
om, osv. Informasjon er også en forutsetning for å kunne 
danne seg egne meninger. 

Meningsdanning: Det er ikke alltid lett å vite hva man skal 
mene om ting. Alder, personlighet, funksjonsnivå, informa-
sjon, kontekst, grad av konflikt osv. vil påvirke dette. Mange 
trenger noen å snakke med for å kunne danne seg en mening, 
og også trygghet i forhold til at det er «greit» å mene noe, selv 
om ens meninger kan være i strid med andres tanker om 
saken. 

Uttrykke meninger: For at meninger skal bli en del av 
 beslutningsgrunnlaget, må disse meningene gjøres kjent for 
beslutningstakerne. For enkelte er det lett å uttrykke dette, 
mens det for andre kan oppleves som belastende for et barn å 
skulle si sin mening i frykt for å si noe galt eller såre noen når 
de voksne rundt representerer ulike behov og meninger. 
Relasjonsbygging og godt samarbeid mellom de voksne kan 
være med på å lette dette, samt alternative kommunikasjons- 
og uttrykksformer.

Inklusjon av meninger: Når du deltar og bringer fram dine 
meninger, skal disse tas på alvor. Ulikhet i makt kan få konse-
kvenser for om meningene blir inkludert i beslutningsgrunn-
laget. Flere finner at barnets mening tillegges mindre vekt, og 
at barnet oppfattes som mindre modent og kompetent når 
barnets syn avviker fra de voksnes (Schofield og Thoburn 

1996, Thomas og O’Kane 1998, Thomas et al. 1999 i Strandbu 
og Vis 2008).

Oppfølging: Det er viktig å følge opp med å sjekke hvordan 
det har vært å medvirke, og å avklare når og hvordan en får 
tilbakemelding på hvordan innspill og meninger har blitt tatt 
i bruk.  

Når vi har spurt de unge om hva som skal til for å sikre en 
reell mulighet for medvirkning, hva som skal til for at de skal 
føle det trygt å si sin mening, har de vært opptatt av mange 
ulike forhold, blant annet:

 › Ikke bruk vanskelige ord som jeg ikke forstår.
 › Bruk tolk så ofte som mulig der det er behov.
 › Vis at du har tid til meg.
 › Gjør noe sammen med meg.
 › Vis forståelse og interesse.
 › Vær på min side.
 › Gi litt av deg selv.
 › Vær tilgjengelig og lydhør.
 › Husk at vi har opplevd verre ting enn å høre sannheten.
 › Vi har rett til å være med på å bestemme over vårt eget 

liv og vil vite hva som skjer, vi er avhengige av DEG for å 
få oppfylt denne retten.

Behovet for informasjon er et gjennomgående tema når vi 
møter unge brukere. Det kan handle om generell informasjon 
om hvor og hvordan man kan få hjelp når man behøver det, 
og informasjon om hvilke rettigheter man har. Det kan også 
være spesifikk informasjon man behøver for å kunne forstå 
og bedre mestre sitt eget liv. 

De unge gir oss fornuftige tanker om hvorfor dette er viktig, 

og har også gitt oss noen gode eksempler på hvordan man kan 
implementere retten til informasjon i praksis.

For å kunne delta i det virkelige liv må man ha informasjon. Og 
informasjonen må man få på en måte som man kan forstå. 
Kanskje det tar lang tid og må sies mer enn én gang. Man må 
også ha tillit til den som gir informasjonen, slik at du kan stille 
de dumme spørsmålene, og slik at du virkelig kan finne ut det 
du trenger å vite. Når du sitter der i et møte, så kanskje de andre 
allerede har tenkt og snakket mye, og jeg får høre om det for 
første gang da. Det er ikke så lett å vite hva man skal tenke da.

Du trenger å vite hvor du kan får hjelp og hvilke rettigheter du 
har som barn eller ungdom. Jeg vet ikke hvor eller hvordan 
informasjonen skal gis, men kanskje på skolen eller hos helse-
søster. Dette er jo livsviktig kunnskap!

Det bør lages små brosjyrer som er skrevet til ungdom, der våre 
rettigheter står forklart klart og tydelig. Vi må lete selv på nettet 
for å finne ut av dette, og det blir man jo bare forvirret av. 
Ungdom kan være med på å lage slike brosjyrer.

For å kunne møte og delta i det virkelige liv er det viktig at de 
voksne er involvert og gir oss informasjon sånn at vi kan være i 
stand til å vite hva jeg tenker og ønsker. Det kan handle om 
hvordan møtene organiseres, hvordan vi snakker med  hverandre. 
Vi trenger tid til å tenke og forstå alle sider av saken og hvilke 
konsekvenser valgene kan få. Det er ikke så lett. Og jeg må være 
trygg på de som jeg snakker med dette om.

Den som skal hjelpe meg, må fortelle meg hva hun kan hjelpe 
meg med, ikke hva hun ikke kan gjøre. Jeg må få vite at de 
 faktisk kan hjelpe. Hvordan skal jeg ellers kunne kjenne at det 
finnes håp for meg?  

Jeg forsto ingenting før jeg fikk vite fra helsesøster om pappas 
sykdom. Når hun fortalte meg det, forsto jeg jo at det ikke var 
noe galt med meg, eller at det var min skyld at han oppførte seg 
rart, men at det var en sykdom. Da ble det lettere å leve igjen! 
Hun forklarte på en måte som gjorde at jeg kunne forstå, og jeg 
fikk råd om hva jeg kunne gjøre eller hvordan jeg kunne ta vare 
på meg selv når pappa hadde dårlige perioder. Det var fint å få 
helsesøster som kjente meg godt, å snakke med. Hun tok seg tid 
og forsto at jeg trengte å snakke med noen, selv om jeg ikke  forsto 
det selv akkurat da. Alt var bare kaos og tårer. Hun forklarte 
meg også på en bra måte, og jeg var ikke redd for å spørre om 
noe dumt ettersom hun var så snill og trøstet meg. 

Jeg tror også at de som jobber med barn og unge, trenger å tenke 
igjennom hvilken informasjon de skal gi, og ikke bare ha en 
masse standardting de sier. Alle er forskjellige, og situasjonen 
påvirker også. Noen ganger er det som om de bare snakker og de 
snakker, og jeg husker ikke noe etterpå. Du bare nikker og sier 
ja, bare for å få det til å slutte. Jeg tror at voksne må være gode 
lyttere. Spørre og undersøke hvordan det har vært og hva du 
trenger å vite.

goDe oveRgangeR
Vi skal se på hva de unge selv sier om hvordan disse grunn-
leggende forutsetningene for deltakelse kan være avgjørende 
for gode overganger. Vi har valgt noen av de overgangene de 
unge har pekt på som kritiske, og disse handler om situasjonen 
som oppstår når de ikke lenger kan bo hjemme.

Alle de unge vi møter, forteller om det å flytte fra familien som 
vanskelig og vondt, på tross av at de da, eller i ettertid, ser at 
det var den eneste muligheten. Mange mener at dersom man i 
denne situasjonen hadde fått mer og bedre informasjon og 
blitt inkludert på en skikkelig måte, så ville denne overgangen 

62 BARN I NORGe 2012 RettssikkeRhet i baRneveRnet? 63  



byrde for min fosterfamilie. Unge mennesker som selv har vært 
fosterbarn, kan hjelpe med informasjon og kunnskap om dette.

tilsyn
Det er viktig at tilsynet med og kontroll av både institusjoner 
og fosterhjem fungerer godt. Det gjør det ikke i dag. Man må 
for eksempel snakke alene med barnet, ikke alltid sammen med 
fosterforeldrene. Du ønsker ikke å såre fosterforeldrene dine, så 
hvis du har noe negativt å si, er det enklere når de ikke er med 
i samtalen. Man kan også være redd for konsekvensene hvis 
man klager. Personen bør sjekke at alt fungerer, og må vise 
barnet at han er på barnets side. Han eller hun må etablere et 
godt forhold til barnet, slik at det blir trygt å fortelle hvordan 
du har det.

Jeg fikk sagt fra til barnevernet at jeg ville bytte fosterfamilie. 
Det var helt katastrofe hjemme da, og jeg gråt hver dag! Det de 
sa på telefonen var: «Er du sikker på det? Jeg skal ringe til et par 
personer som vet mer om dette, så ringer jeg deg på torsdag 
(den dagen var tirsdag).» Hun ringte aldri tilbake.

Det Respektfulle Møtet
Uansett hvilket tema vi snakker om, eller hvilke oppgaver vi 
forsøker å løse, koker det alltid ned til at godt sosialt arbeid 
handler om relasjonen mellom barnet og den som skal hjelpe. 
Om den ikke er bygd på tillit og tiltro, hjelper det ikke om vi 
definerer mål eller tar «riktige» beslutninger. Den som skal 
hjelpe, må legemliggjøre omsorg, og barnet må oppleve at det 
er en person som står på deres side. Noen som vil deg vel og 
ser dine ressurser, muligheter og håp. Dette er like viktig i den 
første innledende kontakten som i det videre arbeidet. 

Dette sier barn og unge selv:
De som jobber med barn og unge, må lære mer om hvordan de 

skal skape gode relasjoner. Det er jo veldig menneskelig å ikke 
ville dele noe av deg selv om ikke den andre også viser litt av 
seg. En del voksne er så redde for å fortelle noe om seg selv, og 
vil ikke engang svare om en spør. Man spør jo fordi man ønsker 
å bli kjent med den personen som skal hjelpe, for at man skal 
stole på henne. Hva er de redde for? 

De som jobber med barn og unge i slike situasjoner, må ha 
fokus på hva vi kan, våre sterke sider og ressurser, og ikke bare 
på det vi ikke klarer. Jeg må får høre at jeg er bra! 

Kjemp for meg! Det er det ingen som har gjort, og jeg klarer det 
ikke selv. Jeg er et menneske, ikke en arbeidsoppgave eller en sak. 

Det er ikke så enkelt å bare sitte på et kontor og prate, rett opp 
og ned, når man er barn. Det kan være enklere å prate om man 
gjør noe sammen, noe som gir en positiv opplevelse. 

Når man møter barn og skal gi dem hjelp, må man ordne møtet 
sånn at det er på barnets vilkår. Bruk et språk de forstår, gi dem 
nok tid, være omsorgsfull og sjenerøs, kanskje møtes på en bra 
plass og gjøre noe sammen. Og så må man undersøke om bar-
net virkelig synes det er en god måte å gjøre det på, sånn at 
man ikke bare tror at det er bra.  

Man har så mange oppbrudd i sin oppvekst. Det er som en 
oppsamling av knuste hjerter. Kan man stole på andre? Det 
spørsmålet stiller man seg alltid når man møter noen som har 
som oppgave å hjelpe deg. 

vært mindre smertefull og traumatisk. De påpeker hva som 
ikke har fungert, men har også gode råd om hva det er viktig 
å tenke på når et barn ikke kan bo hjemme lenger. Dette 
handler både om hvordan overgangen fra biologisk familie til 
institusjon eller fosterhjem kan gjøres så bra som mulig, og 
om hvordan man kan kontrollere at alt fungerer som det skal. 
Dette håper de at ansatte i barneverntjenesten kan lære av, 
slik at de kan bidra til å skape så gode overganger som mulig. 
Her lar vi de unges egne ord få tale for seg selv: 

Å flytte
Man må bruke god tid for å finne et bra alternativ til å bo 
hjemme, ingen raske, provisoriske løsninger. Vi ønsker å få en 
permanent bosituasjon. Alle vi har jo ofte bodd lenge, kanskje 
hele oppveksten, i et dårlig miljø, så vi dør ikke om man bruker 
noen uker på å finne en riktig bra løsning. Det er en grunn til 
at vi må flytte hjemmefra, og vi behøver ikke et nytt kaos, nye 
oppbrudd og nye brutte relasjoner. 

Jeg ble ikke fortalt i tide hvorfor jeg var i fosterhjem, og det 
hjalp meg da jeg fikk fortalt det – men likevel, det var altfor 
sent. Jeg har allerede vært forvirret på det høyeste.

Når det er sånn at man må flytte fra sine foreldre og ikke vil 
det, så hadde det hjulpet om noen tok seg tid til å forklare og 
trøste. Og at de virkelig sjekker om jeg har forstått. Og jeg må 
få lov til å sørge og kjefte og skrike, og noen må forstå at det er 
vanskelig å trøste meg da når jeg er så fortvilet. 

Det er viktig at du vet at noen tar vare på mamma og pappa. 
Da jeg f lyttet til fosterhjem, visste jeg ikke hva som skjedde, og 
om hun overlevde. Jeg var bekymret hele tiden, og det var van-
skelig å konsentrere seg. Jeg var sannsynligvis veldig sint også. 
Det var jeg som bestandig hadde ansvaret for henne og passet 

på henne, og nå fikk jeg plutselig ikke se henne eller vite hvor-
dan det gikk med henne.

