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VEILEDNING FOR SAKKYNDIGE I SAKER ETTER
BARNELOVEN OG BARNEVERNLOVEN
INNLEDNING
Dette heftet skal gi veiledning for sakkyndiges arbeid i saker etter barneloven og
barnevernloven. Samtidig er veiledningen til orientering for domstoler, fylkesmenn,
fylkesnemnder for sosiale saker, parter og parters fullmektiger om de sakkyndiges
arbeid i slike saker. Veiledningen omhandler ikke sakkyndige som opptrer som
medlemmer av fylkesnemndene for sosiale saker, og heller ikke sakkyndige i
straffesaker.
Fagkyndig bistand ettersperres i mange saker som skal utredes og avgjeres etter
barneloven og barnevernloven, bAde fra den private part, fra forvaltningen og fra
rettsapparatet. Fagkyndige i barnespersmal vil sale des kunne ha rollen som veileder,
behandler, utreder, vitne, nemndsmedlem, meddommer eller som oppnevnt
sakkyndig.

M ed sakkyndig skal i dette he/let forstas personer med srerlig fagkyndighe innenfor barneog familieomradet som far i opPdrag a utrede og vurdere sporsmal som forvaltning eller
domstol onsker belyst i saker som gjelder barn. Med barn skal forstas barn og ungdom
under 18 ar. Den sakkyndige opptrer som selvstendig fagperson, uavhengig av parter og
beslutningsorgan. I forhold til barnevernet kan rollen bli en annen, jf pkt 1.2. annet
avsnitt og pkt 6.3. annet avsnitt. Det er per i dag ikke gitt mermere regler om hvem
som kan oppnevnes som sakkyndig.
Den faktiske utforming av rollen som sakkyndig i barnesaker baseres pa de
vurderingstemaer som fulger av de to lovene. Ved behandling av tvister etter
barneloven gjelder det a finne fram til barnets beste nar foreldrene har henvendt seg til
fylkesmann eller domstol fordi de ikke klarer a finne fram til10sninger i spersmal om
foreldreansvar, hvem som skal ha barnet boende fast hos seg (daglig omsorg) eller
samvrer. I saker etter barnevernloven dreier det seg i stor grad om klargjering av
omsorgsmessige minimumsstandarder, tiltak og inngrep for a forbedre barnets
situasjon. Arbeidet som sakkyndig vil saJedes bli ulikt etter hvilke lover og spersmal
som er aktuelle.
(Det kan ogsa vrere behov for sakkyndig bistand i saker etter loy om anerkjennelse og
fullbyrding av utenlandske avgjerelser om foreldreansvar mv og om tilbakelevering av
barn av 8 juli 1988 nr 72 (barnebortfuringsloven). Saker etter barnebortfuringsloven
behandles i namsretten i furste instans. Behandlingen skjer ofte pa rent skriftlig
grunnlag. Dette innebrerer at den sakkyndige ikke blir innkalt til retten for a gi noen
muntlig redegjerelse eller utdyping av sin skriftlige erklrering.)
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1. SAKSGANGEN ETTER BARNELOVEN OG BARNEVERNLOVEN
1.1. Lov om barn og foreldre av 8 april 1981 nr 7 (barne/oven) .

Ved samlivsbrudd oppstAr sp0rsmalet om hvem av foreldrene som skal ha
foreldreansvar, hvem som skal ha barnet boende fast hos seg (daglig omsorg) og
samvrersrett for felles barn. Barneloven inneholder de materielle rettsregler som
fylkesmannen og domstolen skallegge til grunn ved avgj0relsen. Nar saken behandles
av fylkesmannen reguleres saksbehandlingen av loy om behandlingsmaten i
forvaltningssaker av 10 februar 1967 (forvaltningsloven) . Dersom saken behandles av
domstolene reguleres saksgangen av lov om rettergangsmaten for tvistemal av 13
august 1915 nr 6 (tvistemalsloven).
Ifulge barneloven §§ 34 og 44 kan foreldrene fritt avtale hvordan forholdet til barna skal
ordnes, bade nar det gjelder foreldreansvar, sparsmalet om hvem som skal ha barnet
boende fast hos seg (daglig omsorg) og samvrer. Barneloven § 34 regulerer
sp0rsmalet om foreldreansvaret nar foreldrene er eller har vrert gift, mens § 35 gir
regler om foreldreansvaret nar foreldrene ikke er gift.
Nar foreldrene ikke blir enige, rna sp0rsmalet 10ses ved hjelp av fylkesmannen eller
domstolen. Dersom barnet er over 15 ar er det tilstrekkelig at en av foreldrene krever
fylkesmannsbehandling, jf barneloven § 34 tredje ledd og ny § 44 a tredje ledd. Far
foreldrene kan bringe saken inn for disse organer, har de i fulge barneloven § 34 tredje
ledd plikt til a megle hvis barnet er under 16 ar. Barn over 12 ar skal fa si sin mening
fur det blir tatt avgj0relse om barnets personlige forhold, herunder om hvor det skal bo,
jf barneloven § 31. Det skallegges stor vekt pa hva barnet mener. Betingelsene for at
avgj0relse kan tas av fylkesmannen, er at begge foreldrene er enige om a overlate
avgj0relsen til ham. Fylkesmannens avgj0relse kan paklages til Barne- og
familiedepartementet.
Dersom foreldrene ikke blir enige om at fylkesmannen kan behandle saken, kan den
bringes inn for herreds- eller byretten ved at en av foreldrene sender stevning til retten
med pastand om ett eller flere av f0lgende: foreldreansvar, hvem som skal ha barnet
boende fast hos seg (daglig omsorg) og samvrer. Herreds- eller byrettens dom kan
ankes tillagmannsrett, og lagmannsrettens dom kan ankes til Hayesterett. Nar saken
er brakt inn for domstolen kan hver av foreldrene fremsette begjrering om at retten
fatter en fore10pig avgj0relse i saken (midlertidig forfuyning) fram til den er endelig
avgjort, jf barneloven §§ 38 og 46. Slik begjrering kan ogsa fremmes for domstolen fur
saken er reist ved stevning sMremt det foreligger srerlige grunner, for eksempel fare
for overgrep eller kidnapping.
Domstolen skal i visse tilfelle ogsa ta standpunkt til hvem som skal ha foreldreansvaret
ved en eller begge foreldres d0d, jf barneloven §§ 36 og 37.
Barneloven § 30 angir det generelle innholdet som fulger av foreldreansvaret. Foreldre
med felles foreldreansvar kan fritt avtale hvor barnet skal boo Bare dersom de ikke blir
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enige om dette mfl tvisten avgjeres etter reglene i § 34 tredje ledd. Avgjerelsen skal i sfl
fall ferst og fremst rette seg etter det som er best for barnet. Daglige avgjerelser om
barnet skal treffes av den som har barnet hos seg, men avgjerelser av sterre betydning
for barnet skal treffes av foreldrene i fellesskap. Dette kan blant annet gjelde spersmfll
om valg av livssyn, om utenlandsreiser, om disponering av barnets midler eller om hva
barnet skal hete. Nflr foreldrene har felles foreldreansvar, er de begge verger for
barnet. I tilfeller der lovgivningen krever vergens samtykke eUer at vergen underrettes
om forhold vedrerende barnet, kreves det derfor samtykke fra eller underretning til
begge foreldrene (med mindre den ene har gitt den andre fullmakt til fl opptre som
verge alene, jf vergemfllsloven § 4). Dette gjelder for eksempel i alle spersmfll av
ekonomisk art, jf vergemfllsloven § 38 fig.
Som nevnt er det den som har barnet boende fast hos seg (daglig omsorg) som vii
treffe de daglige avgjerelser vedrerende barnet. Skal en ordning med felles
foreldreansvar fungere ogsA i de tilfelle hvor forholdet mellom foreldrene er anstrengt,
kan ikke den ann en med loven i hAnd kunne kreve Ata del i avgjerelser med hensyn til
klrer, mat, degnrytme, bruk av fritiden, 0.1. Dette fremgflr uttrykkelig av barneloven §
34 tredje ledd, hvor det for evrig er slAtt fast at inn under den daglige omsorg herer
ogsA "spersmAlet om barnet skal vrere i barnehage 0.1.". Det mfl videre vrere den som
barnet bor hos, som bestemmer hvor barnet skal vrere i ferier mv i den utstrekning det
ikke krenker den annens samvrersrett eller for evrig kan antas Avrere til skade for
barnet. Det er den som har omsorgen for barnet som bestemmer hvor det skal bo flytting har ikke den annen innflytelse over, jf § 34 tredje ledd, siste punktum. Er det
derimot tale om Aflytte med barnet til utlandet rnA den annen gi sitt samtykke.
Samvrersretten er nrermere omhandlet i barneloven § 44 hvor det fremgAr at barnet har
rett til samvrer med hver av foreldrene se1v om de bor hver for seg. Likeledes har den
av foreldrene som ikke bor sarnmen med barnet rett til samvrer dersom ikke annet er
avtalt eller fastsatt. Videre fremgAr det av bestemmelsen hva som ligger i begrepet
vanlig samvrer.
Bfide fylkesmannen og domstolen kan ha behov for sakkyndig bistand nAr avgjerelse
skal tas i disse sakene. Hjemmelen for bruk av sakkyndig i saker etter barneloven
finnes i § 41 der det fremgAr at sakkyndig skal oppnevnes "der det trengst".
Bestemmelsen fAr anvendelse i saker bAde for fylkesmannen og domstolen. OgsA
partene kan begjrere oppnevning av sakkyndig, men det er fylkesmannen/retten som
beslutter om sakkyndig skal oppnevnes i den enkelte sak. Oppnevning av sakkyndige i
disse sakene skjer ferst og fremst nAr saken ikke kan opplyses godt nok pA annen mAte.
Dersom begjrering om fl oppnevne sakkyndig avslfls, kan fylkes-mannens/domstolens
beslutning om fl nekte oppnevning pflkIages/pfikjreres til departementet/heyere
rettsinstans. Fylkesmannens/domstolens beslutning om hvor mange sakkyndige som
skal oppnevnes i en sak kan derimot ikke pfiklages/ pfikjreres, jf tvistemAlslovens § 239
tredje ledd.

