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KONVENSJONENS PRINSIPPER I KLAGESAKSBEHANDLING

Renate Kristiansen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms



Barnekonvensjonens i norsk rett

• Gjelder som norsk lov 
• Forrang fremfor annen lovgivning, jfr. menneskerettsloven § 3 
• Barnekonvensjonen godt dekket i de nasjonale rettsreglene 
• Enkelte prinsipper også tatt inn i Grunnloven § 104 – blant annet hensynet til barnets beste (artikkel 3) og 

retten til å bli hørt (artikkel 12): 

«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder 
dem selv, og deres meining skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. 
Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende 
hensyn. 
Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Statens myndigheter skal legge forholdene til 
rette for barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den nødvendige økonomiske, sosiale og 
helsemessige trygghet, fortrinnsvis i egen familie.» 



Fire grunnleggende prinsipper 
• Rett til ikke-diskriminering, artikkel 2

• Barnets beste, artikkel 3 nr. 1

• Rett til liv og helse, artikkel 6

• Rett til å bli hørt, artikkel 12



• FNs barnekomité utarbeider generelle 
kommentarer til barnekonvensjonen 

• Per i dag er det utarbeidet 17 generelle 
kommentarer (også i norsk versjon) 

• Retten til å bli hørt: Generell kommentar 
nr. 12 (2009)

• Barnets beste: Generell kommentar nr. 
14 (2013)

• Utdanningens formål: Generell 
kommentar nr. 1 (2001)

• Frihet fra alle former for vold: Generell 
kommentar nr. 13 (2011)

Generelle kommentarer 



Generelle kommentarer som rettskilde 
• Kommentarene er ment å fungere som en veiledning

• De generelle kommentarene er ikke folkerettslig forpliktende 

• Kommentarene er ulike i sin natur, noen er klare tolkninger, andre ikke

• Høyesteretts praksis er ikke klar på hvilken vekt generelle kommentarer 
skal tillegges ved tolkning av barnekonvensjonen

- men i rettspraksis er det lagt til grunn at de generelle 
kommentarene er et naturlig utgangspunkt ved tolkning av 
Grunnloven § 104



Eksempel – klagesak tvunget skolebytte  
• Opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd: 

«Ein elev kan i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen 
eleven har rett til å gå på etter første ledd, dersom omsynet til dei andre 
elevane tilseier det. Grunnen til at ein elev kan flyttast, kan til dømes vere at 
eleven mobbar ein eller fleire medelevar. Før det blir gjort vedtak om å flytte 
ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak.»



1) Vår saksforberedelse 
• Opplysning av saken og høring av barnet 

• - Forvaltningsloven § 17 (jf. § 33)

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som 
mulig før vedtak treffes. Det skal påse at mindreårige parter har fått 
mulighet til å gi uttrykk for sitt syn, i den grad de er i stand til å 
danne seg egne synspunkter på det saken gjelder. De mindreåriges 
syn skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet.»

- Barnekonvensjonen artikkel 12



• Utfordring – foresatte ønsket ikke at barnet skulle høres direkte, evt. på et senere 
tidspunkt. 

• Fylkesmannens vurdering: 

- Slik Fylkesmannen ser det, har direkte høring av barn en egenverdi for 
den det gjelder. Vi finner likevel at […] gjennom sine representanter har 
fått gitt uttrykk for sine synspunkter i denne saken, jf. 
forvaltningsloven § 17 og barnekonvensjonen artikkel 12. 

- Hensynet til et forsvarlig resultat, herunder forutberegnelighet både 
for […] og de øvrige elevene, samt mulighetene for god tilrettelegging, 
taler i tillegg for at klagesaken avgjøres før skolestart skoleåret 2017/2018. 



2) Vurdering av vilkårene for tvunget 
skolebytte 

• «Særlig tilfelle»/ «av hensyn til de andre elvene»

- En elev kan bare flyttes i helt spesielle unntakstilfeller når 
oppførselen til eleven «i alvorleg grad går ut over skole- og 
læringssituasjonen til dei andre elevane og det dermed ikkje er 
forsvarleg å gi eleven eit opplæringstilbod på nærskolen. (ot. prp. 
nr. 44 1999-2000) 

- Fylkesmannen konkluderte med at det forelå et særlig tilfelle



• «andre tiltak må være prøvd først»

- Flytting er et svært inngripende tiltak overfor en elev, og kan bare 
foretas etter at andre tiltak er prøvd først, jf. opplæringsloven § 8-1 
fjerde ledd. 

- Dette gjenfinnes også i barnekonvensjonen, hvor komiteen i 
Generell kommentar nr. 13 uttaler følende: «Barn som er aggressive 
mot andre barn […] Pedagogiske tiltak må prioriteres, og de må 
rettes inn mot å forbedre deres sosiale holdninger og deres sosiale 
kompetanse og atferd.» 



• «saklig, nødvendig og forholdsmessig» 
- Generell kommentar nr. 14 (2013) om barnets rett til at hans eller 

hennes beste skal være et grunnleggende hensyn: 
«Men siden artikkel 3, paragraf 1 dekker et bredt spekter av situasjoner 
erkjenner komiteen behovet for en grad av fleksibilitet i bruken. 
Barnets beste når- det er vurdert og bestemt – kan komme i konflikt 
med andre interesser eller rettigheter (f.eks. til andre barn […]. Mulige 
konflikter mellom det beste for et barn, individuelt betraktet, en gruppe 
barn eller barn generelt må løses fra sak til sak, og interessene til alle 
parter må balanseres nøye og et passende kompromiss må inngås.» 



Takk for meg!