Iblant opplever jeg at jeg blir straffet for at foreldrene mine ikke 
klarte å være foreldre.  
Når foreldre ikke er i stand til å ta vare på sine barn, blir barna 
flyttet ut av familien. Da er det lett å tro at det er ens egen 
skyld.  Det er aldri noen som prøver å endre den tanken!

fosteRhjemmet
Jeg hadde det ikke så bra da jeg kom til min første fosterfamilie. 
Jeg savnet ord for å kunne formidle mine følelser og jeg visste 
ikke hvordan man kunne prate med voksne om slike ting. 
Fosterforeldrene mine klarte ikke å tolke mine signaler eller 
bryte igjennom min stillhet og isolasjon. Jeg mener at fosterfo-
reldre bør få bedre trening i akkurat slike ting. Dessuten kan 
man anvende for eksempel film som en hjelp til å prate om ting 
man vet at barn som blir fosterhjemsplassert opplever eller går 
igjennom. Jeg synes man bør produsere korte filmer sammen 
med fosterbarn, om hvordan det er å komme til et fosterhjem. 
De kan handle om dilemma, konflikter og følelser som kan 
oppstå, og kan brukes som et utgangspunkt for samtale i fami-
lien.  

Opplæring av fosterforeldre er viktig, og man må se nærmere 
på hva denne opplæringen bør inneholde. De behøver å få vite 
hva de går til, at det kan være vanskelig, og at man ikke er så 
lett å hanskes med når man har hatt det slik som vi har hatt 
det. 

Fosterforeldre trenger å vite at man må være i stand til å føle 
seg som en del av familien, at de ikke kan diskriminere oss. Det 
er fryktelig å føle at du ikke er fullt inkludert! Når jeg skal til 
avlastningsfamilien, er det det samme som å si at jeg er en 

”   den som skal hjelpe 
må legemliggjøre omsorg, 
og barnet må oppleve at 
det er en person som står 
på deres side. 
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poenget
Hvis vi lytter til barn og unge selv, må vi voksne bli flinkere 
til å:

 › skape gode relasjoner
 › invitere til deltakelse
 › gi relevant informasjon på riktig måte

De ønsker reisefølger som møter dem med respekt, gir dem 
håp, som tør både å spørre og dele, og som er interessert i å 
lære av det de har å si. Mange av de unge menneskene vi har 
møtt, har stilt de enkle, men også så vanskelige spørsmålene: 
Hvorfor klarer ikke de voksne dette? Ønsker de det ikke, har 
de ikke tid, får de det ikke til? Hvorfor skjønner de ikke at de 
må snakke ordentlig med oss?

Vi kan ikke svare dem ordentlig på dette. Kanskje er det slik 
at mange av oss voksne må stille oss selv disse spørsmålene.  
Hvordan ser vi på barnet? Er vi interessert av å åpne opp for 
reell deltakelse og innflytelse? Hva får det konsekvenser for 
meg i mitt daglige virke?

Barns rett til medvirkning bygger på en grunnleggende 
 holdning til barn og unge som selvstendige og kompetente 
individer. For å se viktigheten av å la barn delta må vi tro at 
barn kan, og at barn vet noe som er av betydning for det som 
skal oppnås. Det handler også om et verdigrunnlag basert på 
respekt for andre mennesker og troen på at kvaliteten i møtet 
mellom mennesker er avgjørende for relasjon, samarbeid, 
behandlingseffekt osv. 

Det finnes mange ulike måter å jobbe på når vi vil invitere 
barn og unge til å medvirke. Uansett form eller metoder er 
det viktigste av alt hvordan det blir tatt imot og forvaltet. Om 

ikke alle vi som jobber med barn og unge, er interesserte i og 
åpne for å ta imot det som kommer fram, og praktiserer 
 konsekvensene av det i vår hverdag, så kommer ingenting til 
å forandre seg. 

Vi i Voksne for Barn er overbeviste om at ved å la barn og 
unges stemme bli en naturlig bakgrunnskunnskap for det vi 
gjør, både på individnivå og kollektivt nivå, vil en få gevinster 
som større effektivitet, bedre treffsikkerhet, en morsommere 
og mer givende arbeidshverdag og ikke minst mer fornøyde 
barn og unge! 

RefeRansesR: 
n Strandbu, A. (2008). Hvordan legge til rette for barns deltakelse i 
familierådets beslutningsprosess? Veileder utgitt av Barne-, 
 ungdoms- og familiedirektoratet.

n Thomas, N. (200). Children, Family and the State. London: 
Macmillian.
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innleDning
I denne artikkelen er temaet rettssikkerheten i barnevernet, 
slik situasjonen synes å være nær utgangen av året 2012. 

Hensynet til rettssikkerhet står sentralt i diskusjoner om 
barne vernloven1, hva enten det er spørsmålet om retts-
reglenes innhold eller det er spørsmålet om kvaliteten på 
myndighetenes tjenester, saksbehandling, prosedyrer og ved-
tak som diskuteres. Det har ikke alltid vært slik. Historisk 
kom rettssikkerheten i barnevernet på dagsordenen for alvor 
gjennom Gerd Benneches bok om rettssikkerheten i barne-
vernet fra 1967.2 Hensynet til rettssikkerhet fikk et endelig 
gjennomslag som et sentralt hovedhensyn bak barnevern-
lovgivningen da dagens barnevernlov ble vedtatt i 1992. Dette 

viste seg særlig gjennom mandatet for lovkomiteen3, og 
 gjennom etableringen av fylkesnemndssystemet i det nye lov-
verket. Fylkesnemndene kan betegnes som domstollignende 
forvaltningsorganer i barnevernssaker, og det er de som etter 
forslag fra den kommunale barneverntjenesten fatter vedtak 
om omsorgsovertakelser og øvrige tvangsvedtak etter barne-
vernloven.

Diskusjonen om rettssikkerheten i barnevernet pågår fortsatt. 
Spørsmål knyttet til barns egne interesser, rettigheter og retts-
sikkerhet har kommet langt mer i fokus enn tilfellet var i 
1992. I tillegg er det en økende interesse for de delene av 
barnevernets virksomhet som i liten grad blir behandlet av 
fylkesnemnder og domstoler; for eksempel kvaliteten på 

Artikkelen tar for seg aktuelle spørsmål når det gjelder rettssikkerheten i barnevernet. Først gis en 
innføring i hva som menes med rettssikkerhet, og hvordan hensynet til rettssikkerhet må veies opp 
mot andre hensyn. Det gis også en oversikt over hvordan hensynet til rettssikkerhet er ivaretatt 
i det nasjonale beslutningssystemet for barnevernssaker. Deretter går forfatteren inn på noen 
 svakheter i beslutningssystemet, og på behovet for å samordne de nasjonale løsningene med 
det som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen. 

rettssikkerheten
i dagens barnevern

1  Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (bvl.).
2  Benneche, Gerd: Rettssikkerheten i barnevernet, Universitetsforlaget, Oslo 1967.
3  NOU 1985:18 Lov om sosiale tjenester m.v. s. 13–14.
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”   når saken er 
ferdig utredet, skal det 
 fattes  vedtak.

– Hensynet til rask inngripen i faresituasjoner.
Hvis de foreløpige opplysningene i en sak tyder på akutt fare 
for barnet, vil hensynet til å beskytte barnet gjennom et 
akuttvedtak kunne gå foran hensynet til å utrede saken 
 grundig. Men hensynet til rettssikkerhet viser seg likevel i det 
som skal skje etter akuttvedtaket. Barneverntjenesten plikter 
å fortsette sine undersøkelser rundt akuttsituasjonen for å 
vurdere videre om det er riktig og nødvendig å opprettholde 
vedtaket.

– Hensynet til hurtighet i saksbehandlingen.
Dette hensynet har betydning av flere grunner. For det første 
er det viktig at arbeidet settes i gang når man får kjennskap til 
et barn som kan leve i en uholdbar situasjon hvor det kan bli 
aktuelt med tiltak etter loven. Reglene om meldeplikt og 
 fristene for behandling av meldinger og undersøkelser er 
ment å forebygge slikt tidstap. For det andre representerer 
ventetid i seg selv en betydelig psykisk påkjenning for de 
involverte. Også her vil fristene for saksbehandlingen helt 
frem til vedtak ha betydning. For det tredje kan langvarig 
tidsbruk få en særlig betydning i forhold til plasserte barn 
fordi disse barna vil utvikle en tilknytning til plasserings-
stedet som gjør at de kan få store problemer hvis de senere må 
flytte tilbake til foreldrene.

Hensynet til rettssikkerhet og hensynet til hurtighet kan 
 forenes et stykke på vei ved at sommel og unødige «pauser» i 
saksbehandlingen unngås. Men helt kan de ikke forenes, og 
da vil hensynet til en forsvarlig saksbehandling veie tungt 
fordi det er viktig at vedtakene bygger på et mest mulig 
 korrekt bilde av situasjonen. Hvis ikke vil det være fare for at 
vedtakene må oppheves, med den følge at de involverte 
 opplever dem som en unødig belastning. Det er særlig viktig 
i forhold til omsorgsovertakelser og plasseringer for øvrig at 

det første vedtaket er grundig og nøye vurdert, noe som  tilsier 
at det brukes tid til nødvendige undersøkelser, herunder god 
dialog med foreldre og barn. Det er denne tanken som ligger 
bak bruken av fylkesnemnd ved alle vedtak om omsorgs-
overtakelser.

– Hensynet til effektivitet og ressurser.
Ved utformingen av et vedtakssystem tas det også hensyn til 
hvilken belastning ulike prosedyrer kan få for det offentlige 
apparatet. Særlig kan økende saksmengde i fylkesnemnder og 
domstoler føre til betydelige utgifter, og det oppstår fare for 
svekket effektivitet som går ut over foreldre og barn fordi slike 
prosedyrer er omstendelige og tidkrevende. I seg selv kan slike 
runder i fylkesnemndssystemet vanskeliggjøre barnevern-
tjenestens behandlings- og rådgivningsarbeid fordi konflikt-
nivået kan øke og kontinuiteten i arbeidet svekkes. Det må 
derfor nøye vurderes både hvilke beslutninger som bør 
behandles på dette nivået, og også på hvilken måte det kan 
sikres at prosedyrene i nemnda er betryggende uten unødig 
bruk av tid og ressurser. 

litt oM beslutningssysteMet
Alle saker begynner med at den kommunale barnevern-
tjenesten, på grunnlag av meldinger eller annen informasjon, 
undersøker og utreder saken i samsvar med kravene som 
 stilles til slikt arbeid i forvaltningsloven og barnevernloven. 
En viktig del at dette arbeidet er å sikre kontradiksjon; det vil 
si at de involverte parter får kjennskap til det som kommer 
frem i utredningsarbeidet, og at de får mulighet til å 
 kommentere dette materialet, og til å komme med sine syns-
punkter på saken, før vedtak fattes.

Når saken er ferdig utredet, skal det fattes vedtak. 
Utgangspunktet er at det er barneverntjenesten selv som 

undersøkelser og annen saksbehandling i sakens tidlige faser, 
holdbarheten av vedtak som gjøres av barneverntjenesten 
alene (hjelpetiltak, akuttvedtak), ivaretakelsen av foreldres og 
barns krav på medvirkning, og ivaretakelsen av barnevernets 
handlingsplikter overfor barn som kan ha behov for tiltak og/
eller beskyttelse mot foreldres mulige omsorgssvikt eller 
 mishandling. 

I det følgende gis en innføring i rettssikkerhetsproblema-
tikken og hvor vi nå står. Deretter går jeg inn på noen 
 problematiske forhold hvor det er behov for styrking av retts-
sikkerheten.

hva eR RettssikkeRhet?
Rettssikkerhet er et begrep som benyttes for å beskrive et 
system av rettslige virkemidler som skal sikre at lovverket 
virker etter sin hensikt i saker som angår enkeltpersoner.
Dette innebærer at målet for rettssikkerhet er å sikre at ved-
takene er rettsriktige, det vil si at loven etterleves av myndig-
hetene på en slik måte at innbyggerne får det de har krav på 
etter loven, og ikke utsettes for påbud, tvang eller inngrep 
som er i strid med loven. Hva som er rettsriktig, avgjøres av 
innholdet i de reglene som regulerer sakenes realitet. I jussen 
betegnes slike regler som materielle regler. Sett fra et retts-
sikkerhetsperspektiv er det ønskelig at slike regler er mest 
mulig entydige, slik at det blir lettest mulig å forutsi resultatet. 
Likevel vil mange materielle regler ikke være så tydelig 
 utformet, rett og slett fordi det må foretas mer kompliserte 
skjønnsmessige avgjørelser hvis resultatet skal bli tilfreds-
stillende i den enkelte sak. Dette er situasjonen i barneverns-
saker; hvor lovbestemmelsene tar utgangspunkt i mer helhet-
lige vurderinger av barnets livssituasjon og dets muligheter 

for en god utvikling sammen med foreldrene, og hvor 
 vurderinger av barnets beste er avgjørende for resultatet.