1.2. Lovom barneverntjenester av 17jull1992 nr 100 (barnevernloven)
Barnevernloven omhandler det offentliges ansvar for utsatte barn og unge. Det er
kommunens barneverntjeneste som har ansvaret for saksforberedelsen. Dette gjelder
ogsfl saker som herer inn under fylkesnemndas myndighetsomrfide, se nedenfor.
Forvaltningsloven og tvistemfllsloven gjelder pA sarnme mAte som i saker etter
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bameloven.
Under den wrste fasen av saksforberedelsen vii det som regel vaere uklart om saken vii
en de med henleggelse eller med et vedtak om tiltak, og om det vii vaere aktuelt med et
tiltak som herer under bamevemtjenesten eller fylkesnemndas myndighetsomrfide.
Det wlger forutsetningsvis av bamevemloven § 64 og forvaltningsloven § 17 at
bamevemet, ved spesielle behov og som supplement til egne vurderinger, i tillegg kan
bruke eksteme sakkyndige under forberedelsen av en barnevemsak. Dersom
bamevemtjenesten engasjerer en sakkyndig til Autrede saken eller deler av denne,
handler vedkommende pA vegne av den kommunale bamevemtjenesten og er A
betrakte som utreder pA linje med kommunens egne ansatte. Dette innebaerer at
vedkommendes virksomhet i hovedsak er underlagt det sarnme lov- og regelverk som
gjelder for tilsatte i bamevemtjenesten for evrig. Vedkommende vii dermed blant
annet ha tilgang pA opplysninger som ellers er underlagt taushetsplikt. Ifelge
bamevemloven § 4-3 siste ledd kan videre den sakkyndige, i likhet med
bamevemtjenesten, kreve AfA samtale med barnet i enerom.
Barnevemloven kap 7, jf sosialtjenesteloven kap 9, inneholder regler om
saksbehandlingen i de sAkalte tvangssakene, for eksempel vedtak om
omsorgsovertakelse, tilbakewring av omsorg og fratakelse av foreldreansvar. Disse
sakene kan vaere spesielt vanskelige og kontroversielle, og av rettssikkerhetshensyn er
det derfor lagt opp til en saerlig betryggende saksbehandling. I henhold til § 7-1
bokstav a, jf sosialtjenesteloven § 9-1, skal slike saker behandles i en fylkesnemnd.
Fylkesnemnda er et uavhengig, domstolslignende forvaltningsorgan pA fylkesplan som
er opprettet med hjemmel i sosialtjenesteloven § 9-1.
Under behandlingen av den enkelte sak skal fylkesnemnda alltid bestA av en juridisk
leder og to lege medlemmer som trekkes fra et alminnelig medlemsutvalg. I
alminnelighet skal nemnda ogsA bestA av to sakkyndige medlemmer som trekkes fra et
utvalg av sakkyndige, jf sosialtjenesteloven § 9-6. Nemndas leder kan imidlertid
bestemme at nemnda skal settes uten sakkyndige medlemmer dersom partene er enige
idette, jf § 9-6 wrste ledd, annet punktum. I hen hold til sosialtjenesteloven § 9-2 annet
ledd kan nemnda ogsA selv oppnevne sakkyndige der saken trenger bedre opplysning.
Denne adgangen stAr Apen ogsA nAr det er besluttet at nemnda ikke skal ha sakkyndige
medlemmer. Den nemndsoppnevnte sakkyndige skal avgi rapport til nemnda, men
vedkommende skal ikke delta i avgjerelsen.
Forhandlingsmetet i fylkesnemnda gjennomfures omtrent som hovedforhandlingen i en
sivil sak for domstolene. Blant annet forutsettes det at vitnewrsel skal skje direkte for
nemnda.
I henhold til barnevemloven § 7-1 bokstav i, jf sosialtjenesteloven § 9-10, kan
fylkesnemndas vedtak bringes inn for herreds- eller byrett til rettslig overpreving.
Retten settes med en juridisk dommer og to meddommere, enten fagkyndige eller fra
det alminnelige utvalget. Herreds- eller byrettens dom kan ankes inn for
lagmannsretten. Lagmannsretten settes med tre juridiske dommere, to fagkyndige
samt to lege meddommere. Lagmannsrettens dom kan ankes til Heyesterett.
Oppnevnelse av sakkyndig i barnevemsaker for domstolen skjer med hjemmel i
tvistemAlsloven.
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2. HABILITET, TAUSHETSPLIKT MV
2.1. Habilitet

I saker som skal avgjares administrativt av fylkesmannen og i saker der den
kommunale barneverntjenesten engasjerer en sakkyndig til Autrede saken eller deler
av denne, gjelder reglene i forvaltningslovens § 6 fig:

§ 6. (habilitetskrav).
En offentlig tjenestemann er ugild til Atilrettelegge grunnlaget for en avgjarelse
eller til Atreffe avgjarelse i en forvaltningssak
a) nAr han selv er part i saken;
b) nAr han er i slekt eller svogerskap med en part i OPP- eller nedstigende linje eller i
sidelinje sA mer som sasken;
c) nc'ir han er eller har vrert gift med eller er forlovet med eller er fosterfar,
fostermor eller fosterbarn til en part;
d) nc'ir han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vrert verge eller
fullmektig for en part etter at saken begynte;
e) nc'ir han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller
bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat
eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.
LikesA er han ugild nAr andre sreregne forhold foreligger som er egnet til Asvekke
tilliten til hans upartiskhet; blant annet skallegges vekt pA om avgjarelsen i saken kan
innebrere srerlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller no en som han har mer
personlig tilknytning til. Det skal ogsAlegges vekt pA om ugildhe-tsinnsigelse er reist
av en part.
Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjarelse i saken heller ikke treffes
av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.
Ugildhetsreglene fAr ikke anvendelse dersom det er Apenbart at tjenestemannens
tilknytning til saken eller partene ikke vii kunne pAvirke hans standpunkt og verken
offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete.
Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nrermere ved forskrifter som gis av
Kongen.
Forvaltningslovens § 6 furste ledd er en absolutt inhabilitetsregel. Den sakkyndige vii
sAledes uten videre vrere inhabil dersom han stAr i et forhold til en part som nevnt i
bokstav a) til e). Dersom den sakkyndige stAr i et slikt forhold til en part, er en
vurdering av om det foreligger forhold som er egnet til Asvekke tilliten til hans
upartiskhet unadvendig. I disse tilfellene har lovgiveren funnet at forholdet mellom
parten og tjenestemannen alltid vii vrere slik at tilliten til tjenestemannens upartiskhet
vii vrere svekket.
Den sakkyndige kan dessuten vrere inhabil etter § 6 an net ledd "nAr andre sreregne
forhold foreligger som er egnet til Asvekke tilliten til hans upartiskhet". Dette viI bero
pA en konkret vurdering. Loven gir anvisning pA noen momenter som skal tillegges
vekt i vurderingen. Det kan ogsA nevnes som eksempel pA relevante forhold etter § 6
annet ledd, at den sakkyndige stAr i et forhold til en part som ikke er nevnt i § 6 furste
ledd, men som er nrert beslektet til de forhold som furste ledd omhandler, for eksempel
at han er samboer med en person som er nevnt i § 6 furste ledd. Det sentrale er om det
foreligger forhold som er "egnet" til Asvekke tilliten til den sakkyndiges upartiskhet.
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Det er altsA en vurdering av muligheten for at tilliten til den sakkyndiges upartiskhet vii
vrere svekket som rnA foretas. Det kreves ikke konkrete holdepunkter for at den
sakkyndige viI opptre partisk. Det rnA videre foreligge "sreregne" forhold som er egnet
til Asvekke tillite til den sakkyndiges upartiskhet. PA den annen side fAr
inhabilitetsreglene ikke anvendelse dersom det er Apenbart at den sakkyndiges
tilknytning til saken eller partene ikke viI kunne pAvirke hans standpunkt og verken
offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete, jf fvl § 6 fjerde ledd.
Den sakkyndige skal selv melde seg inhabil dersom det foreligger forhold som er egnet
til Asvekke tilliten til ham, jf forvaltningsloven § B. Dersom den sakkyndige er i tvil om
egen habilitet ber dette dreftes med oppdragsgiver.
For sakkyndige i saker som behandles av fylkesnemnda eller domstolen gjelder
habilitetsreglene i tvistemAIsloven § 242. Etter denne bestemmelsen skal den som etter
domstolloven § 106 vii vrere inhabil som dommer, ikke oppnevnes som sakkyndig.
Domstolloven § 106lyder:

§ 106. Ingen kan vrere dommer eller lagrettemedlem:
1. naar han selv er part i saken eller medberettiget, medforpligtet eller regrespligtig i
forhold til en part, eller naar han i en straffesak er fornrermed ved den strafbare
handling;
2. naar han er i slegt eller svogerskap i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen saa
nrer som seskendebarn med nogen, som staar i saadant til saken som nrevnt under
nr.1;
3. naar han er eller har vreret gift med eller er forlovet med eller er fosterfar,
fostermor eller fosterbarn til nogen, som staar i saadant forhold til saken som
nrevnt under
nr. 1;

4. naar han er verge (eller kurator) for nogen, som staar i saadant forhold til saken
som nrevnt under nr. I, eller har vreret verge (eller kurator) for en part, efterat
saken begyndte;
5. naar han styrer eller er medlem av styret for et selskap, en forening, spare bank,
stiftelse eller offentlig indretning eller ordfurer i en kommune, som staar i et
saadant forhold til saken som nrevnt under nr. I, eller naar han styrer eller er
medlem av styret for et bo, som staar i saadant forhold til saken, og det ikke er
skifteretten selv, som styrer boet;
6. naar han har handlet i saken for en part, eller for paatalemyndigheten eller den
fornrermede;
7. naar han er i slegt eller svogerskap i op- eller nedstigende linje eller sidelinjen saa
nrer som seskende eller gift med eller forlovet med nogen, som handler i saken for
en part eller for paatalemyndigheten eller den fornrermede;
B. naar han tidligere har hat med saken at gjere som voldgiftsmand eller i lavere ret
som dommer,lagrettemedlem eller retsskriver;
9. naar han er i slegt eller svogerskap i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen saa
nrer som seskende eller gift med eller forlovet med nogen, som har vreret dommer i
saken i lavere ret.
Heller ikke personer som faller inn under domstolsloven § lOB ber oppnevnes som
sakkyndige nAr dette kan unngAs, jf tvistemAlsloven § 242 annet ledd. Domstolloven
§ 10Blyder:
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§ 108. Dommer eller lagrettemedlem kan heller ikke nogen vrere, nAr andre sreregne
omstendigheter foreligger, som er skikket til Asvekke tilliten til hans uhildethet.
Navnlig gjelder dette, nAr en part av den grunn krever, at han skal vike sete.