Når det gjelder de rettslige virkemidlene, vil disse være 
 fundert i prosessuelle regler. Slike regler skal sikre at saken er 
best mulig undersøkt og belyst før vedtak, at de berørte er gitt 
informasjon, plass og innflytelse i saksbehandlingen frem til 
vedtak, at vedtakene og saksbehandlingen kan etterprøves, at 
særlig inngripende vedtak besluttes av andre enn de som 
undersøker saken, og at vedtak kan bringes inn for en over-
ordnet myndighet til ny prøving. I barnevernssaker finnes 
dette systemet av prosessuelle rettslige virkemidler i forvalt-
ningsloven4 med tilknyttede saksbehandlingsregler i barne-
vernloven, i reguleringen av fylkesnemndenes virksomhet og 
i reglene for domstolenes behandling av fylkesnemndsvedtak.

RettssikkeRhet eR ikke Det 
eneste hensynet
Det er viktig å forstå at rettssikkerhet er et hensyn som ligger 
bak lovbestemmelsene. Det må derfor skilles mellom retts-
sikkerhet og selve avgjørelsen i en sak. Det at en part taper en 
sak, er ikke ensbetydende med at rettssikkerheten har vært 
dårlig. Slike spørsmål må vurderes konkret i hver sak. Det er 
heller ikke slik at resultatet er galt bare fordi rettssikkerheten 
har vært noe mangelfull. Det kan vi bare finne ut ved å 
 vurdere, eventuelt reparere, feilene som er gjort i saksbehand-
lingen. 

Det er også viktig å se at rettssikkerhet er et hensyn som må 
veies opp mot andre hensyn ved utformingen av de prosessu-
elle reglene. I det følgende nevnes noen mothensyn som er 
aktuelle i barnevernssaker:

4  Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
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 fatter vedtakene, hvis ikke loven legger vedtaksmyndigheten 
til andre organer. Slik lovverket er utformet, fører dette i 
hovedsak til to beslutningsveier i barnevernssaker avhengig 
av hvilket vedtak som barneverntjenesten går inn for. 

 › Det er lagt opp til høy rettssikkerhet ved vedtak om bruk 
av tvang, samt frivillige omsorgsovertakelser. Slike saker 
skal derfor avgjøres av fylkesnemnda for barnevern og 
sosiale saker. Det er barneverntjenesten som reiser saken 
for fylkesnemnda. De private parter får partsrettigheter 
på linje med saksøkte i rettssaker og har rett til fri sakfør-
sel. I den enkelte sak avgjøres saken av tre nemndsmed-
lemmer (som tilsvarer dommere i domstolene) etter en 
prosedyre som i hovedsak er bygd opp som prosedyren 
ved domstolene. De tre nemndsmedlemmene er fylkes-
nemndslederen, som er en jurist med en fagkompetanse 
tilsvarende det som gjelder for dommere, et medlem 
trukket fra et fagkyndig utvalg, og et medlem trukket fra 
et alminnelig utvalg.     
      
Vedtakene i fylkesnemnda kan bringes inn for domstolene 
(tingretten med mulighet for videre anke til lagmannsrett 
og Høyesterett).

 › Rettssikkerheten er atskillig lavere ved øvrige vedtak, for 
eksempel beslutninger om frivillige tiltak eller om hen-
leggelser. Slike vedtak gjøres i all hovedsak av barnevern-
tjenesten selv.       
      
Klage over slike vedtak behandles av fylkesmannen.

Akuttsakene følger sine egne veier i dette beslutnings systemet:
 › Akuttvedtak kan fattes både av den kommunale barne-

verntjenesten og av påtalemyndigheten. Den videre hånd-

tering av akuttsaken ivaretas av barneverntjenesten. 
Hvis det fattes et akuttvedtak uten partenes samtykke 
(tvangsmessig akuttvedtak), må vedtaket kontrolleres av 
fylkesnemndslederen snarest, og som hovedregel innen 
48 timer. Fylkesnemndslederens vurdering skjer på 
grunnlag av vedtaksdokumentene. Hvis disse dokumen-
tene gir grunnlag for at vedtaket er i samsvar med 
 akutthjemmelens vilkår, vil vedtaket bli godkjent.  
Partene kan også klage over vedtaket. De får da fri 
 sak førsel. Klagen avgjøres av fylkesnemndslederen alene 
etter et kort møte hvor partene gis mulighet til å rede-
gjøre for sitt syn og tilby supplerende bevisførsel. Klagen 
skal være avgjort innen en uke.    
      
Vedtak i klagesak kan bringes videre inn for domstolene.

Det er de som er parter etter loven, som kan reise sak og stå 
som saksøkt i sakene som er nevnt ovenfor. Parter er barne-
verntjenesten på den offentlige siden og foreldre med foreldre-
ansvar på den private siden. I tillegg er barn parter når de har 
fylt 15 år og/eller er barn i en sak som gjelder tiltak mot barn 
med alvorlige atferdsvansker. Også ellers kan fylkesnemnda 
innvilge barn partsrettigheter, etter en konkret vurdering. 
Dette er imidlertid en unntaksregel som synes å være lite 
brukt, og som i praksis forutsetter at barnet selv kjenner til 
regelen og gjør den gjeldende. 

pRobleMoMRÅDeR – oveRsikt
Rettssikkerheten i barnevernet fikk et klart og meget betyd-
ningsfullt løft da den nåværende barnevernloven ble satt i 
kraft fra 1. januar 1993. Men debatten rundt rettssikkerhets-
problematikken er fortsatt levende. Mye av debatten har dreid 
seg om håndteringen av tvangssakene for fylkesnemnd i 
såkalte ordinære saker: Det vil si saker hvor barnevern-

tjenesten har reist saken etter å ha fullført nødvendige 
 undersøkelser, hvor barneverntjenesten og foreldre/barn er 
parter, og hvor avgjørelsen treffes av en domstollignende 
 fylkesnemnd, med ytterligere mulighet for å bringe saken inn 
for domstolene. Det er naturlig at slike saker får oppmerk-
somhet. De kan innebære betydelig bruk av tvang, og de kan 
ha langtrekkende konsekvenser for de impliserte. På den 
annen side gir det grunn til ettertanke at debatten da dreier 
seg om den siden av barnevernets virksomhet som allerede 
har høy rettssikkerhet. Dette avspeiler nok den store aktivi-
teten rundt disse sakene med mange advokater, fagfolk og 
foreldre involvert. Dette fører til detaljerte diskusjoner om 
disse sakene, mens de øvrige sakene i langt mindre grad 
 samler interesse. 

I det følgende vil jeg rette oppmerksomheten mot forhold 
som etter min oppfatning er undervurdert ut fra hensynet til 
rettssikkerhet. Noen av disse forholdene knytter seg til svak-
heter i det nasjonale beslutningssystemet, mens andre knytter 
seg til at den norske lovgivningen med relevans til barneverns-
saker ikke er harmonisert med Den europeiske menneske-
rettskonvensjon av 4. november 1950 (EMK).

svakheteR i Det nasjonale 
 beslutningssysteMet
Under dette punktet ses først på svakheter i samordningen 
mellom instansene, deretter på prosedyrene for akutte vedtak 
og til slutt på den varierende rettssikkerheten ved plasseringer 
og flyttinger av barn.

svakheteR i samoRdningen mellom  instansene
Et problematisk punkt når det gjelder rettssikkerheten i bar-
nevernet, knytter seg til hvordan forholdet mellom fylkes-
nemnder, domstoler og barneverntjeneste er organisert. 
Problemene er av flere slag:

 › Det er vanskelig å behandle saker som gjelder både 
familie rettslige spørsmål etter barneloven5 og barneverns-
rettslige spørsmål etter barnevernloven, samlet. Dette 
innebærer at det oppstår ventetid, men også at det ikke er 
anledning til å samle spørsmålene i en prosedyre slik at 
alle mulige tiltak knyttet til barnefordeling, samvær og 
plassering av barnet hos andre enn foreldrene blir sett ut 
fra et helhetlig og nyansert perspektiv.6

 › Det er også uheldig at barneverntjenesten ikke må 
 involveres hvis dommeren i en familiesak må forholde 
seg til den ene ektefellens påstander om mishandling og 
overgrep. Her kan dommeren velge å behandle saken 
uten å høre eller føre dialog med barneverntjenesten.   
I de fleste tilfeller vil dommeren innhente uttalelser fra 
oppnevnte sakkyndige. Det er vanskelig å se at dette er 
tilfredsstillende, fordi undersøkelse av slike påstander er 
krevende, og fordi barnet kan være i en situasjon hvor 
saken bare lar seg løse tilfredsstillende ved at det 
 iverk settes tiltak etter barnevernloven i tillegg til de 
beslutninger som hører til familiesaken.

 › Endelig er det problematisk at det ikke er etablert en instans 
som barn kan henvende seg til når de mener seg tilsidesatt 
av barneverntjenesten, og som kan undersøke og ta initiativ 
til at fylkesnemnda behandler saken. En slik ordning vil 
være en sikkerhetsventil for å forhindre at barn lider urett.

5  Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre.
6  Fordelene ved slik felles behandling er illustrert i Rt. 1994.1105 hvor Høyesterett valgte å forene behandlingen av to ankesaker etter henholdsvis barneloven og barnevernloven som gjaldt det samme 
barnet.
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”   På et eller 
annet tidsPunkt vil 
mange Plasserte barn 
ha utviklet en slik 
 tilknytning til Plasse-
ringsstedet at dets 
 tilværelse der må 
beskyttes. 



For eksempel nevnes ikke tvangsbruken mot barn med 
 alvorlige atferdsvansker etter bvl. §§ 4–24 til 4–25 i norske 
myndigheters rapporter til FNs komité for barnets rettigheter 
(FNs barnekomité).10 Det sies heller ikke noe om at det dreier 
seg om flere hundre frihetsberøvelser årlig11. Derved kan 
komiteen få inntrykk av at frihetsberøvelser overfor personer 
under 18 år bare forekommer i noen ytterst få straffesaker i 
Norge.

vaRieRende RettssikkeRhet ved plasseRingeR og 
flytting av baRn 
Utgangspunktet for rettsreglene om plasseringer og flytting 
av barn er etter barnevernloven at barn så langt mulig skal få 
bo og vokse opp sammen med sine foreldre. Barneverntjenesten 
plikter derfor å arbeide for løsninger hvor barnet kan fort-
sette å bo hos sine foreldre, men må på den annen side ta 
initiativ til en plassering utenfor hjemmet hvis barnet klart 
ikke er tjent med å bo hjemme. Det er i seg selv også viktig at 
barnet ikke utsettes for flyttebelastninger. Likevel er det ikke 
til å unngå i noen saker at det oppstår situasjoner hvor 
 barnets beste tilsier at barnet for kortere eller lengre tid må 
plasseres utenfor hjemmet. 

Fra det øyeblikket barnet er plassert, begynner tiden å arbeide 
mot en gjenforening med foreldrene fordi barnet vanligvis 
utvikler en økende tilknytning til plasseringsstedet samtidig 
som båndene til foreldrene svekkes. Denne utviklingen av nye 
bånd kan ikke i seg selv reguleres, men følger av at barnet 
faktisk lever hos andre og derfor må utvikle relasjoner til 
disse. Hvis dette pågår over lengre tid, kan situasjonen bli slik 
at barnets beste tilsier at det ikke kan flytte fra dette plasse-

ringsstedet fordi det nå har utviklet en så sterk tilknytning til 
det nye stedet at det må få bli der. 

Til sammen stiller disse forholdene tre krav av betydning 
for de involvertes rettssikkerhet:

 › Ved alle plasseringer med potensial for å bli langvarige, 
må selve beslutningen om plassering være omgitt med 
høy rettssikkerhet. Det må også finnes mekanismer for å 
etablere en slik rettssikkerhet når det viser seg at en antatt 
kortvarig plassering blir langvarig.

 › Jobben er ikke slutt når et barn er plassert etter et slikt 
vedtak med høy rettssikkerhet. Det må da jobbes aktivt 
for ikke å gå glipp av muligheter til å kunne føre barnet 
tilbake til foreldrene. 

 › På et eller annet tidspunkt vil mange plasserte barn ha 
utviklet en slik tilknytning til plasseringsstedet at dets 
 tilværelse der må beskyttes. Da må beslutninger om å 
avbryte plasseringen omgis av høy rettssikkerhet; slik at 
det blir tilfredsstillende undersøkt om barnet har utviklet 
en slik tilknytning på plasseringsstedet at tilbakeføring til 
foreldrene eller flytting til nytt plasseringssted ikke er til 
dets beste.

I barnevernloven finnes det mange lovhjemler som regulerer 
plasseringer, flyttinger og tilbakeføringer av barn. For 
 eksempel er frivillige plasseringer som hjelpetiltak regulert i 
bvl. § 4–4 femte ledd (se også § 4–7), mens omsorgsover-
takelser er regulert i §§ 4–8, 4–12 og 4–21. Det finnes også 
bestemmelser som tar hensyn til at barn kan ha utviklet en 
tilknytning til plasseringsstedet som gjør at det ikke kan flytte 

Det finnes fungerende alternative domstolsystemer rundt om 
i verden som etter mitt syn har en langt mer helhetlig tilnær-
ming til familieretten og barnevernsretten enn Norge har, og 
som også sikrer barn egen representasjon i slike saker. New 
Zealands system med egne familiedomstoler (family courts) 
er meget interessant og velprøvd.

kontRollen med akuttvedtak
I Norge fattes det omtrent like mange vedtak om bruk av 
tvang etter akutthjemlene som etter de ordinære inngreps-
hjemlene.7 Ofte vil barnet i en omsorgssak allerede være 
 plassert etter et akuttvedtak. Hva angår vedtak etter hjemlene 
som retter seg mot barn med alvorlige atferdsvansker, 
tvangsinnlegges langt flere barn i institusjon etter akutt-
hjemmelen i bvl. § 4–25 enn etter den ordinære inngreps-
hjemmelen i bvl. § 4–24.

Alle slike akuttvedtak som innebærer tvang, blir automatisk 
kontrollert av fylkesnemndslederen. Dette er en kontroll 
basert på vedtaksdokumentene. Denne ordningen stopper 
omtrent en femtedel av vedtakene. Den gir likevel ikke en 
tilstrekkelig garanti; dels fordi det kan finnes omstendigheter 
i saken som ikke omtales i vedtaksdokumentene, og dels fordi 
ikke alle fylkesnemndsledere kontrollerer like nøye. Partene 
har mulighet til å klage, men får først advokat etter at de har 
klaget. I klagesaken vil det bli avholdt et kort klagemøte. Sett 
i forhold til at det dreier seg om bruk av tvang i uker og ofte 
måneder, er det problematisk at det ikke oppnevnes advokat 
og/eller holdes forhandlingsmøte i alle slike akutte saker. Det 
kan også spørres om et kort forhandlingsmøte er tilstrekkelig, 

med tanke på det potensial disse sakene har for å kunne bli 
langvarige. 

Utfordringene er særlig store når det gjelder den delen av de 
tvangsmessige akuttvedtakene som skjer etter bvl. § 4–25 
annet ledd, og hvor barn med alvorlige atferdsvansker kan 
tvangsinnlegges i institusjon for opptil fire uker. Antagelig er 
det ingen andre tvangshjemler i barnevernloven som feil-
brukes så ofte som denne. I min undersøkelse av slike saker 
fra 1994 fant jeg at over 60 prosent av vedtakene var klart 
uholdbare. Likevel underkjente fylkesnemndslederne bare 
cirka 30 prosent av vedtakene. Dette tyder på at av de 70 pro-
sent som slapp igjennom godkjenningsprosedyren, var nesten 
halvparten klart uholdbare.8 Tallene er gamle, men jeg har i 
min avhandling funnet liten grunn til å tro at vedtaks-
kvaliteten og underkjenningsprosedyren er bedre nå enn da.9  

Det er problematisk for rettssikkerheten at uriktige vedtak 
om bruk av tvang blir stående i et så stort antall. Det har 
antagelig bare vært mulig fordi det dreier seg om en brysom 
gruppe ungdom. Etter min oppfatning er det grunn til å 
spørre om akutthjemmelen egentlig er nødvendig. I den grad 
den blir stående, er det påtrengende nødvendig at ung-
dommene får automatisk advokatassistanse ved slik tvangs-
bruk, og at vedtakene automatisk kontrolleres på et etter-
følgende forenklet møte i nemnda hvor partene og deres 
advokater er til stede.

Det er også grunn til å spørre om norske myndigheter helt tar 
inn over seg at det dreier seg om frihetsberøvelser i slike saker. 

7  Opplysningene i dette punktet er hentet fra min avhandling. Se Oppedal, Mons: Akutthjemlene i barnevernloven, Gyldendal Akademisk Forlag, Oslo 2008. 
8  Oppedal, Mons: Rettssikkerhet ved akutte vedtak etter barnevernloven, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 6/1999, Universitetet i Oslo. En kortversjon gis i Oppedal 2008, s. 405–411.
9  Oppedal 2008, s. 599–603.

10  Se for eksempel Norges f jerde rapport til FNs barnekomité, Barne- og likestillingsdepartementet, publikasjon nr. Q–1141 B, punktene 489–494.
11  Det kom inn 390 slike saker til fylkesnemndene i 2011, hvorav 10 ble trukket.
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”   barns rettssikkerhet 
er i hovedsak en refleks av 
hvordan foreldrene stiller 
seg til saken.

fylkesnemnd hvis det har gått mer enn seks  måneder siden 
barnet ble plassert, eller at en tilbakeføring eller flytting fra en 
plassering hvor barnet har bodd i mer enn to år, ikke kan 
 foretas uten at fylkesnemnda har vurdert spørsmålet.12

Det er også viktig at barn gis prosessuelle rettigheter i slike 
saker, og at det arbeides med å etablere en instans som barn 
kan henvende seg til, og som kan assistere barnet i slike saker. 
(Etter gjeldende rett har barn slike rettigheter etter EMK. 
Dessverre synes ikke myndighetene å ha innrettet seg etter 
dette, se nærmere nedenfor.)

ManglenDe haRMoniseRing av baRne-
veRnslovgivningen MeD eMk
Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) ble inkor-
porert i 1999. Inkorporeringen innebærer ifølge menneske-
rettsloven13 at EMK gjelder som norsk lov, og at den går foran 
annen norsk lov ved motstrid. Denne endringen i norsk rett 
har stor betydning for barnevernssaker, men synes foreløpig å 
ha fått liten oppmerksomhet hos myndighetene. Dette er 
 tilfellet hva angår barns rettigheter etter EMK, og hva angår 
kravene i EMK til saksbehandlingen av barnevernssaker. 

manglende oppmeRksomhet 
pÅ baRns RettigheteR etteR emk
Menneskerettslovens inkorporasjon av EMK har ført til at 
barn har fått rettigheter i barnevernssaker som de tidligere 
ikke hadde i norsk rett.14 Viktige materielle rettigheter som 
har kommet med EMK, er følgende:

 › Etter EMK art. 3 har barn rett til beskyttelse mot tortur 

eller mot umenneskelig eller nedverdigende behandling 
eller straff fra offentlige myndigheter eller privatpersoner. 
Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har lagt 
til grunn at dette også omfatter beskyttelse mot foreldres 
eller andre omsorgsgiveres omsorgssvikt, mishandling og/
eller vanskjøtsel så langt slike handlinger faller inn under 
EMK art. 3, og EMD har i den forbindelse vist til barne-
konvensjonen15 art. 19 og 37 a som veiledende i 
 fortolkningen.

 › Etter EMK art. 8 har barn rett til familieliv og privatliv. 
Vedtak etter barnevernloven vil kunne bety et inngrep i 
denne rettigheten og må da fylle vilkårene i art. 8 nr. 2 for 
å være lovlige. Dette betyr at den nasjonale oppfatningen 
om at tiltak etter barnevernloven ikke kan utgjøre 
 inngrep overfor barnet, er feil.16

I tillegg har barn egne prosessuelle rettigheter etter EMK art. 
6 (rett til en rettferdig rettergang), etter art. 13 (rett til å få 
spørsmål om krenkelse av EMK vurdert av en nasjonal 
prøvings instans) og etter art. 34 (klagerett til EMD over 
spørsmål om konvensjonskrenkelser).

Dessverre synes ikke disse endringene som følge av inkorpo-
reringen av EMK å ha ført til noen aktivitet fra norske myndig-
heters side, verken når det gjelder å ta følgen av rettighetene 
eller når det gjelder å etablere prosessuelle systemer for å sikre 
at rettighetene blir effektive. Det er svært bekymringsfullt at 
myndighetene er på etterskudd i forhold til hva som er 
 gjeldende materiell rett og derved rettsriktig, og at de er tilsva-
rende på etterskudd når det gjelder de prosessuelle rettighetene 

hjem, se §§ 4–8 tredje ledd og 4–21 første ledd. Endelig kan 
barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for, 
 flyttes til nytt plasseringssted etter § 4–17. I tillegg til disse 
hjemlene kan midlertidige eller foreløpige plasseringer, 
 flyttinger og tilbakehold gjøres etter akutthjemlene i § 4–6 
første og annet ledd og etter § 4–9, jf. § 4–8.

Det kan i seg selv være en fare for rettssikkerheten med så 
mange hjemler, fordi det kan være vanskelig å orientere seg i 
dem, og fordi det kan være mangler ved samordningen mellom 
bestemmelsene. Det er likevel ikke her hovedproblemet ligger 
når det gjelder rettssikkerheten. Hovedproblemet ligger i at det 
bare er foreldrenes rettssikkerhet som er ivaretatt i de prosess-
uelle reglene. Dette går frem av følgende trekk ved reglene:

 › Partsreglene gjør foreldre med foreldreansvar til parter.  
(I tillegg er barn som har fylt 15 år, og helt unntaksvis 
yngre barn, parter. I den videre fremstilling ses det bort 
fra disse barna fordi de med sin partsstilling er atskillig 
bedre ivaretatt enn de øvrige barna, og fordi fremstillin-
gen blir mer oversiktlig når den bare holder seg til barna 
uten partsrettigheter.)

 › Beslutningssystemet gir foreldre som ikke samtykker i en 
beslutning, mulighet til å få prøvd saken for fylkesnemnd 
og domstol. Dette gjelder i alle ordinære tvangssaker, og 
det gjelder også ved akuttvedtak og ved vedtak om 
 flytting av barn etter § 4–17 i den forstand at foreldrene 
kan klage barneverntjenestens vedtak inn for fylkes-
nemnda med videre prøvningsmulighet i domstolene.

Barnas rettssikkerhet er i hovedsak en refleks av hvordan 
foreldrene stiller seg til saken: 

Rettssikkerheten er best hvis foreldrene protesterer og saken 
kommer til fylkesnemnd. Da vil saken måtte være grundig 
utredet og belyst, barnas synspunkter innhentet (eventuelt 
ved hjelp av en talsperson), og fylkesnemnda må redegjøre 
utførlig for sine vurderinger og lovfortolkninger, herunder 
hvorfor avgjørelsen er til barnets beste. Rettssikkerheten vil 
tilsynelatende være tilsvarende når det gjelder omsorgsover-
takelser hvor foreldrene samtykker, fordi dette er den eneste 
typen frivillige vedtak som behandles av fylkesnemndene. I 
slike saker er det imidlertid vanlig med skriftlig behandling 
fremfor muntlig prosedyre, noe som betyr at en vesentlig 
rettssikkerhetsgaranti ikke tas i bruk. 

Rettssikkerheten for barnet er nærmest fraværende i de 
 øvrige sakene hvor foreldrene samtykker eller ikke prote-
sterer. Barneverntjenesten er selvsagt underlagt forvaltnings-
lovens og barnevernlovens saksbehandlingsregler også i disse 
sakene, herunder plikten til å informere barnet og å høre og 
innhente dets synspunkter. Men det finnes ingen prosessuelle 
virkemidler som sikrer at barnet (eventuelt instanser eller 
personer som kan opptre på vegne av barnet) kan få prøvd 
riktigheten av barnevernets beslutninger og virkemidler når 
foreldrene samtykker eller ikke protesterer. Verken fylkes-
nemnder eller domstoler vil behandle en sak som er reist av 
andre enn barneverntjenesten og foreldrene, hva enten disse 
andre er barnet selv, fosterforeldre, institusjonspersonale, 
lærere eller tilsynsførere. Saksanlegget vil bli avvist fordi 
ingen av dem har partsrettigheter. 

Det kan spørres hvordan rettssikkerheten kan bedres i slike 
saker. Det viktigste er å skape automatikk i reglene; for eksem-
pel at en plassering utenfor hjemmet uansett skal  prøves av 13  Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

14  Det vises til Oppedal 2008 for detaljer om rettighetene som gjennomgås i dette punktet.
15  FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989.
16  Denne oppfatningen kommer blant annet frem i Norges første rapport til FNs barnekomité, hvor det sies eksplisitt at det ikke anses som et inngrep mot barnets privatliv når undersøkelser eller tiltak 
etter barnevernloven settes i verk, men som en handling hvor barnets beste er det avgjørende. Se Barne- og familiedepartementet, publikasjon nr. Q–0827 1993, s. 48.

12  Dette forslaget bygger på et forslag fra det såkalte ekspertutvalget om automatisk prøving i fylkesnemnd av alle beslutninger hvor et barn som har vært plassert i 2 år, vurderes tilbakeført til foreldrene, 
se NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling, kap 9. Mitt forslag omfatter også situasjoner hvor barnet f lyttes til nye plasseringssteder.
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som barn har etter EMK og som har betydning for utfor mingen 
av de rettslige virkemidlene som skal sikre at barnets materielle 
rettigheter i barnevernssaker blir effektive. Tvert imot synes 
myndighetene fortsatt å legge til grunn at barn ikke har egne 
materielle og prosessuelle rettigheter i slike saker.