2.2. Taushetsplikt
I saker etter barneloven for administrative organer (fylkesmannen) er hjemmelen for
taushetsplikt forvaltningsloven §13 jf §§ 13 a og 13 b. I saker etter barnevernloven er
hjemmelen for taushetsplikt barnevernloven § 6-7 som viser til forvaltningsloven §§ 13 13 e. Det fremgAr av bestemmelsene at den sakkyndige plikter Ahindre at andre fAr
adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med oppdraget fAr vite om noens
personlige forhold. Dette gjelder ogsA etter at vedkommende har avsluttet tjenesten
eller arbeidet. Taushetsplikten er derimot ikke til hinder for at opplysningene gjares
kjent for sakens parter eller deres representanter, eller at opplysningene brukes for A
oppnA det formAl de er gitt eller innhentet for, blant annet i forbindelse med
saksforberedelse, avgjarelse, gjennomfuring av avgjarelsen, eller oppwlging og
kontroll, jf forvaltningsloven § 13 b nr 1 og 2. Taushetsplikten er heller ikke til hinder
for at opplysningene gjares kjent for andre i den utstrekning de som har krav pA
taushet, samtykker.
Det wlger av forvaltningsloven § 13 wrste ledd at enhver som utfurer tjeneste eller
arbeid for et forvaltningsorgan har taushetsplikt. NAr det gjelder sakkyndiges adgang
til Aforklare seg for fylkesnemnda wlger det imidlertid av forvaltningsloven § 13 b nr 2
at den sakkyndige uten hinder av taushetsplikt kan forklare seg for denne. I disse
sakene er det derfor ikke nadvendig Aforelegge saken for departementet (eller
fylkesmannen dersom myndigheten er delegert), jf tvistemAlsloven § 204 nr 2 og
sosialtjenesteloven § 9-8 siste ledd.
OgsA nAr det gjelder den sakkyndiges adgang til Aforklare seg for retten, kan den
sakkyndige gi opplysninger om forhold som han fAr kjennskap til under utfurelse av
oppdraget for retten, uavhengig av eventuell profesjonsbestemt taushetsplikt. Dette
frernkommer forutsetningsvis av tvistemAlsloven §§ 204 nr 2 og 205 som regulerer hva
retten ikke kan ta imot forklaring om.
Retten kan ikke ta imot forklaring som vii innebrere brudd pAlovbestemt taushetsplikt
som den sakkyndige har som wlge av arbeid eller tjeneste for stat eller kommune, jf
tvistemAlsloven § 204 nr 2. Det departement vedkommende fagomrflde Iigger under
kan imidlertid samtykke til at forklaring gis. (Som nevnt ovenfor er denne
myndigheten i enkelte tilfelle delegert til fylkesmannen.) Men bAde nAr
departementet/fylkesmannen har samtykket og nAr de har nektet samtykke, kan retten
sette til side det vedtak som er truffet.
Den sakkyndige kan heller ikke gi opplysninger fremkommet under en eventuell
tidligere klientrelasjon, sflfremt den sakkyndige har en av de profesjoner som er nevnt i
§ 205 (prester, advokater, forsvarere, meklingsmenn i ekteskapssaker, leger,
psykologer, apotekere, jordmadre, sykepleiere) . Oppregningen er uttammende slik at
andre lovbestemmelser om taushetsplikt ikke gir rett til Anekte Agi forklaring for
retten, f eks ikke taushetsplikt etter tannlegeloven. Den sakkyndige kan Iikevel
forklare seg om slike forhold dersom den som har krav pA hemmelighold gir samtykke
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til at man forklarer seg.
Uansett reglene om taushetsplikt er det vanskelig helt a unnga at opplysninger fra et
tidligere klientforhold ikke far betydning for sakkyndighetsoppdraget. Man bar derfor
sake a unnga at personer som tidligere har hatt en av partene som klient oppnevnes
som sakkyndig. I aile tilfelle bar dette opplyses til oppdragsgiver.
Dersom den som uttaler seg ikke er oppnevnt av retten som sakkyndig, men avgir
forklaring som vitne (sakalt sakkyndig vitne) , er det ogsa tvistemalsloven §§ 204 og 205
som regulerer hva man kan forklare seg om. I utgangspunktet vii man da ikke kunne
forklare seg for retten med mindre den som har krav pa hemmelighold har gitt sitt
sarntykke, eventuelt at departementet har gitt sarntykke dersom man har lovbestemt
taushetsplikt som falge av tjeneste eller arbeid for stat eller kornrnune. Det kan i
enkelte tilfelle foreligge et dobbelt grunnlag for taushetsplikt, for eksempel for leger i
offentlig stilling. For at vedkornrnende lege skal kunne forklare seg er det nadvendig
med sarntykke bade av departementet og av den som har krav pa hernrnelighold.

2.3. Opplysningsplikt
Den sakkyndige kan i medhold av sitt yrke ha opplysningsplikt overfor
barneverntjenesten etter barnevernloven § 6-4 tredje ledd. Hvis den sakkyndige utaver
yrke som nevnt i § 6-4 tredje ledd og under utfurelsen av oppdraget blir kjent med
forhold som gir grunn til Atro at det foreligger alvorlig omsorgssvikt eller andre
forhold som nevnt i barnevernloven § 6-4 annet ledd, skal han av eget tiltak gi
opplysning til kornrnunens barneverntjeneste.
2.4.

Oppbevaring av taushetsbelagte opplysninger

Bade legeloven og psykologloven stiller krav til oppbevaring av konfidensielle
opplysninger. Ifulge legeloven § 43 plikter en lege a fare ordnede opptegnelser over
sin virksomhet slik god legeskikk krever, og som er nadvendig for at han/hun kan gi
de meldinger og opplysninger som er pAlagt i lovelier med hjernrnel i loy. Han/hun
skal fare journal over hver enkelt pasient. Taushetsbelagte opplysninger skal
oppbevares pa en sikker mate. Etter mermere forskrift er man pAlagt Aoppbevare
journalnotater ut fra nedtegnelsens art eller i minst ti Ar.
For sakkyndige som ikke ornfattes av disse lovene, men som har taushetsplikt etter
forvaltningsloven, kan det vrere grunn til a nevne at forvaltningslovens taushetsplikt
innebrerer en plikt til a hindre at andre far adgang eller kjennskap til det vedkornrnende
i forbindelse med tjenesten eller arbeidet far vite om no ens personlige forhold. Dette
innebrerer en alrninnelig plikt til a oppbevare opplysninger pa betryggende mate, jf at
taushetsplikten gjelder ogsa etter at oppdraget er utfurt.
I falge psykologloven § 5 kan Sosialdepartementet gi forskrifter om forhold vedrarende
psykologens virksomhet. Etter pkt 3 i midlertidige forskrifter om psykologers
virksomhet av 1994 plikter enhver psykolog - uansett tjenesteforhold - a fare ordnede
opptegnelser om sitt arbeid med pasienter/klienter. Etter pkt 4 skal disse
opptegnelsene holdes nedlast og oppbevares i minst fern Ar, hvoretter de kan
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tilintetgjeres.
Hvor lenge journaler skal oppbevares i forbindelse med sakkyndig arbeid, rnA antas A
vrere uavhengig av hvem som er oppdragsgiver. De dokumenter som vedkommende
fAr oversendt fra oppdragsgiver vii som regel vrere tilgjengelige i offentlige arkiver og
ber derfor tilbakeleveres eller makuleres. Testprotokoller, rapporter 0.1. ber imidlertid
oppbevares i minst fern Ar for psykologer og ti Ar for leger, men under hensyn til
nedtegnelsens art. Erklreringer oversendt til oppdragsgiver er ogsA oppdragsgivers
eiendom og oppbevares hos denne etter de regler som gjelder for vedkomrnende.

2.5. Partenes adgang til agjere seg kjent med innho/det i
sakkyndigerk/ceringen.

Etter forvaltn ingsloven § 18 har en part med visse begrensninger rett til Agjere seg
kjent med sakens dokumenter. Det er gjort unntak fra denne innsynsretten, blant
annet har en part ikke rett til Agjere seg kjent med dokument som er utarbeidet for den
interne saksforberedelse eller som er utarbeidet av srerlige rAdgivere eller sakkyndig.
Etter § 18 tredje ledd har en part rett til Agjere seg kjent med de deler av den
sakkyndiges erklrering som gjelder faktiske opplysninger. Etter § 17 annet ledd har
forvaltningen en selvstendig plikt til av eget tiltak Aforelegge disse faktiske
opplysningene for parten fur vedtak treffes, sAfremt opplysningene gjelder parten selv.
Partene har imidlertid ikke krav pA Abli kjent med de vurderinger som gjeres i
sakkyndigerklreringen. Slike vurderinger kan unntas partsinnsyn hvis
forvaltningsorganet finner det enskelig. Av hensyn til parten praktiseres imidlertid ofte
sterre Apenhet om en parts personlige forhold selv om opplysningene er av en slik art
at de kan unntas fra partsinnsyn. NAr parten kjenner til at det foreligger dokumenter
som vedkomrnende ikke fAr anledning til Ase, kan usikkerhet med hensyn til hva, slags
opplysninger dette gjelder ofte gjere sterre skade enn om vedkomrnende blir gjort
kjent med opplysningene.
NAr en barnevernsak er fremlagt for fylkesnemnda vii parten ha innsynsrett i alle de
fremlagte dokumenter, herunder sakkyndigerklreringen. Dette fulger direkte av
sosialtjenesteloven § 9-5, jfbarnevernloven § 7-1 bokstav d.
Partene har alltid rett til Agjere seg kjent med innholdet av den sakkyndige
utredningen for retten. Den kan verken helt eller delvis unntas fra deres kunnskap.
Dette fulger av kontradiksjonsprinsippet som er grunnleggende i vAr prosessordning.
Det skal ikke avsies dom eller treffes ann en viktig avgjerelse uten at partene har fAtt
anledning til Auttale seg om det som pAberopes fra den annen side, eller som retten
ellers kan tenkes Abygge sin avgjerelse pA. Tilsidesettelse av dette prinsipp vii kunne
innebrere en saksbehandlingsfeil som igjen kan fure til opphevelse av domrnen.
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3. OPPNEVNING OG MANDAT MV
3. 1. Oppnevning

BAde den instans som oppnevner sakkyndig i en sak og den sakkyndige selv rnAtilse at
vedkommende har de nI~dvendige faglige forutsetninger for Atjenestegjare i saken.
Dette gjelder enten oppnevning skjer for den kommunale barneverntjenesten,
fyikesnemnda, fyikesmannen eller for domstolen. Det er derfor viktig at den
sakkyndige som foresparres gis anledning til Asette seg inn i de problemstillinger
saken reiser fur han eller hun eventuelt mottar oppnevning. Hvis vedkommende ikke
uten videre kan eller vii pAta seg oppdraget ved furste foresparsel- som ofte er muntlig
- vii den oppnevnende instans kunne oversende kopi av dokumentene i saken for
nrermere gjennomsyn. Den sakkyndige vii dermed ha et bedre grunnlag for Avurdere
oppdragets art og omfang, ogsA i forhold til egne kvalifikasjoner.

•

Lovens utgangspunkt om rettens oppnevning av sakkyndige er streng. Etter
tvistemAlsloven § 238 plikter enhver som retten oppnevner til Agjare tjeneste som
sakkyndig ApAta seg vervet. Loven krever bare at retten fur den oppnevner noen som
sakkyndig, som regel bar sparre om vedkommende er villig. Erklrerer han seg uvillig
bar han ikke oppnevnes om det er anledning til Aoppnevne en annen. Selv om retten
nadig vii oppnevne noen som ikke er villig til ApAta seg oppdraget, kan det tenkes
tilfeller hvor for eksempel mangelen pA sakkyndige likevel gjar det nadvendig.
Selv om man i sakens innledende fase ikke finner det nadvendig Aoppnevne sakkyndig,
kan det under den videre saksforberedelse komme opplysninger som gjar at det likevel
oppstAr behov for sakkyndige utredninger. Derfor kan det pA et hviiket som heist
stadium av saken besluttes at det skal oppnevnes sakkyndig.
I barnefordelingssaker for fvlkesmannen oppnevnes normalt ikke sakkyndig. Det
forutsettes at fylkesmannens samtaler med partene og eventuelt barna, samt
muligheten for hjembesak, vanligvis vii vrere tilstrekkelig grunnlag til Atreffe en
avgjarelse om hva som er best for barna. Fyikesmannen avgjar pA skjannsmessig
grunnlag om oppnevning av sakkyndig skal skje.
I saker for domstolen skal det i henhold til tvistemAlsloven § 239 oppnevnes en
sakkyndig med mindre retten finner at saken krever to eller flere. Bestemmelsen
legges til grunn ogsA ved fyikesmannens behandling av saker etter barneloven.
Dersom partene ansker to sakkyndige sen des forslag om dette med en nrermere
begrunnelse til retten. Dersom saken tilsier det, kan ogsA den sakkyndige ta opp
sparsmAlet om to sakkyndige. Retten foretar imidlertid oppnevningen pA fritt grunnlag.
Dette gjelder bAde sparsmAlet om det skal oppnevnes en eller flere sakkyndige og
hvem som skal oppnevnes. Dersom det anses tilstrekkelig Aoppnevne en sakkyndig,
bar det unngAs Aoppnevne den sakkyndige som den ene parten har foreslAtt. Dette
kan svekke tilliten til den avgjarelse som senere forankres i den sakkyndige uttalelsen.
Dersom det oppnevnes to sakkyndige, bar disse ikke stA i et avhengighetsforhold til
hverandre, for eksempel som over/underordnet. Retten foretar imidlertid oppnevning
pA fritt grunnlag.
Den sakkyndige vii motta skriftlig oppnevning med mandat. Samtidig vii det vanligvis
bli satt frist for avgivelse av skriftlig erklrering. Dersom ikke frist er satt eller pA annen
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mAte avtalt, er det viktig at den sakkyndige snarest mulig gir tilbakemelding til
oppdragsgiver om nAr oppdraget kan ventes avsluttet.

3.2. Fagkyndige meddommere
•
NAr sakkyndig(e) oppnevnes for domstolene er det fordi den sakkyndige i kraft av sin
ekspertise og sine srerlige kunnskaper skal gi rAd eller utredning til retten basert pA et
gitt mandat. I no en tilfelle styrker man ogsA selve den d0mmende retts kompetanse
ved Aoppnevne[agkyndige meddommere.
I saker etter barneloven er utgangspunktet domstolloven § 88 som sier at nAr "det
trengs srerlig kyndighet" kan retten oppnevne meddommere. Retten kan oppnevne
etter begjrering fra partene, eller av eget tiltak.
I saker etter barnevernloven fulger det av sosialtjenesteloven § 9-10 at det alltid skal
delta meddommere nAr fylkesnemndas vedtak skal overpmves av domstolene. For
herreds- og byretten er det dommeren som avgj0r om meddommerne skal vrere
fagkyndige, eller om det er tilstrekkelig med lege meddommere uten srerlig kyndighet.
I disse sakene deltar en fagdommer og to meddommere. Lagmannsretten skal i
ankesaker alltid settes med to fagkyndige og to lege meddommere i til1egg til tre
juridiske dommere.
Som meddommer har man en annen rolle og et annet arbeidsgrunnlag enn som
oppnevnt sakkyndig. Meddommeren mottar ikke noe mandat og har ikke anledning til
Aforeta forhAndsunders0keiser eller utredninger fur hovedforhandlingen. Partene rnA
ikke kontaktes, og meddommeren har ikke anledning til Askaffe seg annen
forhAndskunnskap om saken enn den vedkommende mAtte fA gjennom lesning av de
saksdokumenter retten eventuelt velger Asende ut. Meddommeren er pA samme mAte
som den juridiske dommeren, som er rettens administrator, henvist til Abygge sine
vurderinger pA det som fremkommer i retten under hovedforhandlingen. Dette skjer
gjennom prosessfullmektigenes innledningsforedrag og prosedyrer, parts- og
vitneforklaringer. Noen ganger er det ogsAoppnevnt en sakkyndig som redegj0r for
sin utredning av saken. Meddommeren kan stille sp0rsmAI til samtlige.
Meddommeren deltar i domskonferansen og dmftelsen av de sp0rsmAI saken reiser.
Meddommeren voterer over domsresultatet pA lik linje med de(n) juridiske
dommer(e) , slik at resultatet i tilfelle dissens avgj0res av flertallet. Domsutkastet
skrives av fagdommeren . Men det skal godkjennes, og den endelige dommen skal
underskrives av samtlige dommere.

3.3. Mandat mv
Oppdragsgiver stAr fritt nAr det gjelder utformingen av mandatet. I sak for domstolen
vii imidlertid retten som hovedregel innhente partenes uttalelse og forslag til mandat
fur mandatet utformes. Den endelige utformingen besluttes av retten
(saksforberedende dommer) alene. Den sakkyndige vii normalt ikke bli forespurt om
mandatets utforming. Det er viktig at den sakkyndige gir rask tilbakemelding til retten
dersom han eller hun finner at mandatet ikke er tilfredsstillende ut fra en faglig
vurdering av saken. Retten kan i slike tilfelle utvide eller endre det opprinnelige
mandatet, eventuelt gi et tilleggsmandat.

12

•

•
Mandatet vii i de fleste tilfelle ta utgangspunkt i de rettslige sparsmAI som er reist om
barnet. BAde avgjarelsesmyndigheten og den sakkyndige skal ta utgangspunkt i
sakens rettslige forankring. I saker etter barneloven kan det vrere sparsmAI om hva
"som er best for barnet", jf barneloven §§ 34 og 44. Det kan ogsA vrere sparsmAI om A
klargjare barnets eventuelle preferanser etter barneloven § 31 annet ledd. I saker etter
barnevernloven kan det dreie seg om foreldrenes omsorgsevne, for eksempel i
tilknytning til sak om omsorgsovertakelse etter § 4-12 ,samvrer etter § 4-19, oppheving
av omsorg etter § 4-21, om et barn har behov for langvarig behandling, jf § 4-24 eller om
behov for hjelpetiltak etter § 4-4. Dersom oppdragsgiver ansker spesielle forhold
undersakt, for eksempel om mulig overgrep eller sykdom som kan vrere relevant for
umvelsen av daglig omsorg, bar dette spesifiseres i mandatet.
Det er forvaltningen eller retten, og ikke partene, som er den sakkyndiges
oppdragsgiver. Det er oppdragsgiver som skal motta den sakkyndiges endelige rAd i
form av den erklrering som legges fram. Dette innebrerer at alle sparsmAI i anledning
oppdraget og dets gjennomfuring rnA rettes til oppdragsgiver. Den sakkyndiges
kontakt med partene for sA vidt angAr avtaler om mater, observasjoner m.v. skjer
imidlertid direkte med partene eller om nadvendig via deres fullmektiger.
Under saksforberedelsen kan det komme frem spesielle forhold som ikke var kjent da
mandatet ble utiormet, og som kan gi grunnlag for tilleggsmandat. Oppdragsgiver skal
holde den sakkyndige fort10pende orientert under saksforberedelsen og oversende alle
relevante dokumenter/prosesskriv i saken, slik at den sakkyndige er kjent med hvor
saken stAr. Dersom den sakkyndige ser relevante problemstillinger som ikke
omhandles av mandatet/tilleggsmandatet, bar vedkommende ta dette opp med
oppdragsgiver.
I saker etter barneloven kan partene som hovedregel pA et hvert tidspunkt inngA avtale
om det saken gjelder. Det er ikke den sakkyndiges oppgave Amekle mellom partene,
men den sakkyndige rnA likevel vrere Apen for de muligheter som mAtte vrere til stede
for et forlik, selv om dette ikke er formulert i mandatet. Dersom den sakkyndige ser
muligheter for et forlik, bar dette tas opp med oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan da ta
stilling til om den sakkyndige bar forsake Amekle mellom partene. Dersom den
sakkyndige forsaker AfA partene enige om et forlik og dette ikke Iykkes, kan det etter
en konkret vurdering vrere uheldig at den sakkyndige sluttfurer oppdraget da det kan
vrere at ikke begge parter lenger oppfatter ham eller henne som naytral. I et slikt
tilfelle bar man vurdere muligheten av Aoppnevne ny(e) sakkyndig(e).
I barnevernsaker kan det ikke inngAs forlik, idet barnevernet ikke lovlig kan forplikte
seg til for framtiden ikke Aiverksette tiltak etter barnevernloven. Den private part i
saksmAlet for retten vii imidlertid kunne trekke saksmAlet med den offentlige parts
samtykke.
Erklrering som skal avgis til domstolen bar sen des retten senest tre uker fur
hovedforhandling. Dette er srerlig viktig av hensyn til partene og deres
prosessfullmektiger som skal ha rimelig tid til Avurdere erklreringens endelige innhold
og innrette sin bevisfursel etter denne. I saker etter barneloven vii erklreringen i noen
tilfelle ogsA kunne danne grunnlag for forliksdraftinger mellom partene med tanke pA A
finne en utenrettslig 10sning. I barnevernsaker gjelder bestemte frister med hensyn til
nAr en undersakelsessak skal vrere gjennomfurt, jf barnevernloven § 6-9. Engasjerer
barneverntjenesten en sakkyndig til Autrede en sak, vii vedkommende vrere underlagt
de samme tidsfrister som gjelder for barneverntjenesten for avrig.
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4. NJERMERE OM SAKSBEHANDLINGEN I FYLKESNEMNDA OG
VED DOMSTOLEN
4.1. Saksbehandlingen ; fylkesnemnda

En sakkyndig som er engasjert av barneverntjenesten til a utrede hele eller deler aven
sak, vii normalt bli bedt om a iremlegge sin erklrering for fylkesnemnda dersom det blir
reist sak for denne. Vedkommende vii for 0Vrig bli avhart etter de samme regler som
gjelder for avhar av vitner og vitnefursel, jf tvistemalsloven kapittel15. Dette
innebrerer blant annet at den engasjerte sakkyndige ikke selv gis anledning til a stille
sparsmal til parter og vitner.