Vi befinner oss derfor i den underlige situasjonen at norske 
myndigheter går ut fra at barn ikke har rett til beskyttelse og 
hjelp etter barnevernloven, mens EMD legger til grunn at de 
har det så langt EMK art. 3 (jf. barnekonvensjonen art. 19 og 
37) rekker. På samme måte går myndighetene ut fra at det 
offentliges beslutninger og handlinger i barnevernssaker ikke 
kan utgjøre inngrep mot barnet, mens EMD i flere tilfeller har 
konstatert konvensjonsbrudd overfor barnet. Endelig er nor-
ske myndigheter svært avvisende til å gi barn under 15 år noen 
partsstilling, mens EMD på sin side gir barn egen partsstatus i 
sine klagesaker, og setter heller ikke noen nedre aldersgrense 
for når barn kan være parter eller selv reise klage over konven-
sjonsbrudd. Denne passiviteten fra norske myndigheter blir 
særlig bekymringsfull fordi det dreier seg rettigheter som følge 
av en inkorporert konvensjon. Det må minnes om at mennes-
kerettighetsloven fastsetter at EMK gjelder som norsk lov, og 
at den skal gå foran annen lov ved motstrid. 

Passiviteten fører til at rettighetene ikke blir gjort effektive i 
Norge, og at de heller ikke blir forankret i barnevernloven med 
tilknyttede prosessuelle systemer. Derved vanskeliggjøres 
barns muligheter for å nå frem. Hvordan en slik forankring 
best kan sikres, er i seg selv en utfordring som krever et bety-
delig utredningsarbeid. Foreløpig hindres hele prosessen av at 
myndighetene ikke erkjenner det nye innholdet i gjeldende 
rett, og dette problemet må adresseres først.

Det kan også nevnes at det er flere enn barna og foreldrene 
som kan ha rettigheter etter EMK i barnevernssaker. Dette kan 
være aktuelt for øvrige personer i familien, som søsken, stefor-
eldre og besteforeldre. Også fosterforeldrene kan opparbeide 
slike rettigheter hvis barnet har bodd så lenge i fosterhjemmet 
at det er utviklet et de facto familieliv. Her mangler imidlertid 
mer klargjørende rettspraksis ved EMD.

haRmoniseRing av saksbehandlingsReglene med 
emds RettspRaksis
Godt arbeid i barnevernssaker er svært avhengig av persona-
lets faglige forståelse, ferdigheter og kompetanse. Utviklingen 
i en sak avhenger av de første skritt. Arbeidet i disse tidlige 
fasene hvor utredning og kommunikasjon med de berørte 
privatpersoner står på dagsordenen, er vanskelig å regulere i 
faste systemer fordi saksbehandleren må innrette arbeidet 
etter situasjonen og de personene som vedkommende møter. 
Det er viktig å utvikle en tillit – i det minste at man er redelig 
og interessert i å finne gode løsninger for familien – og dette 
er et arbeid som ikke kan reguleres etter en mal. Samtidig er 
det viktig at det finnes noen rettslige krav til kvaliteten av 
arbeidet, til hva som til syvende og sist er utredet, og til hvilken 
medvirkning de impliserte har fått underveis.

I Norge er denne siden av saksbehandlingen for det meste 
regulert i forvaltningsloven samt særreglene i bvl. kap. 6. Disse 
saksbehandlingskravene er ikke ajourført med det som 
 fremgår av en fyldig rettspraksis ved EMD. Det er for eksempel 
forholdsvis ukjent at EMD med hjemmel i art. 8 stiller meget 
sterke krav til at foreldrene blir involvert og får medvirke i 
beslutningsprosessen fra første stund. Blant annet skal ifølge 
EMDs praksis alt saksmateriale som mottas eller utarbeides 

underveis i saksbehandlingen, forelegges foreldrene uopp-
fordret, og de skal få tilstrekkelig informasjon til å ivareta sine 
interesser underveis i saksbehandlingen. Disse kravene har 
ført til at saksbehandlingsfeil lett blir ansett som konvensjons-
brudd. Eksempler på dette er unødige forsinkelser i saks-
behandlingen, manglende involvering av foreldrene på møter 
i barnevernsforvaltningen som fikk avgjørende betydning for 
sakens forløp, manglende innsyn i dokumenter av betydning 
for avgjørelsene, ensidige undersøkelser, manglende rettshjelp.

Det er ikke tvilsomt at EMD på mange punkter stiller stren-
gere krav enn det som følger av forvaltningsloven og barne-
vernloven.17 

Også når det gjelder oppfølgingsarbeidet etter vedtak, stiller 
EMD krav til hurtighet og grundighet i saksbehandlingen. 
Dette henger sammen med kravet om gjenforening. Også 
dette arbeidet bør kunne foregå innenfor fleksible rammer, 
samtidig som det må holde en nødvendig standard. Poenget er 
at barneverntjenesten i sin gjøren og laden holder seg orientert 
om hvordan det går med foreldre og barn, og om nødvendig 
iverksetter nye utredninger for å se om det er mulig å føre 
barnet tilbake. Gjenforeningskravet innebærer ikke i seg selv at 
gjenforening skal gjøres, det dreier seg mer om å følge godt 
med og derved forhindre at saker bare flyter inntil det har gått 
så lang tid at barnet ikke lenger kan utsettes for belastningen 
ved å bli ført tilbake, på grunn av styrken i den tilknytningen 
det har fått til plasseringsstedet.

avslutning
Fremstillingen foran viser på den ene siden at dagens barne-
vernlov innebar et løft for rettssikkerheten i barnevernet i 
forhold til hva som var tilfellet tidligere. På den annen side 
finnes fortsatt et potensial for å styrke rettssikkerheten i dette 
systemet ytterligere gjennom en samordning av instansene, 
gjennom automatisk behandling av alle akuttvedtak ved et 
forenklet møte i fylkesnemnda og gjennom en harmonisering 
av saksbehandlingskravene med det som følger av EMK.

Den største utfordringen knytter seg likevel til barneperspek-
tivet: For det første å ta inn over seg at plasseringer, omplas-
seringer og flyttinger kan medføre betydelige belastninger for 
barn, og at barna neppe innretter sine reaksjoner etter hvilken 
hjemmel som er brukt. For det andre å anerkjenne at barnet 
har betydelige materielle og prosessuelle rettigheter ut fra gjel-
dende rett i Norge.

17  Se Oppedal 2008 kap. 9 for detaljer.
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”   Hovedproblemet 
 ligger i at det bare er 
 foreldrenes rettssikkerHet 
som er ivaretatt i de 
prosessu elle reglene.

RefeRanseR:
n Barne- og familiedepartementet (1993). 
Barn har rett, Norges første rapport til FNs 
barnekomité, publikasjon nr. Q–0827.

n Barne- og likestillingsdepartementet og 
Utenriksdepartementet (2008). Barnets rettig-
heter – Norges fjerde rapport til FNs komité 
for barnets rettigheter, publikasjon nr. Q–1141 B.

n Benneche, Gerd (1967).: Rettssikkerheten 
i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget.

n Den europeiske menneskerettskonvensjon 
av 4. november 1950 (eMK).

n FNs konvensjon om barnets rettigheter 
av 20. november 1989  (barnekonvensjonen).

n Høyesterettsdom: Retstidende (Rt.) 
1994.1105.

n Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten 
i forvaltningssaker  (forvaltningsloven).

n Lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre 
(barnelova).

n Lov 17. juli 1992 nr. 100 om barnevern-
tjenester (barnevernloven – bvl.).

n Lov 21. mai 1999 nr. 30 om styrking av 
menneskerettighetenes stilling i norsk 
rett (menneskerettsloven).

n NOU 1985: 18 Lov om sosiale tjenester m.v.

n NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av 
barns utvikling. 

n Oppedal, Mons (1999). Rettssikkerhet ved 
akutte vedtak etter barnevernloven. Oslo: 
Universitetet i Oslo. Institutt for offentlig 
retts skriftserie nr. 6/1999

n Oppedal, Mons (2008). Akutthjemlene 
i barnevernloven. Oslo: Gyldendal 
Akademisk Forlag.

82 BARN I NORGe 2012



bakgRunn
Helsedepartementet pekte i 2003 på at forekomsten av psyko-
sosiale problemer hos barn og unge er økende (Glavin & 
Erdal 2007). Mange som arbeider med barn og unge,  bekrefter 
at de opplever et økende behov for tiltak til de som sliter med 
utrygge oppvekstvilkår, psykiske vansker, lærevansker og 
atferdsvansker (Winsvold 2011). Erfaringen er at disse 
 problemene ofte krysser hverandre. Man vet at dette krever 
helhetlige tiltak og et godt samarbeid mellom tjenester og 
instanser som er spesialisert på ulike felt (NOU 2009:22 s. 
38). På tross av at det har vært et krav om tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid i kommunene i mange år, er det ikke 
alltid barn med komplekse problemer får helhetlig hjelp. 
Helsetilsynets rapport fra 2009 konkluderte med at svært 
mange kommuner ikke legger til rette for et samarbeid som 
sikrer klienter rett hjelp til rett tid. Få kommuner hadde 

 nødvendige kontrollmekanismer som påser at det planlagte 
samarbeidet finner sted, eller rutiner for hva man gjør når det 
ikke fungerer som det skal (Statens helsetilsyn 2009). 
Hjelpetjenester og instanser i kommunene er pålagt å sam-
arbeide når sakene rundt utsatte barn og unge er komplekse. 
Ifølge barnevernloven § 3-2 andre ledd skal barneverns-
tjenesten samarbeide med andre sektorer og forvaltnings-
nivåer når dette kan bidra til å løse oppgaver som den er 
pålagt etter denne loven. Loven sier ikke noe om hvordan 
samarbeidet skal skje, men anfører at det skal etableres 
 rutiner for samarbeid, og at dette skal følges opp. Videre er 
det kommunene, og ikke en enkelt instans, som har ansvaret 
for det forebyggende arbeidet. Det betyr at alle etater og 
instanser som jobber med barn, har et ansvar for dette som 
de ikke kan fraskrive seg (NOU 2009:22 s. 16).

Levekår for unge voksne i 
barnevern – en tverrfaglig utfordring

Både norsk og nordisk forskning har funnet klare tegn på betydelige helseproblemer blant barn og 
unge i barnevernstiltak og hos unge voksne som har vært i slike tiltak tidligere. For en del risikoutsatte 
grupper utvikles tidlig store sosiale ulikheter i helse og livsvilkår sammenliknet med andre grupper. 
Levekårsproblemer kan følge personene inn i voksenlivet. Samarbeid mellom barnehager, skoler og 
 hjelpetjenester har fungert for dårlig. 

aina WinsvolD er sosiolog, tilknyttet barne
vernsgruppen ved NOVA siden juni 2008. Hun 
 disputerte i Sverige i 2004 med en doktorgradsav
handling om arbeidende barns organisering i India. 
Hos NOVA1 har hun jobbet med ulike prosjekter på 
oppdrag fra Barne, ungdoms og familiedirekto
ratet, UDI, KS og Kunnskapsdepartementet. Hun 
har mye erfaring med barns deltakelse, tverrfaglig 
samarbeid rundt barn og unge, samt om hvordan 
man bør forske på, og med, barn. 

laRs b. kRistofeRsen er sosiolog og 
 forskningsleder ved NOVAs seksjon for 
 forskning om barn og barnevern. Han har 
jobbet ved NOVA siden august 2006. 
Før dette har han jobbet lenge med barne 
og ungdomsforskning ved NIBR og med 
 analyser av helseforhold i SSB. Han har 
blant annet mye erfaring barnevernstudier, 
spesielt med longitudinelle studier av barns, 
ungdoms og unge voksnes levekår.

1 Artikkelen bygger på foredrag vi holdt i Helsedirektoratet i 2011 som foreløpig har vært upubliserte. Disse bygger ig jen på blant annet drøfting av resultater i to NOVA-rapporter: NOVA-rapport 2008:3 
Barnevernsklienter i Norge 1990-2005 og NOVA-rapport 2011:18 Evaluering av prosjektet Sammen for barn og unge - bedre samordning av tjenester til utsatte barn og unge. Upubliserte manus til møtet i 
Helsedirektoratet er bygget ut med gjennomgang av nyere litteratur i 2012 og nye analyser i prosjektet Barnevern i Norge 1990-2011.
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kunnskap oM helsetilstanDen til 
baRna og De unge
Flere undersøkelser har vist at barn, unge og unge voksne 
med barnevernsbakgrunn har mer helseplager, til dels også 
relativt flere alvorlige helseproblemer, enn befolkningen av 
barn, unge og unge voksne (Hjern, Vinnerljung et al. 2004, 
Kristofersen 2005, Vinnerljung 2006, Clausen & Kristofersen 
2008, Kristofersen 2009, Zewdu 2010). Større risiko for helse-
problemer blant barn, unge og unge voksne finner en også i 
enkelte andre grupper, for eksempel i enkelte innvandrer-
grupper, blant fattige familier og familier med sosialhjelps-
brukere (Seim & Larsen 2011). Noen av disse har eller 
 utvikler helseproblemer, andre har foreldre med sykdom som 
hindrer adekvat oppfølging. Blant barn og unge som har vært 
i barnevernstiltak, finner vi mer bruk av grunn- og hjelpe-
stønad enn hos andre grupper (Clausen & Kristofersen 2008, 
Kristofersen 2005, Zewdu; 2010).