1

4.2. Saksbehandlingen ; retten • hovedforhandling og dom.

Den sakkyndige skal som regel avgi skriftlig erklrering om hvordan oppdraget er
uti0rt, hvilke resultater den sakkyndige har kommet til og hvilket grunnlag de er
bygget pa. Erklreringen oversendes retten fur hovedforhandlingen starter. Den
sakkyndige vii som hovedregel ogsa bli innkalt til hovedforhandling med anmodning
om a vrere til stede ira den pabegynnes. Nar den sakkyndige gir sin redegjarelse i
retten er det som sakkyndig, ikke som vitne. Dersom retten finner det nadvendig kan
den pMegge slikt iramIIl0te. Hvis en fagkyndig ikke er oppnevnt pa forhAnd og fulgelig
ikke har hatt noe oppdrag, men mater etter innkalling fra den ene parten, er det som
sakkyndig vitne.
Den sakkyndige rna vrere forberedt pa a vrere til stede sa lenge forhandlingene Yarer, i
alle fall inntil den sakkyndige har redegjort for sin erklrering og svart pa
partenes/rettens sparsmal. Far den sakkyndige redegjar for sin erklrering rna
vedkommende bekrefte med forsikring at han har uti0rt og vii ful\f0re sitt verY
sarnvittighetsfullt og etter beste overbevisning. Under hovedforhandlingen kan retten
tillate den sakkyndige a stille sparsmM til parter, vitner og andre sakkyndige hvis slike
mater. Som hovedregel vii den sakkyndige ikke bli avhart fur den 0Vrige bevisfursel,
herunder parts- og vitneforklaringer, er avsluttet. Arsaken er blant annet at den
sakkyndige skal ha anledning til a fulge bevisfurselen med henblikk pa den
redegjarelse som vedkommende deretter selv skal gi. Dersom rettens formann under
hovedforhandlingen i barnefordelingssaker tar initiativ til forliksdraftinger, kan den
sakkyndige bli anmodet om a bistA.
Dersom den sakkyndige far sparsmal i retten som han eller hun er i tvil om kan eller
bar besvares, bar den sakkyndige henvende seg direkte til dommeren og fa nadvendig
veiledning.
Dersom det er oppnevnt to sakkyndige i samme sak kan de avgi felles erklrering eller
erklrering hver for seg, jf tvistemalsloven § 244 furste ledd. De bar avgi felles
erklrering hvis det er enighet om premisser og konklusjon. Da er det ofte tilstrekkelig
at bare den ene er til stede under hovedforhimdlingen. Sa lenge retten ikke har gitt
uttrykk for noe annet, rna imidlertid begge vrere forberedt pa a mate slik som
beskrevet foran.
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N~r saken tas opp til doms er den sakkyndiges oppdrag alltid avsluttet for denne
instans. Det er retten som utformer dommen og domsslutningen. Dersom saken
bringes inn for ankeinstansen, kan den som er oppnevnt som sakkyndig i
underinstansen innstevnes som sakkyndig vitne eller oppnevnes som sakkyndig p~
nytt.
Retten har et selvstendig ansvar for sakens opplysning enten det gjelder sak etter
barneloven eller barnevernloven. Dommeren skal vurdere saken p~ selvstendig
grunnlag, hvor den sakkyndiges erklrering og konklusjon er ett av flere
bevis/vurderingsmomenter. Selv om retten i praksis legger stor vekt p~ den
sakkyndiges erklrering og redegj0relse og ofte vii fulge dennes anbefaling, kan selvsagt
retten komme til et annet resultat enn den sakkyndige.

t

1

Den sakkyndige har ikke krav p~ kopi av dommen.
vedkommende vanligvis f~ den tilsendt.

P~

anmodning vii imidlertid
.

Etter hovedforhandlingens avslutning skal den sakkyndige snarest mulig sende sitt
salrerkrav til retten, se til1egg.

5. DEN SAKKYNDIGES ROLLE
Den sakkyndige skal gi oppdragsgiver og parter et faglig perspektiv p~ de beslutninger
som skal fattes vedr0rende barnet. M~let med arbeidet er ~ gi en fiarnefaglig vurdering
av hva som p~ kort og lang sikt gir barnet de beste utviklingsmuligheter. Idette
perspektivet skal den sakkyndige samarbeide med, unders0ke og uttale seg om
personer som vii vrere viktige for barnets utvikling. Det gjelder ogs~ personer som
eventuelt kan utelukkes fra kontakt med barnet.
Det primrere form~let er ~ belyse de sp0rsm~1 mandatet reiser, men den sakkyndige
b0r ogs~ bidra til at samtalene og utredningsprossessen virker meningsfulle for partene
og andre som unders0kes. Det kan hjelpe dem til ~ delta i og gjennomf0re beslutninger
p~ m~tersom er mer hensiktsmessige for barnets behov. Prosessen kan slik bidra til at
den beste 10sning for barnet realiseres.
De personer som oppnevnes som sakkyndige vii ofte ha erfaring og kompetanse fra
behandlingsarbeid med barn og familier. Om denne kompetansen tas i bruk i arbeidet
som sakkyndig, m~ ikke dette gj0re rollen uklar med hensyn til hovedform~let. Det er
derfor viktig at den sakkyndige er svrert bevisst og tydelig markerer forskjellen mellom
rollen som sakkyndig og som behandler. 0nsket om ~ vrere til hjelp m~ ikke hindre
den sakkyndige i furst og fremst ~ unders0ke de sp0rsmAi som mandatet reiser.
Arbeidet m~ ikke skape forventninger som den sakkyndige ikke kan innfri.
Unders0kelsen m~ heller ikke gj0res mer omfattende enn n0dvendig.
I saker etter barneloven kan en del av mandatet vrere ~ unders0ke muligheten for
forlik, og retten kan eventuelt invitere den sakkyndige til ~ delta i forlikssamtaler med
partene. I disse sakene er det hensiktsmessig at den sakkyndige formidler en generell
forliks- og samarbeidsholdning. Den sakkyndige kan ogs~ selv ta opp sp0rsm~1 om
megling og forlik dersom partene ikke synes ~ s~ langt fra hverandre. Det kan vise
seg at det foreligger misfors~elser mellom partene, eller den sakkyndige fM frem ny
informasjon som kan gj0re at en eller begge parter kan endre sitt standpunkt. Den
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sakkyndige ber ikke i slike tilfeller igangsette arbeid med a fa frem et forlik uten at det
er tatt opp med oppdragsgiver.
Barnevernsaker kan som nevnt ikke forllkes. Men oppklaring av misforstaelser og ny
informasjon som den sakkyndige far frem, kan noen ganger bedre samarbeidet mellom
barnevern og foreldre. Forhold som kan bedre gjensidig forstaelse og samarbeid til
barnets beste ber derfor belyses. I de fleste tilfeller skal foreldre samarbeide med det
offentlige ogsa etter eventuelle tvangsinngrep. Den sakkyndige ber derfor legge vekt
pa a fremme samarbeid mellom det offentlige og foreldrene, uten at dette rna
overskygge hensynet til barnets beste. Den sakkyndige rna ha barnets beste for eyet
selv om foreldre og barneverntjeneste er enige. Dette kan srerlig gjelde i saker som
vedrerer ungdom.

6. PARTENE OG BARNETS FORHOLD TIL DEN SAKKYNDIGE OG
UTREDNINGEN
6.1. AI/ment

De fleste vii oppleve det ubehagelig a vrere gjenstand for en sakkyndig utredning.
Utredningen er kommet i stand pa grunn av en konflikt eller bekymring som kan ha
sarnrnenheng med de voksnes atferd og Mndtering av sitt ansvar i forhold til barnet, og
skjer pa et tidspunkt i prosessen hvor det ogsa nrermer seg en beslutning. Spersmalene
dreier seg om sentrale livsomrader bade for parter og barn. I utgangspunktet er det
ikke likevekt mellom partene og den sakkyndige, og de fleste vii oppleve at de har liten
kontroll over utfallet. En viktig oppgave er a gi de involverte parter anledning til a vise
sin kompetanse i sterst mulig grad innenfor denne rammen. Dette vii gi den
sakkyndige bedre grunnlag for vurderingen og ogsa fremme partenes trygghet i
situasjonen.
Det er ofte vanskelig for partene/foreldre a vite hva de kan eller ber fortelle barna om
den sakkyndiges rolle. De kan enske a skjerme barnet fra konflikten, de kan kvie seg
for protester fra eldre barn, eller finne det vanskelig a fa mindre barn til a forsta hva en
sakkyndig er. De kan ogsa synes det er ubehagelig a synliggjere overfor barna at de
som foreldre ikke greier a lese konflikten, eller at noen mener at de ikke greier a
ivareta sine oppgaver innen familien. Den sakkyndige rna derfor tidlig i
arbeidsopplegget drefte med foreldrene hvordan informasjon til barna best skal gis,
uten a tape barnets behov av syne. Barn har et selvstendig behov for ikke a bli furt bak
Iyset nar de er gamle nok til a forsta hva som skjer, og de ber ha rett til a unnlate a
uttale seg.
6.2. Foreldrenes og barnets posisjon ved sakkyndig arbeid etter barneloven