Resultater fra forskning dokumenterer blant annet en over-
vekt av psykiske vansker og rusmiddelbruk hos barn og unge 
som er under oppfølging fra barnevernstjenesten, men vi har 
ikke store undersøkelser som viser omfang og debut av slike 
helseproblemer i Norge. Vi mangler kunnskap om helse-
tilstanden til disse barna og ungdommene både på gruppe-
nivå og individnivå. Dette kan delvis skyldes problemer ved 
journalsystemene som basis for befolkningsrettede under-
søkelser. Noen av disse barna kan være vanskelige å nå 
 gjennom spørreskjemaundersøkelser på grunn av høyere 
fravær fra skolen, flytting, og manglende tilbakemelding fra 
foreldrene ved forespørsler om å delta i undersøkelser. Vi 
mangler også verktøy som gjør at helsepersonell i primær-
helsetjenesten lett kan fange opp denne gruppen barn og 
unge og kommunisere med barnevernstjenesten om sin 
 eventuelle bekymring. 

Blant unge voksne som har vært i barneverntiltak 1990-2005 
finner vi cirka 10 ganger høyere rate av uføretrygd sammen-
liknet med unge voksne i tilsvarende aldersgrupper som aldri 
har fått barneverntiltak (Clausen & Kristofersen 2008). Unge 
som har vært i etterverntiltak har lavere bruk av uføretrygd 
enn unge uten slike tiltak. Dette kan delvis skyldes seleksjon, 
men er uansett et felt som må tas opp i videre forskning 
(Kristofersen 2009). 

For unge voksne, av begge kjønn, som var i barnevernstiltak i 
perioden 1990-2005, fant vi betydelig høyere andel døde i 
perioden enn for unge voksne som aldri hadde vært i barne-
vern (Clausen & Kristofersen 2008). Men også andre grupper 
er under risiko som elever som dropper ut av skolen, lavinn-
tektsgrupper mv. (Sandbæk & Pedersen 2010, Kristofersen 
2010, Elstad 2010). 

MetoDe og Data
Denne artikkelen bygger på tidligere forskning i to prosjekter 
ved NOVA: Barnevern i Norge 1990-2011 (Clausen og 
Kristofersen 2008b) (og en forløper for dette, se Clausen og 
Kristofersen 2008a) og Evalueringen av prosjektet Sammen for 
barn og unge – bedre samordning av tjenester til utsatte barn 
og unge (Winsvold 2011). Evalueringen av Sammen for barn 
og unge bygger på resultater fra cirka 80 intervjuer og et 
spørre skjema sendt ut til 540 ansatte i 6 kommuner og til-
hørende spesialisthelsetjeneste. 

I NOVA-prosjektet Barnevern i Norge 1990-2011 er individ-
data barnevern 1990-2010 blitt koblet mot andre data i 
Statistisk sentralbyrå/Det sentrale personregister (DSP) for 
om lag 167 100 barn, unge og unge voksne:

 › demografiske variable/familievariable (unge voksnes 

bRuk av hjelpetjenesteR
Riksrevisjonen har tidligere pekt på at det er to hovedpro-
blemer for kommunene og poliklinikkene når det gjelder 
 tilbudet til barn og unge med psykiske problemer. Det ene er 
at oppgavefordelingen mellom tjenestene er uklare, og det 
andre er at samarbeidsverktøy ikke benyttes som forutsatt 
(Lurie & Tjelflaat 2009:40). Vi vet i dag for lite om hvor 
mange barn og unge som bruker både psykiske helsetjenester 
og barneverntjenester, enten i serie eller parallelt. Det er også 
store forskjeller i hvor mange som oppgis å være dobbelt-
klienter i barnevern og BUP (Lurie & Tjelflaat 2009:25). 
Intervjuer med kommuneansatte (Winsvold 2011) viser at 
brukere kan få ulike tiltak parallelt uten at disse er synkroni-
sert eller uten at instansene vet om at andre parter er inne i 
saken. Manglende rutiner for å forhindre parallelle tiltak blir 
ofte sterkt kritisert av de ansatte, som peker på at dette kan 
være meget uheldig for brukeren. Det kan for eksempel ha 
hendt at en behandlende instans ikke har fått opplysninger 
om at barnet har vært seksuelt misbrukt, og hvor følgene har 
vært at man har startet opp feil behandling. Det å ikke få 
innsyn i sakenes kompleksitet bidrar til å skape usikkerhet 
hos ansatte. 

Statistisk vises ingen endring i andelen barn og unge i BUP 
som også mottar (eller har mottatt) tjenester fra barnevernet 
fra 2002 til 2005: Denne viser 17 prosent. Men fordi registrer-
ingen har vært ufullstendig og at muligheten for at tjenestene 
ikke vet om hverandre er stor, er tallene svært usikre 
(Kristofersen 2007). Samtidig gir en studie fra Bergen en 
antydning om at svært mange barn i skolealder som får 
hjelpe tiltak av barnevernstjenesten mens de bor hjemme, 
også har fått hjelp av spesialisthelsetjenesten psykisk helse 
barn og unge (BUP) (over 60 prosent) (Iversen et al. 2008). Så 
høye tall støttes ikke i andre studier, men alle studiene har 

ulike typer av problemer eller mulige feilkilder (lav svar-
prosent i intervjuundersøkelser og problemer med tilstrekke-
lig registrering i registerstudier).
 
Nyere forskning om barns levekår i lavinntektsgrupper tyder 
like fullt på at barn og unge i lavinntektsfamilier oftere enn 
andre barn og unge bruker både pedagogisk-psykologisk 
 tjeneste/spesialundervisning, barneverntjenester og BUP 
(Kristofersen 2010, Sandbæk & Pedersen 2010). 

I Kristofersens (2007) studie av samarbeidet mellom barne-
vernstjenesten og BUP i forbindelse med opptrappingsplanen 
i psykisk helse så forskerne at manglende tverrfaglig og 
tverretatlig samhandling var knyttet til hvordan tjenestene 
var organisert, og at det generelt var for liten tid til å etablere 
gode samarbeidsforhold. Forskerne pekte på at bruk av 
ansvarsgrupper bidro til økt kommunikasjon og tverrfaglig 
og tverretatlig samarbeid. Andre viktige erfaringer fra under-
søkelsen var at de som hadde jobberfaring fra en annen 
 tjeneste, samarbeidet og kommuniserte bedre og lettere med 
andre. Bogen m.fl. fant i sin studie av samarbeidet mellom 
barneverntjenesten og psykiatrien (etter Barnevernsreformen 
i Oslo og Bergen) at de største utfordringene mellom barne-
verntjenesten og psykiatrien lå i å bli enige om ansvar og 
roller og at samarbeidet var preget av svært dårlig kommuni-
kasjon (Bogen et al. 2007:45). Det kom også tydelig frem at 
mangel på tilbud til utsatte barn og unge generelt gjorde at 
forhold som barneverntjenesten ikke følte seg kompetente 
for, eller ikke hadde ressurser til, allikevel ble deres ansvar 
(ibid.). Slik er det fremdeles mange steder i dag. I under-
søkelsen var det tydelig at både barnevernsansatte og ansatte 
i andre instanser kan føle at de har for store forventninger 
rettet mot seg fra andre samarbeidspartnere. 

”   det å ikke få innsyn 
i sakenes kompleksitet 
bidrar til å skape usikker
het hos ansatte.
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sivilstatus, data om mor/far, foreldres sivilstatus, info om 
søsken) 

 › landbakgrunn (fødeland, statsborgerskap mor, far, barn)
 › fylker og kommuner/bydeler med minimum 40 000 innb.
 › kommunestørrelse
 › høyeste utdanning/utdanningsnivå (ungdom, unge 

 voksne, mor, far)
 › sosialhjelp (unge voksne, mor, far)
 › inntekt (unge voksne, mor, far)
 › kriminalitet (siktelser – ungdom, unge voksne)
 › trygdedata (barn og ungdom: grunn- og hjelpestønad for 

uførhet, unge voksne: også uførepensjon)
 › dødsfall, dødsår, dødsårsaker (barn/unge, mor, far)

Dessuten analyseres et sammenlikningsutvalg på om lag  
180 000 barn, unge og unge voksne med nøyaktig samme kjønns- 
og aldersstruktur som aldri har vært i barneverns tiltak.

funn fRa RegisteRData
Vi vet at utdanningsnivå, inntektsnivå og bruk av sosialhjelp 
viser betydelig sammenheng med helseproblemer i register-
studiene om barn og unge som har fått barneverntiltak. Dette 
gjelder ikke bare i norske registerstudier, men også blant annet 
i de svenske og danske. Derfor vil vi først komme inn på noen 
tidligere funn om dette fra registerstudiene. 

utdanningsnivÅeR hos unge voksne 
som tidligeRe haR væRt i baRneveRnstiltak
Unge voksne som har vært i barnevernstiltak i perioden vi 
undersøkte tidligere (1990-2005) har vesentlige lavere utdan-
ningsnivåer som unge voksne (26 år og over) enn tilsvarende 
aldersgrupper som aldri har vært i barnevernstiltak (N=10 890 
i barnevernsgruppen) (Clausen og Kristofersen 2008b). Vi 
analyserte alle som hadde vært i barnevernstiltak, både de som 

var plassert utenfor hjemmet en periode, og de som bare fikk 
hjelp mens de bodde hjemme hos sine biologiske foreldre. For 
eksempel hadde om lag 65 prosent av unge voksne i barne-
vernsgruppen grunnskole eller ikke fullført videregående skole 
(enkelte hadde heller ikke gjennomført grunnskole), mot 
 tilsvarende om lag 20 prosent av gruppen av unge voksne som 
aldri hadde vært i barnevernstiltak. Motsatt hadde om lag      
40 prosent i sammenlikningsgruppen av unge voksne 
gjennom ført ett eller flere fag (innenfor bachelor- eller master-
studier eller liknende) ved universitet eller høgskoler, mot om 
lag 10 prosent i barnevernsgruppen (Clausen og Kristofersen 
2008b). Fordi vi vet at barn og unge som har vært i barne-
vernstiltak, ofte har forsinkede utdanningskarrierer, ventet vi 
med å sammenlikne gruppene i dette longitudinelle forsk-
ningsprosjektet helt til de var 26 år og eldre.  Barnevernsgruppen 
ville da gjennom voksenopplæring, hjelp fra NAV eller andre 
instanser hatt rimelig tid til å ta igjen noe av det etterslepet. 

inntektsnivÅeR hos unge voksne som tidligeRe 
hadde væRt i baRneveRnstiltak
De unge voksne (26 år og over i 2005) som hadde vært i barne-
vernstiltak, hadde også gjennomgående lavere bruttoinntekt 
(2004) enn sammenlikningsgruppen. I begge grupper hadde 
riktignok 13-14 prosent fått registrert en inntekt på 100 000 
kroner eller lavere dette året. Men nær 40 prosent i barnevern-
gruppen fikk registrert fra 100 000 kroner til like under 200 000 
kroner, mot bare 20 prosent i sammenligningsgruppen (Clausen 
og Kristofersen, 2008b).

mottak av sosialhjelp foR unge voksne – 
 tidligeRe i baRneveRnstiltak
For sosialhjelpsbruk fant vi betydelige forskjeller mellom unge 
voksne som var i, eller hadde vært i, barnevernstiltak fram til 
og med 2005 sammenliknet med et representativt utvalg av 

dem som aldri hadde vært i slikt tiltak. Sammenlikningsutvalget 
hadde nøyaktig samme kjønns- og alderssammensetning som 
barneverngruppen. For utdanningsnivåer og inntekt studerte vi 
i begge utvalgene dem som var 26 år og eldre i 2005, men for 
sosialhjelpsbruk analyserte vi en betydelig større gruppe,  nemlig 
alle som var 23 år eller mer (N=21 130 i barnevernsgruppen2). 

Både det å ha brukt sosialhjelp (en eller flere ganger i perioden 
1997-2005) og det å ha brukt sosialhjelp 12 måneder eller mer 
i løpet av denne perioden var betydelig vanligere i barneverns-
gruppen enn i sammenlikningsutvalget. Men det var også 
betydelige variasjoner i sosialhjelpsbruk innad i selve barne-
verngruppen – blant annet ut fra typer av tiltak de har fått, og 
på bakgrunn av variasjoner i tiltaksgrunnlagene. Men både 
blant unge kvinner og unge menn fant vi disse betydelige 
 forskjellene mellom barneverns- og sammenlikningsgruppen.

Det er også store forskjeller i foreldrenes sosialhjelpsbruk – 
foreldre i barnevernsgruppen hadde betydelig høyere både 
korttids- og langtidsbruk enn andre foreldre. 

helsefoRholD hos baRn, ungDoM og 
unge voksne soM haR væRt i baRneveRn
kunnskap fRa tidligeRe foRskningspRosjekteR
Både i NOVA-rapport 2008/3 (Clausen & Kristofersen 2008) 
og i en tidligere NIBR-rapport (2005/12) (Kristofersen 2005), 
samt i en rapport om ettervern og marginalisering til Norges 
forskningsråd (Kristofersen 2009) foreligger beskrivende ana-
lyser av unge voksne som tidligere har vært i barnevernstiltak 
og deres helseforhold. 

Blant annet vises det til svært høye andeler av personer med 

uførepensjon i barnevernsgruppen Det er om lag 10 ganger så 
høy andel av unge voksne i den tidligere barnevernsgruppen. 
(Sist vist for registerdata per 2005.)

Det er blitt foretatt innledende analyser av dødsårsaksdata i de 
tre nevnte rapportene. Resultatene viser liknende funn som de 
Bo Vinnerljung og kolleger har funnet for Sverige om barn og 
unge som har vært i fosterhjem og i barnevernsinstitusjon. 
(Vinnerljung 1995; Vinnerljung & Ribe 2001, Vinnerljung 
2006, Vinnerljung, Hjern et al. 2006). Også blant barn og unge 
som har vært i barnevernstiltak, i Norge finner vi høyere andel 
døde i barnevernsgruppen. Som i Sverige finner vi at unge 
voksne som tidligere har vært i barnevernstiltak, synes å ha 
vesentlig høyere selvmordsdødelighet. De unge voksne i bar-
nevernsgruppen synes videre særlig utsatt for trafikkdødsfall 
sammenliknet med unge voksne generelt (Kristofersen 2009).

Andre utenlandske studier viser også en forhøyet selvmords-
dødelighet for barn og unge som har vært i barnevernstiltak. 
En kanadisk studie fant høyere rater for både selvmordsforsøk 
og selvmordsdødelighet blant barn og unge som var plassert i 
barnevernstiltak for første gang, enn blant andre barn og unge 
i samme alder (Katz et.al. 2011). Selvmordsforsøk og sykehus-
innlegginger i denne gruppen var imidlertid høyest for barn 
og unge før de ble plassert i tiltak, og sank like etterpå (ibid.).

Zewdu (2010) fant blant annet at 11 prosent i barneverns-
gruppen mot 3 prosent i sammenligningsgruppen mottar 
grunn- og/eller hjelpestønad i folketrygden. Dette funnet 
indikerer mer alvorlig sykelighet, og mer langvarige helse-
plager, i barnevernsgruppen enn blant gjennomsnittet av 
andre barn og unge. 

2 Det var noe færre personer, men om lag lik alderssammensetning innad i sammenlikningsutvalget.
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”   Som i Sverige 
finner vi at unge vokSne 
Som  tidligere har vært i 
barnevernStiltak, SyneS 
å ha veSentlig høyere 
 SelvmordSdødelighet. 



barn og unge i risikosoner, som barn og unge som er eller har 
vært i barnevernstiltak eller barn som rammes av barnefat-
tigdom, opplever til dels andre virkeligheter.

Det har tidligere vært publisert tall som viser at antallet 
19-30-åringer her i landet vil stige fra om lag 700 000 i 2008 
til om lag 850 000 i 2018-2019 (SSB/Kunnskapsdepartementet). 
Tall fra SSB viser at antall barn og unge som får barneverns-
tiltak i aldersgruppen 0-22 år, har steget fra om lag 39 200 
personer i 2005 til nær 46 500 i 2009 (Statistisk sentralbyrå 
flere år, www.ssb.no). Antallet barn og unge behandlet i 
spesia listhelsetjenesten psykisk helsevern (BUP/PHBU) har 
steget fra om lag 43 400 brukere i 2005 til nær 55 900 
 («gammel metode») i 20093 (Kilde: Norsk pasientregister, 
Helse direktoratet/SINTEF). I 2009 var det kun 1,1 prosent av 
0-5-åringer som har BUP-kontakt. 

Befolkningsundersøkelser i både vårt og andre land tyder på 
at om lag 20 prosent vil ha større eller mindre problemer, ofte 
av psykisk art, i løpet av oppveksten. Man antar at minst 5-10 
prosent vil ha behov for psykisk helsetjeneste eller allmenn-
helsetjeneste for psykiske problemer årlig, og en opptrapping 
av spesialisthelsetjenesten til å omfatte hjelp til 5 prosent av 
barnebefolkningen i 2009 synes allerede noe underdimensjo-
nert. Over årene 1990-2009 fikk om lag 10 prosent av barne-
befolkningen tiltak fra barnevernet (inkluderer både hjelp i 
hjemmet og plasseringer utenfor hjemmet). Man vet fore-
løpig for lite om i hvor stor grad de ulike hjelpetjenestene for 
barn og unge benyttes av de samme eller av forskjellige barn, 
men vi vet at en del får hjelp flere steder samtidig eller i serie. 

I de siste årene (1995-2008) har det forekommet en betydelig 

økning av spedbarn og småbarn i barnevernet. Dette er 
 grupper som i stor grad har vært utsatt for ulike former for 
omsorgssvikt. Det er et paradoks at mens vi har en øket vel-
standsutvikling i landet som helhet, synes det som at gruppen 
av småbarn som marginaliseres, er økende (i hvert fall øker 
innsatsen for å hjelpe dem). Men tretten år senere, når disse 
barna er 13-18 år, finner vi fortsatt nesten halvparten av dem 
(42 prosent) i barnevernstiltak.

Studier av unge voksne som tidligere har vært i barneverns-
tiltak, viser at de har betydelig lavere utdannings- og inntekts-
nivåer enn sine jevnaldrende (begge grupper med lik alders-
profil og 26 år og over). Sosialhjelpsbruken er også betydelig 
høyere blant unge voksne som har vært i barnevernstiltak. 
Flere indikatorer (bruk av grunn- og hjelpestønad, uføre-
pensjon, dødelighet) tyder også på at helseproblemene deres 
er betydelig mer omfattende. Omfanget av uførepensjonering 
er for eksempel om lag 10 ganger så høyt både blant unge 
kvinner og unge menn i barnevernstiltak. Dette er analyse-
resultater som både ble funnet i 2008, og som fortsatt 
 eksisterer nå i 2012 med analyse av enda nyere data. 
Hjelpetjenestene må komme inn langt tidligere og bedre 
koordinert enn de gjør for små barn i dag. Mange ung-
dommer og unge voksne får også for lite hjelp.

Flere funn tyder på at hjelpetjenestene samarbeider for lite, 
og at barnehager og skoler melder for seint fra til en del av 
hjelpetjenestene. Tiltakene som settes i verk, kommer ofte for 
seint og er for svake i problembelastningen som enkelte barn 
og unge opplever. Det er til dels tungt å være i førstelinjen i 
små norske kommuner hvor man ikke samarbeider 
 tilstrekkelig på tvers. 

spedbaRn og smÅbaRn i baRneveRnet
Det arbeides nå videre med analyser ved NOVA i prosjektet 
Barnevern i Norge 1990-2011.

En nylig publisert artikkel (Clausen og Valset 2012) viser at 
det har vært en betydelig økning i de senere årene av småbarn 
i barnevernet. Fra 1995 til 2005 økte antallet spedbarn og 
småbarn (barn yngre enn seks år) i barnevernstiltak med      
22 prosent. For bare spedbarna (barn i første leveår) var det 
en fordobling av barn i tiltak i perioden. I artikkelen drøfter 
Clausen og Valset spedbarns og småbarns utsatthet for 
omsorgssvikt og mishandling. Forfatterne har definert 
 begrepet omsorgssvikt gjennom bruk av sju av kategoriene 
for saksgrunnlag i barnevernsstatistikken. En av disse mye 
brukte kategoriene i barnevernsstatistikken er manglende 
omsorgsevne. Men det registreres også betydelig omfang av 
foreldrenes rusmisbruk og foreldrenes psykiske lidelse. Det 
«gamle» begrepet vanskjøtsel er også fortsatt i bruk som saks-
grunnlag. Også fysisk og psykisk mishandling og seksuelle 
overgrep registreres som saksgrunnlag i denne gruppen av 
barn (Clausen & Valset 2012). 

Vi vet nå mer enn før om hvor lange karrierer som utvikler 
seg for små barn i barnevernstiltak. I 1995 var det registrert 
6600 spedbarn og småbarn (under 6 år) i barnevernet. I 2008 
var de i alderen 13 til 18 år. Fortsatt fikk da 42 prosent av disse 
barna tiltak fra barnevernet, de fleste med tiltak utenfor 
hjemmet (fosterhjem eller institusjon).

unge voksne i baRneveRnet – nye funn
I prosjektet Barnevern i Norge 1990-2011 jobber vi også 
videre med analyser av de unge voksne som har vært i barne-
vernstiltak. Det vil i løpet av noen måneder bli publisert flere 
andre arbeider om dette. 

Vi har her valgt å se på et forhold som ikke analyseres i de 
øvrige arbeidene: 

Blant menn 18-41 år i barnevernsgruppen har, som vi ser av 
tabellen, vel 7 prosent uførepensjon i 2009. I sammen-
ligningsgruppen finner vi at 0,7 prosent har dette, altså en ti 
ganger så høy andel i barnevernsgruppen. Blant unge kvinner 
som har vært i barnevernstiltak, har 6,3 prosent uførepensjon 
i 2009. Her finner vi også at dette er minst ti ganger så høy 
andel som blant kvinner i sammenlikningsutvalget (0,6 pro-
sent).

I årene som har gått etter våre forrige analyser, finner vi altså 
at denne helseindikatoren holder seg nokså konstant. Det er 
ikke blitt noe bedre (mindre uførhet) blant unge voksne som 
har vært i barnevernstiltak når vi har forlenget den forrige 
perioden da vi foretok en slik analyse (1990-2005) fram til 
1990-2009. Vår tolkning er at det er åpenbart at det er en del 
alvorlig sykdom blant disse unge voksne. 

DRøfting 
Barn og unge her i landet har i de aller fleste tilfelle en god 
oppvekst sett i en europeisk sammenheng. Men studier av 

3 Men tallet var vel 52 200 med «ny metode». Dette utgjør om lag 4,7 prosent av dem under 18 år i 2009. (Helsedirektoratets begrep «ny metode» synes å være om lag den samme metoden som SSB 
har benyttet i mange år med hensyn til beregning av tallet på barn i barnevern; man benytter fødselsnummer til blant annet å sjekke for dubletter etter for eksempel f lytting mellom regioner.)  
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taBeLL 1: 
Menn og kvinner 18 år og over i 2009 etter om de har uførepensjon. 
Barnevernsgruppen og sammenlikningsutvalget. Prosent. 

Barnevernsgruppen  
1990-2009 Menn kvinner Total

Uførepensjon 7,1 6,3 6,7

(N=)(alle) (45 165) (38 585) (83 750)

Sammenligningsgruppen  Menn kvinner Total

Uførepensjon 0,7 0,6 0,7

(N=)(alle) (53 203) (41 848) (95 051)
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Typiske hindringer for god tverrfaglig samhandling dreier seg 
om ulike profesjonskulturer, urealistiske forventninger, lite 
kunnskap om hverandre, uoversiktlige rutiner, lite sam-
handlings kompetanse, begrensede tilbakemeldinger, for lite 
prioritert i ledelsen, etc. For å overkomme slike hindringer er 
det viktig å legge vekt på holdninger, kunnskap og strukturer 
for samhandling i kommunene. I undersøkelsen har særlig 
disse faktorene blitt fremhevet som viktige: 

 › Åpenhet: For å kunne samhandle rundt klienter og for å 
få til gode relasjoner er det viktig at man inkluderer hver-
andre og gir ordentlige tilbakemeldinger til hverandre.

 › Felles arenaer: Felles kursing og felles møteplasser er noe 
de ansatte verdsetter høyt. Dette kan også gjerne inklude-
re felles konferanser eller andre sammenkomster.

 › Personlige relasjoner: Får å få til et tverrfaglig samarbeid 
må man bruke mye tid på å bli kjent med hverandre. Det 
er et tydelig behov for å bli bedre kjent på tvers av fag og 
etater, og at man gjør noe felles.

 › Formelle strukturer: Ansees nødvendig for at samhand-
lingen forankres. Formelle strukturer, som blant annet 
samarbeidsmøter, bidrar til at samhandlingskompetansen 
øker og det blir lettere å avklare roller og rammebetingel-
ser, samt at uenigheter kan diskuteres.

 › Ledelsens ansvar: Det er meget viktig at fokuset på sam-
handling og tilrettelegging av dette er forankret hos ledel-
sen. Ledelsen må legge strukturer, motivere og følge opp.

 › Samlokalisering: De som er samlokalisert, forteller at 
det bidrar mye til å styrke samarbeidet, og at det har stor 
betydning for etablering av nytt samarbeid.

 › Brukermedvirkning: Man ser at det å involvere foreldre-
ne gir gode resultater. Særlig stor nytte er det i at barn, 
unge og foresatte i størst mulig grad medvirker under 
hele prosessen.

 › Verktøy: Håndbøker og veiledere kan være et godt verk-
tøy hvis det blir brukt. Et felles intranett kunne vært mer 
brukt for samhandling.