Barneloven regulerer sivile tvister om barn, og partene har stor avtalefrihet innenfor
den rammen som loven gir. Den sakkyndige underseker personer som i hovedsak
anser at de har hey grad av selvbestemmelsesrett. Gjennom rettsprosessen seker de a
ta yare pa det de oppfatter som sitt barns og egne rettigheter, og de kan oppleve det
krenkende a bli beskrevet med psykologiske og psykiatriske termer. Partenes
selvbestemmelsesrett innebrerer ogsa at den sakkyndige ikke kan innhente
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opplysninger om partene eller barn fra taushetsbelagte kilder eller andre kilder og
formidle dette videre, uten at det eksplisitt er godkjent av parten eller partene. All
innhentet informasjon blir ogsA tilgjengelig for den andre parten og for
beslutningstaker. Utredningen rnA derfor basere seg pA partenes samtykke, inkludert
samtykke til hvilke kilder som kan kontaktes.
Som regel er det et h0}1: konfliktnivA mellom partene. Konflikten furer i de fleste
tilfeller til at barnet stAr i en presset og splittet lojalitet til partene. Den sakkyndige rnA
derfor markere n0}1:ralitet i sitt arbeid og vrere srerlig vaktsom overfor forhold ved
undersakelsen og uttalelser som kan forsterke konflikten mellom partene, eller mellom
partene og barnet. I langt de fleste saker etter barneloven skal barnet ha en relasjon til
begge foreldre etter utredning og beslutning. Denne psykologiske posisjonen kan
gjare det vanskelig for barnet Ata standpunkt eller uttale seg. Dette bar respekteres sA
langt som mulig. Barnet bar imidlertid gis anledning til Asi sin mening og fra barnet er
12 Ar skal det etter barneloven § 31 annet ledd legges stor vekt pA hva det mener. Den
sakkyndige bar imidlertid vurdere naye hva barnet skal sparres om og vrere varsom
med Aforsterke barnets opplevelse av konflikt ytterligere. Den sakkyndige bar ogsA
formidle til barnet at det er en annen person, dommeren, som i siste instans bestemmer
hvor mye hensyn det skal tas til det barnet uttrykker.
Partene i saker etter barneloven vii ofte ha liten tillit til hverandre, og kan vrere redd for
at motparten mangler tilstrekkelig kompetanse til Aha daglig omsorg eller samvrer
med barnet. Det er da en utfordring for den sakkyndige AfA frem hviike ressurser som
er tilstede for barnet hos hver av partene, og samlet hos begge. Etter dom eller forlik
skal partene pA egenhAnd praktisere den lasningen som beslutningen fastsetter. En
realistisk vurdering av partenes ressurser overfor barnet, og deres muligheter til A
samarbeide om en lasning, vii ofte vrere viktigere enn beskrivelser av mangler hos
partene. Partenes mulighet til Agjennomrore og praktisere beslutningen kan pAvirkes
av den sakkyndiges beskrivelse og vurdering av barnets behov, og hvordan det
eventuelt vii vrere nadvendig med bidrag fra begge parter for Agi barnet en god
utvikling.
I saker etter barneloven vii det ogsA, som oftest, vrere snakk om to parter som begge
kan gi sine barn god nok omsorg. Mulighetene for forlik mellom dem kan vrere til
stede selv om en eller begge har funnet det nadvendig Aanlegge sak. I de fleste saker
etter barneloven vii ogsA forlik mellom partene kunne vrere Aforetrekke fremfor dom i
saken. Ved forlik vii begge parter ha tatt stilling til og samtykket i et foreliggende
forslag. Slik vii de selv ha forpliktet seg tillasningen, i motsetning til om de fAr en dom
som en eller begge oppfatter som uriktig og urettferdig. Om partene ikke greier Abli
enige, eller om saken ikke er av en slik art at den sakkyndige bar bruke tid pA
forliksbestrebelser, er det likevel viktig AbistA partene med Autvikle mest mulig
respekt for den andre som verdifull person for barnet.
Med rnindre en part har fri rettshjelp vii partene i saker etter barneloven selv brere
omkostningene ved bruk av sakkyndige. Den sakkyndige bar derfor forsikre seg om at
partene blir kjent med arbeidets omfang og antatte kostnader, selv om det formelt er
retten som oppnevner og honorerer den sakkyndige. Hvis saken gAr for fyikesmannen
betaler det offentlige kostnadene.
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6.3. Foreldrenes og barnets posisjon ved sakkyndig undersfIJkelse etter
barnevernloven

Lov om barneverntjenester skal ivareta barns rett til et minimum av god omsorg, og
skal beskytte barn mot overgrep og andre skadelige forhold i omsorgssituasjonen.
Loven legitimerer derfor bade kontroll og tiltak for Asikre barn, ogsA mot foreldrenes
og barnets enske og vilje. Ottest vii det ogsA vrere barnets foreldre som blir underlagt
undersekelse om de strekker til i forhold til barnets behov. Foreldrene vii oppleve at de
utsettes for en ufrivillig kontroll fra samfunnets side, uten at de kan unndra seg denne.
En sakkyndig undersekelse vii vrere en del av dette kontrollsystemet.
Barneverntjenesten kan ved spesielle behov bruke eksterne sakkyndige til utredning av
deler av undersekelsen. Denne form for sakkyndig arbeid vii falle inn under den
kommunale barneverntjenestens plikt og rett til undersekelse. Sen ere i
beslutningsprosessen vii den sakkyndiges oppdrag vrere basert pA mandat fra
fylkesnemnd eller rett. Den sakkyndiges arbeid forutsettes da Avrere et uavhengig
supplement til den utredningen barneverntjenesten gjer.
Den sakkyndige har altsA en annen formell posisjon ved oppdrag basert pA mandat fra
fylkesnemnd eller rett, enn om vedkommende gjer et arbeid som ekstern sakkyndig for
barneverntjenesten. Like fullt vii undersekelsen sikte mot Aklarlegge hvorvidt lovens
kriterier for nedvendige tiltak er tilstede. Det er viktig for den sakkyndige Aklargjere
overfor undersekelsespersonene hvilken rolle og ansvar han/ hun har overfor de ulike
tjenester og beslutningstakere. Det ber tydelig presiseres at arbeidet er et ledd i
barneverntjenestens ansvar og oppgaver nar sakkyndige utferer oppdrag for denne
tjenesten.
Ved spersmAI om omsorgsovertakelse er det bekyrnring om manglende kompetanse
hos foreldre / den av dem som har daglig omsorg for barnet, i motsetning til saker etter
barneloven. I barnevernsakene er det spesielt viktig at den sakkyndige fAr fram
foreldrenes ressurser og kompetanse, ved siden av en beskrivelse av sider ved deres
omsorg som eventuelt skader barnet eller ikke gir det tilstrekkelig utviklingsst.ette.
OgsA i barnevernsaker kan barnet vrere presset og i en lojalitetskonflikt. Barn reagerer
ofte med Askjerme sine nrere relasjoner, selv om disse relasjonene ogsA har elementer
som kan skade og oppleves negative. Den sakkyndige rnA legge vekt pA Asynliggjere
barnets situasjon. Innsikt i hvordan situasjonen oppleves av barnet er srerlig viktig for A
kunne ta en realistisk beslutning om tiltak til barnets beste. Srerlig vii dette gjelde for
litt eldre barn som i sterkere grad selv vii pAvirke sin situasjon og utvikling, jf
barnevernloven § 6-3 om barns rettigheter under saksbehandlingen.
NAr saker involverer ungdom kan det bli nedvendig for den sakkyndige Am1llbrere
ungdommens behov og ansker i forhold til bade foreldre og barneverntjeneste.
Ungdommen kan komme i klemme mellom foreldrene eller mellom foreldrene og
barneverntjenesten, og det kan bli viktig a fA frem hans eller hennes interesser som
selvstendig person. Ungdom kan komme i en situasjon hvor de blir "syndebukk" for
problemer som harer voksne til. Da er det viktig at den sakkyndige hjelper partene til
Ase alternative 10sninger for ungdommen.
Av hensyn til barnets sikkerhet rnA den sakkyndiges arbeid i barnevernsaker noen
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ganger foregA uten full Apenhet overfor foreldre og andre personer som undersekes.
Srerlig gjelder det nAr barnet kan vrere utsatt for ulike former for mishandling. NAr slik
begrensing av informasjon er nedvendig rnA dette tydelig kunne begrunnes, og en slik
fremgangsmAte ber vrere avklart og koordinert med barneverntjenesten eller
rettsapparatets evrige arbeid i saken. Det ber ogsA vrere planlagt hvordan barnet kan
sikres dersom det fremkommer opplysninger, for eksempel i samtaler med barnet, om
forhold som kan sette barnet under uheldig press eller i fare nAr disse blir kjent.
Dersom skifte av omsorgspersoner og omsorgssituasjon er en aktuell mulighet, rnA
den sakkyndige ogsA vurdere hvordan et omsorgsskifte vii pAvirke barnet. Betingelser
som rnA vrere til stede for at barnet skal kunne ta imot omsorg under andre forhold rnA
beskrives. Den sakkyndige rnA altsA foreta en vurdering som tar hensyn til barnets
utviklingsmuligheter i ulike tenkte situasjoner, nA og i fremtid. Dette er nedvendig selv
om alternativet som barnet rnA tilbys ikke er etablert og derfor ikke konkret kan
observeres og vurderes. Generell kunnskap og erfaring fra de tiltak barnevernet kan
tilby vii derfor ofte vrere en forutsetning for Akunne foreta slike helhetsvurderinger.
I sakkyndig arbeid etter barnevernloven kan den sakkyndige mete foreldre og andre
personer som selv har stort behov for hjelp og smtte. Noen foreldre kan forsmrre
hjelpebehovet, for slik Afremme sine interesser og behov i saken. Dette kan gjere det
vanskelig Aholde fast ved at det er barnets interesser og behov som skal vrere styrende
for arbeidet. Den sakkyndige rnA derfor vrere srerlig vaktsom mot flertydige og uklare
relasjoner til en eller flere av undersekelsespersonene. Samtidig kan det vrere riktig A
formidle hjelp til personer som Apenbart er i ned, og dette kan ogsA vrere til barnets
beste. Hjelp rnA i tilfelle formidles i samrAd med oppdragsgiver og uten at det gAr pA
bekostning av ivaretakelsen av barnets interesser.
I barnevernsaker kan den sakkyndige fA tilgang til materiale som ellers vii vrere
underlagt profesjonell taushetsplikt. Dette kan brukes i vurderingen og bringes videre
til beslutningstaker, ogsA uten samtykke fra den personen som undersekes. Det er en
srerlig utfordring Abruke dette pA en slik mAte at det tjener barnets beste og ikke
unedig skader relasjonene mellom barnet og dets nrere personer, og heller ikke
relasjoner til eventuelle behandlere og andre i det nrere nettverk.

7. DEN SAKKYNDIGES ARBEID
•

Den sakkyndiges arbeidsprosess vii i de fleste tilfeller bestA av 4 hovedfaser:
* planlegging og avtale/ kontaktarbeid
* samtaler og annet metodisk arbeid for AfA frem relevant informasjon
* vurdering og utskriving av uttalelse
* muntlig fremfuring og vurdering overfor beslutningsorganet

7.1. Avtaler

Den sakkyndige ber pA forhAnd avtale honorarsats med oppdragsgiver og ha gitt et
anslag over hvor mye tid som vii gA med til arbeidet kan vrere avsluttet. Dersom det
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kommer opp spesielle spersmal som krever uforutsette undersekelser og/eller
endringer i mandatet, sa ber den sakkyndige pa eget initiativ ta dette opp med
oppdragsgiver for justering av den ierste avtalen.
Hele arbeidsprosessen ber skisseres for partene sa langt det er mulig tidlig i
utredningen, selvsagt med nedvendige forbehold. Innholdet i det sakkyndige
oppdraget (mandatet) og forstiielsen og implikasjonene av utredningen rna kiargjeres
med den som blir undersekt.
Den sakkyndige rna vrere Iydher for partens ensker om hvor og nar meter skal vrere,
reaksjoner pa metodene som skal brukes, hva som er best a si til barna osv. Er det
mulig ber den sakkyndige gjere alle avtaler direkte med partene. Dersom det skulle
oppstii problemer ber en anmode parten om a ta problemet opp med sin advokat, slik at
denne eventuelt kan bidra med a fa kiarlagt og gjennomfert nedvendige avtaler.
Dersom det ikke er mulig a fa til nedvendige avtaler kan den sakkyndige heller ikke
utfere oppdraget, og den sakkyndige rna melde dette til oppdragsgiver som rna finn e
andre mater a belyse saken pa. Spesielt rna det understrekes at informasjonen som
parten gir vii vrere apen overfor eventuelle andre parter og overfor beslutningstaker. I
saker etter barneloven rna det gjeres spesifikke avtaler om eventuell innhenting av
informasjon fra andre kilder enn fra partene selv og barnet. I barnevernsaker ber de
som undersekes orienteres om hvor den sakkyndige finner det nedvendig a innhente
informasjon. Den sakkyndige kan med fordel ogsa skissere hvordan uttalelsen
sannsynligvis vii bli bygget opp samt hvordan og hvem den vii bli fremfert overfor.

7.2. Va/g og bruk av metoder
Antallet informanter ber begrenses til det som er nedvendig for a forstii situasjonen og
behovene til barnet. Den sakkyndige skal ikke drive "vitneavher". Foreldre, barnet,
andre personer i husholdet som deltar i omsorgen for barnet, eventuelt skole og
barnehage, vii vrere de vanligste informanter for den sakkyndige. Deres relasjoner til
barnet kan det ogsa vrere relevant a vurdere. Bruk av andre informanter rna vrere
spesielt begrunnet.
Den sakkyndige skal i ierste rekke foreta sine vurderinger ut fra ierstehiindskjennskap
til de personene som skal vurderes. Dersom det foreligger et ornfattende skriftlig
materiale i saken fra tidligere behandlinger, ber den sakkyndige ha kjennskap til
innholdet idette, men begrense sin bruk av og referering til slikt materiale til det
nedvendige.
Den sakkyndige ber som hovedregel ogsa ha samtaler med barnet i saken. Kontakten
ber begrenses til det som er nedvendig for a gi et dekkende bilde i forhold til sakens
mandat. Barnet er ofte i en krisefase og kan ha store forventninger til utenforstiiende
som gir dem kontakt i denne situasjonen. For mye kontakt med barnet kan skape ideer
hos barnet om at dets ensker skal kunne innfris av den sakkyndige, eller at ansvaret
ligger hos barnet.
Ved bruk av informasjon fra komparenter, ber hensynet til personvern og
konsekvenser for komparentens relasjon til parten veies neye opp mot den nytten
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Valg av metoder viI avhenge av de spersmaJ som skal undersekes og om det er mulig A
tilpasse metoden, faglig og fagetisk til den situasjonen undersekelsen foregAr i.
De vanligste metodene ved sakkyndig arbeid viI vrere:

* Person- og relasjonsorienterte samtaler med parter, bam og andre personer som
*
*
*
*

deltar i omsorgen og/eller har hushold med barnet. Samtalene ber gjennomfures ut
fra en intervjumal som er tilpasset de vurderingstema som er aktuelle.
Observasjon av barn og bam og foreldre sammen, fortrinnsvis i det hjemmet hvor
barnet bor og/ eller der det er aktuelt at barnet skal boo Det kan ogsA vrere aktuelt A
observere barnet i andre situasjoner hvis det er spesielle behov som rnA ivaretas.
Informasjon gjennom samtaler med personale i skole eller bamehage.
Studier av foreliggende skriftlig materiale.
.Unntaksvis kan det vrere aktuelt Anytte ulike tester eller "selvrapporteringsskjema" i
forhold til noen spesielle typer spersmAI. Slike metoder rnA bare nyttes der det er
helt spesifikke spersmAI som det er nedendig Abesvare. Der det er viktig AfA
kunnskap om et barns funksjonsnivA og spesielle behov, eller der det er vanskelig A
fA frem relevant informasjon gjennom samtale med barnet, kan testing vrere
hensiktsmessig. Dersom det brukes slike metoder rnA det kunne dokumenteres at
dette er metoder som er utviklet for Abesvare de spersmAI som kan avledes av
mandatet, og at de viI vrere pAlitelige ut fra den spesielle situasjonen den person som
undersekes er i. Undersekelsen rnA under enhver omstendighet foretas med
tilstrekkelig grad av samarbeid med den som undersekes.

I saker etter bameloven ber det nyttes samme metoder ved undersekelse av begge
parter. Bare nAr det er helt spesielle spersmAI knyttet til den ene parten, som denne
ogsA erkjenner at det er legitimt Aunderseke, kan dette fravikes.
Den sakkyndige rnA finne en balanse mellom tilstrekkelig grundighet og et for
ornfattende arbeid. Det gjelder bAde som grunnlag for den sikkerhet den sakkyndige
kan tillegge sine vurderinger, og for oppdragsgivers og parters tillit til arbeidet.

7.3. Samtaien er den sakkyndiges hovedmetode
BAde i saker etter bameloven og bamevemloven vil samtale vrere hovedmetoden til
den sakkyndige, og den rnA legges opp med klare mAl. Den som undersekes rnA ogsA
kunne oppfatte at de tema som tas opp har relevans for spersmAlene som skal
vurderes. Om nedvendig rnA den sakkyndige ta seg tid til Aforklare hvorfor det er .
nedvendig AgA inn pA det aktuelle temaet.
7.3.1. Samtale med barnet

Den sakkyndige ber ha direkte kontakt med barnet og samtale med ham/henne sA
langt det er mulig. For !itt eldre bam er deres syn pA egen situasjon, pA forhistorien og
fremtiden en viktig del for vurderingsarbeidet. For yngre barn vil det vanligvis vrere
viktigere Aobservere dem i deres natur!ige milje, eventuelt ogsA sammen med voksne
de ikke bor sammen med.
I samtale med barnet kan det vrere aktuelt Abruke u!ike former for hjelpemidler for A
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langt det er mulig. For litt eldre barn er deres syn pA egen situasjon, pA forhistorien og
fremtiden en viktig del for vurderingsarbeidet. For yngre barn vii det vanligvis vrere
viktigere Aobservere dem i deres naturlige milj0, eventuelt ogsA sammen med voksne
de ikke bor sammen med.
I samtale med barnet kan det vrere aktuelt Abruke ulike former for hjelpemidler for A
lette kontaktetablering og kommunikasjon, som tegning, lek 0.1. Dette kan ogsA hjelpe
barnet til Aformidle seg til den sakkyndige. I noen tilfeller, for eksempel ved
unders0kelse om mulige overgrep, som kan vrere srerlig aktuelt i barnevernsaker, kan
det vrere n0dvendig med konkret dokumentasjon av hva barnet forteller og under
hvilke forhold det kom frem. Bruk av video kan da vrere hensiktsmessig. Det kan ogsA
skjerme barnet mot AmAtte fortelle sin historie flere ganger.
7.3.2. Samtale med omsorgspersoner

I samtalen med den sakkyndige rnA personen som unders0kes fA god tid til Afremfure
sine synspunkter. F01gende omrAder er vanlige fokus i samtaler med
omsorgspersoner:

* Beskrivelse av barnet, dets utvikling, fungering og eventuelle srerbehov.

* Beskrivelse av den/de voksnes forhold til barnet, og hvordan ulike behov forstAs og
m0tes.

* Personens forstAelse av barnets opplevelser av og reaksjoner pA den aktuelle saken.
* Relevant anamnestisk informasjon om vedkommende
* Person ens forstAelse av fortid, nAtid og fremtid pA omrAder som har betydning for
omsorgen for barnet.

* Hvordan den personen som unders0kes forstAr sitt forhold til nrere personer og
omgivelsene. Dette er indirekte relevant for relasjonen til barnet ettersom det kan
vise hvilke holdninger og "verdensbilder" personen vii formidle til barnet
I tiIIegg til at samtalen gir konkret informasjon vii den sakkyndige gj0re observasjoner i
wpet av samtalen som kan vrere relevant for vurdering av kognitive, emosjonelle og
relasjonelle forhold hos den som unders0kes.

8. VURDERINGSTEMA
De tema som skal vurderes vii fremgA av mandatet. Den sakkyndige rnA overfure dette
til faglige sp0rsmAI som lar seg unders0ke, eventuelt si fra om det er tema som ikke
kan belyses faglig. Noen sp0rsmAI, for eksempel oppvekst med ulike livssyn og under
ulike materielle betingelser, vii kunne vrere av verdimessig karakter og dermed falle
utenfor det den sakkyndige har spesiell kompetanse til Ata stilling til.
NAr den sakkyndige utfurer sine undersekelser kan vedkommende med utgangspunkt
i mandatet bringe inn de vurderingstema som han/hun finner faglig relevant. Mens de
rettslige temaer fulger loven, vii de faglige temaer kunne endre seg over tid i trAd med
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den faglige utvikingen. Det sakkyndige arbeidet som utfures i barnesaker vii tilfure
forvaltning og rettsapparat kunnskap om ny viten av betydning for spl!Jrsmal som reises
nar barnets beste skal vurderes.
Noen relevante utredningstema kan vrere:
* Barnets utviklingstrinn og funksjonsniva med vekt pa eventuelle spesielle behov.
* Hvilke omsorgskvaliteter er srerlig viktig for dette barnet.
* Mulighetene og ressursene de voksne som vurderes har til a gi omsorg til dette
spesielle barnet, og deres stabilitet i omsorgen.
* Tilknytning mellom omsorgspersonene og barnet, og tilknytningsforhold inn ad i
familien.
* Hvordan kan samspillet mellom barnet og omsorgspersonene fremme barnets
utvikling.
* Foreldrenes oppfl!llging av barnets skolegang og fritidsinteresser.
* Spesielle forhold som truer foreldrenes evne til a gi stabil omsorg.
* Er det risiko for atferd hos no en av foreldrene som kan skade barnets utvikling.
* Konsekvenser av eventuell uvanlig eller avvikende foreldreatferd.
* Barnets I!Jnsker, meninger og spesielle erfaring relatert til omsorgssituasjonen og
barnets alder.
* Betydningen av et eventuelt skifte av milja.
* Hyilken betydning har en eventuell deling av en sl!Jskenfiokk for barna.
* Hvilken situasjon gir best kontakt med begge foreldre sett under ett.
* Hvilken situasjon og hvilke besl!Jksordninger gir minst konfiikter for barnet.
* Betydning av eventuelle ulikheter i kuitur og verdimessig bakgrunn for de Il!Jsninger
som er aktuelle.
* Omsorgspersonenes evne og vilje til a gjennomfl!Jre og samarbeide om ulike
ordninger(gjelder srerlig i samvrersspl!Jrsmal).
Kort sagt rna barnets forutsetninger ses i forhold til ressurser hos eventuelle
omsorgspersoner. Kvaliteten pa tilknytningen vii vrere utgangspunktet for a vurdere
konsekvenser av mulige kontaktbrudd. Ogsa omfanget av konflikten rundt barnet rna
ofte settes inn i helhetsvurderingen. I noen fa tilfelle, der konflikten mellom foreldrene,
eller mellom barneverntjenesten og foreldrene er spesielt stor og fastiast, kan det vrere
aktuelt a vurdere gevinster for barnet av et mulig brudd, i forhold til konsekvensene for
barnet ved da a leve i en vedvarende konflikt.
Som bakgrunn for disse vurderingene rna den sakkyndige ha gjort seg kjent med det
spesielle barnetlungdommen og hans/hennes syn pa sin egen situasjon, barnets
individuelle utvikling, familie- og slektsutvikling samt den aktuelle konflikten. Man bl!Jr
ogsa ha informasjon om barnets utvidede miljl!J, og skaffe seg kunnskap om nye miljl!Jer
som er aktuelle. Det er ogsa viktig a vurdere barnets forhold til eventuelle nye personer
som det skal bo sarnmen med, som foreldrenes eventuelle nye partnere eller aktuelle
fosterforeldre. Dersom de aktuelle tiltak for barnet ikke er konkret etablert og derved
ikke mulig a vurdere konkret, bl!Jr nettopp den faglige vurderingen unnga a stl!ltte opp
under en I!Jnsketenkning for barnet, men vrere erfaringsbaserte overveielser om
barnets situasjon. Det sarnme vil gjelde ved spl!Jrsmal om tilbakefl!lring av omsorg.
Den sakkyndige vil ofte ha et nl!Jytrait perspektiv og kan se hvordan den foreliggende
konflikten er utviklet i et selvforsterkende samspill mellom fiere, uten at det
underkjenner partenes ansvar for sine handlinger. Den sakkyndiges beskrivelse av
utviklingen av konflikten kan bidra til en utvidet og mindre skyldplasserende forstAelse
bade for parter og beslutningstaker. For barnet kan den sosiale konflikten vrere den
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sIBrste trusselen mot god utvikling og livskvalitet. En slik utdypet beskrivelse og
vurdering av konfliktprosessene i saken kan derfor vrere et viktig bidrag fra den
sakkyndige utredningen og redusere den skyldplasserende effekten av konflikten.