Vårt land bør ha råd til en samlet og sterk innsats for barn og 
unge som er utsatt for marginalisering fra de er i spedbarns-, 
småbarns- og skolealderen. Mange politikere synes ikke å 
være tilstrekkelig bekymret for disse lange livsløpssammen-
hengene.
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De 4 Årstider består av en rekke tilbud til plasserte barn og 
unge i alderen 10–23 år. Tilbudene tar utgangspunkt i bruker-
nes ønsker og behov, og utvikles ved at barna og de unge 
inkluderes, og hvor det samarbeides mellom brukerne og de 
ansatte. 

Bakgrunnen for å starte prosjektet var våre observasjoner av 
behov og problemstillinger hos plasserte barn og unge 
 gjennom vårt arbeid som barne- og ungdomskonsulenter. Vi 
observerte at mange plasserte barn og unge ikke alltid trivdes, 
og at de gikk rundt med mange ubesvarte spørsmål, blant 
annet om deres fortid og fremtid. Samtidig hadde de mange 
uløste problemstillinger og var hemmet av et dårlig selvbilde 
og følelsen av å være unormale.

Våre observasjoner av plasserte barn og unge ble bekreftet av 
SFIs (Socialforskningsinstituttet) undersøkelse fra 1993 om 
tidligere plassertes livsforløp, som viste at:

 › tidligere plasserte klarte seg dårligere enn unge i 
 alminnelighet på stort sett alle områder. 

 › mange fosterforhold kom i krise og brøt sammen i 

 forbindelse med barnets pubertet, hvor den unge typisk 
søker en avklaring på sin identitet.

 › det var risiko for utbredt ensomhet og isolasjon i 
 forlengelse av plasseringen.

(Anbragte børns livsforløb, SFI 93:11, Mogens Nygaard 
Christoffersen)

«Før var jeg ganske sær. Hadde ikke tillit til andre, ikke tro 
på dem. Det er blitt mye mindre uttalt – blitt mye bedre». 
(Evalueringsundersøkelse av «De 4 Årstider» 2007:70)

Fokus for pilotprojektet ble derfor å samle noen fosterhjems-
plasserte barn i en gruppe med det formål at de kunne møte 
andre i samme situasjon og støtte hverandre. 

opplevelsesoRienteRt og  livshistoRieR
De to gjennomgående metodene i arbeidet med barna og de 
unge var en opplevelsesorientert aktivitetsdel med fysiske 
utfordringer, hvor barna og de unge fikk mulighet til å utvikle 
seg gjennom suksessopplevelser og fellesskap, og en livs-

De 4 Årstider
De 4 Årstider startet som et pilotprosjekt i 1995, og er i dag en etablert institusjon i København 
 kommune i Danmark. Med sin forebyggende innsats på overgangen fra ungdom til voksenliv er 
 institusjonen et eksempel til etterfølgelse.

TeKST stina hansen 

96 BARN I NORGe 2012



utdannelse, arbeid, fritid og personlige problemstillinger.   

«… Man vil gjerne være som alle de andre. Man blir ekspert 
i å late som. Men i De 4 behøver man ikke å forstille seg. De 
4 er et «øverom i å ferdes i samfunnet». På en måte har man 
som fosterbarn en ødelagt virkelighetsoppfatning med 
hjemmefra. I De 4 kan man teste virkeligheten.» 
(Evalueringsundersøkelse av «De 4 Årstider» 2007:65) 

Café og oppholdssted
Torsdagscaféen er et tilbud til alle barn og unge som er 
 plassert eller har vært plassert under oppveksten. Det tilbys 
dessuten åpen, anonym rådgivning, og de unge kan komme 
uten å måtte legitimere seg, direkte fra gaten.  

Torsdagscaféen gir de unge mulighet til å møtes på tvers av 
aktiviteter og alder til hyggelig samvær med god mat og felles 
aktiviteter, prosjekter og turer. Caféens netterk og aktiviteter 
betyr kontinuitet over mange år for de unge. Mange av dem 
fortsetter å bruke caféen etter endt grupperforløp og etter-
vern.    

«De 4 Årstider lærer en nye måter å gjøre tingene på, liksom 
en utdannelse til å bli seg selv. Jeg har aldri tenkt på det 
sånn jeg gjør nå...» 
(Evalueringsundersøkelse av «De 4 Årstider» 2007:70)

mentoRoRdning
På bakgrunn av noen av de eldres ønsker om å «gi noe 
 tilbake», ble det laget en mentorutdannelse for tidligere 
 plasserte unge i De 4 Årstider. I 2010 hadde 8 unge mellom  
20 og 27 år gjennomført mentorutdannelsen, som forløp over 
2 år. Det ble blant annet undervist i sosialpsykologi, egen 

personlig utvikling og assistentinstruksjon innenfor blant 
annet klatring, kajakk/kano og vandring med kart og 
 kompass.

Mentorene fungerer i dag som medhjelpere/instruktører 
overfor de yngre unge i De 4 Årstider. De ivaretar oppgaver i 
forbindelse med cafékvelder, turer og arrangementer og 
 fungerer som kontaktpersoner. I tillegg driver de formidling 
og undervisning av profesjonelle; saksbehandlere, kontakt-
personer, pedagoger m.m., deltar på konferanser, workshops 
og deltar aktivt i den offentlige debatt gjennom forskjellige 
medier. 

«Jeg er stolt av å være mønsterbryter. Ingen i min familie 
har en utdannelse. Mor er stolt av meg. Jeg blir ferdig i 
februar. En utdannelse betyr at man kan leve normalt – 
den er beviset på at man er noe i omverdenens øyne». 
(Evalueringsundersøkelse av «De 4 Årstider» 2007:71)

plasseRte baRns og unges steMMe
Børne- og ungeambassadørerne (BUA) er et prosjekt som 
primært har utspring fra mentorenes fortalervirksomhet 
(advocacy) for plasserte barn og unge.  Prosjektets formål er 
å trekke inn plasserte barn og unge og skape talerør for dem 
i det danske samfunnet.  

BUA består foruten mentorene av yngre unge i De 4 Årstider 
som bidrar med sin viten og sine erfaringer til en kvalifisering 
av arbeidet på anbringelsesområdet. De viser omverdenen 
hva plasserte og tidligere plasserte barn og unge kan og vet, og 
hvordan de utgjør en egen ressurs. De ønsker å påvirke den 
offentlige debatten i et større omfang og derved styrke 
 plasserte barns og unges stemme og rettigheter i det danske 
samfunn.  

historiedel, hvor barna med utgangspunkt i felles livssitua-
sjon kunne dele og utveksle opplevelser og erfaringer med 
hverandre.

En evaluering av det toårige pilotprojektet viste at

 › gruppen hadde vesentlig betydning for barnas forståelse 
for og bearbeidelse av sin egen livssituasjon.

 › barna opplevde at de fysiske aktivitetene hadde styrket 
dem personlig.

 › barna opplevde at det var positivt å kunne samles og dele 
erfaringer og opplevelser med hverandre.

 › barna hadde fått økt selvtillig og var blitt bedre til å si ifra 
og si sin egen mening. 

 › fosterforeldrene opplevde at barna hadde fått større for-
ståelse for og aksept av sin situasjon. 

 › barna fortsatt var interesserte i å møtes etter at pilotpro-
sjektet var avsluttet. 

I 1997 fikk De 4 Årstider egne lokaler og er i dag en etablert 
institusjon i København kommune. De 4 Årstider består i dag 
av en rekke tilbud til plasserte barn og unge i alderen 10–23 
år, blant annet: 

gRuppefoRløp
Forløpet i nettverks- og utviklingsgruppen varer i cirka 1,5–2 år. 
Formålet med gruppene er, utover å være nettverksskapende, 
å gi barna og de unge innsikt og forståelse for deres egen livs-
situasjon i et fellesskap hvor de ikke føler seg annerledes. Det 
tas utgangspunkt i de barn og unge som deltar i gruppen, og 
i fellesskapet besluttes det hva man trenger av støtte og hjelp 
til barna og de unge så de kan nå sine personlige og felles mål 
i gruppen.  

En del av gruppeforløpet er basert på aktiviteter og  opplevelser 
i naturen. 

Aktivitetene kan for eksempel være klatring, kajakk/kano, 
vandring, geocaching, overlevelsesturer med telt og bål, 
 fjellklatring, svømme med delfiner, med mer. Opplevelsene 
har fokus på å skape suksess og utvikling for den enkelte 
 deltaker og gi de unge mulighet til å lære å samarbeide og løse 
oppgaver i fellesskap og forholde seg til egne og andres 
 styrker og svakheter. 

Aktivitetene er med på å skape den tetthet og felleskapsfølelse 
som skaper fundamentet for samtaleforløp senere. Når det er 
skapt tillit i gruppen, kommer de unge selv med forslag om 
hva de synes er viktig å dele med hverandre i gruppen. Det 
blir snakket om foreldre, gode og dårlige opplevelser og 
 minner, og mange følelser som er forbundet med det å være 
plassert utenfor hjemmet.    

«Jeg har gått på «De 4» fra jeg var 13 år. Det aller beste er 
at jeg møtte andre i samme situasjon. Jeg synes det så mørkt 
ut for meg, men her mødte jeg noen som klarte det». 
(Evalueringsundersøkelse av «De 4 Årstider» 2007:65) 

etteRveRn
De 4 Årstider tilbyr ettervern til unge mellom 18 og 22 år. En 
ung som er tilknyttet ettervernet, får mulighet til å bo i en av 
De 4 Årstiders boliger og får tilknyttet en fast voksen som 
kontaktperson som sikrer kontinuerlig kontakt med den 
unge inntil han eller hun er utskrevet fra ettervern. Dessuten 
har den unge mulighet for å delta i «ettervernsgruppen», som 
er et nettverksskapende tilbud med aktiviteter, helger og 
ferieopphold. De unge i ettervern kan fritt benytte fasilitetene 
i De 4 Årstider. De har ofte behov for støtte i forbindelse med 
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”   aktivitetene er med 
på å skape den tetthet og 
fellesskapsfølelse som 
skaper fundamentet for 
samtaleforløp senere.



Det nyeste produktet fra BUA er noen hefter hvor de unge i 
samarbeid har utarbeidet 10 bud til profesjonelle og foster-
familier med de unges tanker, ønsker og behov. Heftene er 
inntil videre trykt i 2000 eksemplarer og sendt rundt til 
 forskjellige kommuner og sosialforvaltninger i Danmark

De 4 ÅRstiDeRs betyDning  
I 2007 hadde De 4 Årstider 10-årsjubileum, og det ble i den 
forbindelse laget både en kvalitativ og en kvantitativ evalu-
ering av tilbudet.  

Plasserte og tidligere plasserte barn og unge hører til en av de 
mest utsatte gruppene i det danske samfunnet, og flere under-
søkelser tyder på at denne gruppen barn og unge klarer seg 
vesentlig dårligere på alle livsområder enn «normale» barn og 
unge. Resultatene av de mange anbringelsene er ytterst 
 sparsomme, fordi barna tross anbringelsene klarer seg veldig 
 dårlig. Det primære problemet er at innsatsen settes inn altfor 
sent, og at den er altfor lite inngripende (Albæk 2009).
 
Evalueringen av De 4 Årstider peker likevel på at unge i De 4 
Årstider klarer seg bedre utdannelsesmessig enn gruppen av plas-
serte og tidligere plasserte barn og unge på landsbasis. Mye tyder 
på at stedet har en forebyggende effekt på både misbruk, krimi-
nalitet og generell trivsel ... (Evaluerings under søkelse av «De 4 
Årstider» 2007)

For de unge i De 4 Årstider er stedet ensbetydende med nett-
verk og vennskap; det er praktisk og mental hjelp; det er 
selvhjelp; det er voksne som er kontinuerlige og omsorgsfulle, 
og som noen av de unge velger som primære i livet sitt. 
Utover det er det spennende, utfordrende og lærerike aktivi-
teter. Det er en slags «utdannelse i å bli seg selv». 

Barnas og de unges individuelle og kulturelle kapital blir 
understøttet ved å gi dem en kompetanse de kan bruke i ”det 
virkelige liv”, de lærer at det er andre …

Barnas og de unges individuelle og kulturelle kapital blir 
understøttet ved å gi dem kompensasjoner som de kan bruke 
i «det virkelige liv», de lærer at det er andre måter å gjøre 
tingene på.  Og så får de et nettverk og et sted hvor de føler at 
de hører til, et sted hvor de kan få hjelp inntil de en dag selv  
er parate til å gi slipp. De 4 Årstider har betydning på et 
kroppslig, åndelig og utdannelsesmessig nivå. 

litteRatuR:
n Albæk, Peter (2009): Vi svigter de udsatte børn. Politiken. 21. feb. 3 
sider.

n Malmborg m.fl. (2007): De 4 Årstider – Et særligt sted. en undersø-
gelse af De 4 Årstiders indsats og betydning for anbragte børn og 
unge. SPUK.

De 4 ÅRstiDeR
› ligger på Nørrebro i København og  

hører under Københavns kommune. 
› cirka 1000 ungdommer årlig benytter  

De 4 Årstiders tilbud
› har 3,5 fulltidsansatte, en matmor på 

torsdager, en regnskapsdame,   
mentorene og et par frivillige.
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