9. SKRIFTLIG OG MUNTLIG FORMIDLING AV DEN SAKKYNDIGES
ARBEID

9.1. Aliment

Selv om de endelige vurderingene ikke foretas fur informasjonen er samlet, er det like
fullt mulig a dele med partene hva man er opptatt av a vurdere, hvilke forhold som
pleier a vrere av betydning, og hvordan spersmalene som stilles gjennom mandatet
besvares gjennom de metodene som velges.
I utgangspunktet vii det gjerne vrere flere mulige 10sninger. Partene vii ofte introdusere
og begrunne overfor den sakkyndige det de ser som den beste 10sningen. I en
barnefordelingssak kan det hevdes at en av partene har for darlig omsorgsevne, eller
det kan oppstA uklarhet om barnas funksjonsniva. Er foreldrene bekymret for sine
barn kan den sakkyndige muntlig dele sine fore10pige vurderinger av barna dersom
bekymringen ikke fullt ut synes a bli bekreftet. Er foreldrene lite bekymret for barna,
mens den sakkyndige ser bekymringsfulle forhold, sa kan slike fore10pige vurderinger
luftes. Mener den sakkyndige at det ikke foreligger for darlig omsorgsevne hos en av
partene, gar det an a formidle dette underveis. Den sakkyndige kan gi partene en
forstAelse av konflikten som er mindre preget av skyldplassering og anklager. Partenes
reaksjoner pa slike fore10pige vurderinger kan gi nyttig informasjon av betydning for
den endelige konklusjonen, og det kan utvikle partenes forstAelse av sin situasjon.
Slik blir det sakkyndige vurderingsarbeidet og formidlingen av denne prosessen til
partene en prosess med mange ledd fram til den skriftlige fremstillingen foreligger.
Den 10pende formidling av vurderingstema ma skje i en ramme av apenhet i forhold til
kompleksiteten i tema og de ulike interessene i saken. FormidlingsmAten ma vrere
tilpasset partene, og vurderingene ma formidles slik at de ikke kan oppfattes som'
partisk~.

9.2. Skriftlig erklaering

Felgende er forslag til en grov mal for den sakkyndiges erklrering:
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1) Sakens oppdragsgiver, sakstype og mandat.
2) Beskrivelse av arbeidsopplegg, metoder og observasjonenes art og omfang.
3) Aktuell situasjon - en kort beskrivelse av barnets nAvrerende situasjon og en
avklaring av hvilke alternativer som foreligger for barnet.
4) En sammenfatning av den informasjonen som danner grunnlag for den sakkyndiges
vurderinger. Partenes syn pA de aktuelle spersmAI inkluderes og tydeliggjeres.
5) Sammenfattende drafting av vurderingene slik at det gis bAde vurderinger av
spesifikke spersmAI som reises i mandatet, samtidig som dette ses i en helhetIig
faglig belysning av saken.
Beskrivelsen av saken og gjengivelsen av informasjonen som er innhentet av den
sakkyndige ber vrere kortfattet. Mye av dette viI vrere kjent for beslutningstaker fra
annen dokumentasjon. Hensikten med informasjonen er Abelyse grunnlaget for den
sakkyndiges vurderinger og den rnA vrere direkte relevant for spersmAlene i saken. Det
er den sakkyndiges vurderinger med drefting av muligheter, lesninger,
sammenhenger, konsekvenser og sikkerhet som er den sakkyndiges spesielle bidrag.
Derfor rnA dette utgjere den vesentIigste delen av erklreringen. Personene som
vurderes ber fortrinnsvis beskrives i kraft av sin ompetanse og sine ressurser i
forhold til barnet, samtidig som det ikke rnA underslAs om det er viktige behov som
ikke dekkes for barnet, eller om foreldre eller andre kan ha atferd som truer barnets
sikkerhet og utvikling. De vesentIigste vurderingene ber gA klart fram i erklreringen,
selv om den sakkyndige skal og kan utdype sine vurderinger muntIig for nemnd eller
rett. Det kan vrere hensiktsmessig at den sakkyndige muntIig informerer partene om
hovedpunktene i konklusjonen, spesielt i saker med mulighet for forlik. Den
sakkyndige ber imidlertid ha tenkt gjennom om kommentarer fra partene skal kunne
influere pA konklusjonene eller formuleringer i erklreringen.
Partene som undersekes ber ikke fA overraskelser i muntIig form i etterkant av den
skriftIige erklreringen, med mindre den sakkyndige pA forhAnd har tatt opp med
vedkommende at det er vurderinger han/hun ikke ensker Asette pA papiret, men som
rnA fremfures for beslutningsorganet.
Den skriftlige erklreringen fAr ofte stor symbolverdi for partene, og kan misbrukes ved
at den er tilgjengelig for begge parter i en konflikt. Det kan oppleves som krenkende A
bli karakterisert av en sakkyndig oppnevnt av det organet som skal ta beslutningen i
saken, og som stigmatiserende at en selv, motparten og andre kan lese en "autoritativ
definisjon" av en som mor, far eller bam. Dette stiller krav om at den sakkyndige
formulerer seg respektfullt om bAde foreldre og bam. NAr barnet selv er part i saken,
er det spesielt viktig at den sakkyndige erklreringen er nennsom i sin utforming og om
mulig peker pA ulike tiltak og utviklingsmuligheter.

9.3. Muntlig erk/aering
am rammene for den muntIige erklreringen vises til pkt 4.2. foran. I den muntIige
erklreringen for sitt arbeid og ved spersmAI fra deltakerne i beslutningsprosessen, skal
den sakkyndige kunne utdype sine vurderinger og skriftIige formuleringer. OgsA i den
muntlige fremstillingen i fylkesnemnd og rett er det viktig Abehandle partene
respektfullt. Det betyr at man opptrer Iyttende og er Apen for kritiske spersmAl om
arbeidet og til erklreringen. Den sakkyndige rnA vrere villig til muntlig Adele sin tvil,
sine refleksjoner og oppbyggingen av sine vurderinger. Fra en faglig synsvinkel er
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malet med en sakkyndig vurdering a problematisere og avgrense lesningsalternativer
og skis sere mulige konsekvenser. I den muntlige fremstillingen kan det pa sporsmal
fra beslutningstakere og partsrepresentanter vrere en utfordring a trekke grensen
mellom det man har tilstrekkelig kompetanselog informasjonsgrunnlag til a vurdere,
og det som faller utenfor.

10. PROFESJONSRAMMER OG FAGETIKK
10.1. Aliment

Det forventes at den sakkyndige opptrer i samsvar med de lover og retningslinjer som
gjelder for den profesjonen vedkommende tilhorer, i tillegg til det spesielle regelverk
som gjelder for arbeidet som sakkyndig og som det er redegjort for i del I. Lov om
leger av 13. juni 1980 nr 42 (legeloven) § 33 gir spesiflkke anvisninger for lege som
opptrer som sakkyndig og anses som retningsgivende ogsa for psykologer som patar
seg oppdrag som sakkyndig. Profesjonenes tilsynsmyndighet, i de fleste tilfeller
Statens helsetilsyn, vii vrere den instans som har tilsynsansvaret for at profesjonell
yrkesutovelse, herunder sakkyndig arbeid, skjer i samsvar med intensjonene i loy og
forskrift som gjelder for profesjonen.
Innenfo r de lov- og forskriftbestemte rammene vii det vrere de enkelte yrkesorganisasjonene og fagfeltet selv som har ansvar for a utvikle god profesjonsskikk yrkesetikkf - og som ser til at arbeidet utfores i samsvar med dette, for eksempel ved a
behandle fagetiske klager. Den sakkyndige rna bade overfor oppdragsgiver og
involverte personer kunne redegjore for hva som anses som god yrkespraksis i forhold
til den aktuelleoppgaven han/ hun patar seg. Dersom vedkommende oppfatter at hele
eller deler av oppgaven, eller forventningene til arbeidet, strider mot fagetiske
prinsipper, rna dette tas opp med oppdragsgiver og undersokelsespersoner. Eventuelt
kan arbeidet avgrenses i forhold til det som anses som god yrkesetikk.
10.2. Fagetisk piakat for sakkyndige

Noen allmene fagetiske prinsipper kan oppsummeres som en fagetisk plakat for
arbeidet som sakkyndig i barnesaker. Utdypende fo rtolkninger vii vrere a finne i de
respektive profesjoners fagetiske retningslinjer og i de fagetiske rAdenes fortolkninger
av praksis. De mer konkrete anvisningene for sakkyndig arbeid som tidligere gis i
denne veiledningen vii delvis kunne avledes ira fulgende prinsipper:

* Interessene til den svakere part skal srerlig vies oppmerksomhet i arbeidet. Det
sakkyndige arbeidet skal derfor forst og fremst utfores slik at det tar hensyn til det
aktuelle barnets interesser og velferd.

* Den sakkyndige arbeider ut fra problemstillinger som er formulert slik (mandat) at
de kan underlegges faglige undersokelser og vurderinger. Den sakkyndige skal gi
faglige perspektiv pa de sporsmal som utredende myndighet eller beslutningstaker
onsker a fa belyst. Den sakkyndige skal ikke foreta eller formulere en beslutning,
men gi rad som beslutningstaker skal kunne vurdere pa linje med andre synspunkter
pa det aktuelle saksforholdet.
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* Den sakkyndige vurderer selv og rna kunne redegjere for sitt kompetansegrunnlag i
forhold til arbeidet mandatet krever. I kompetansespersmaJet ligger ogsa a vurdere
nedvendige personlige forutsetninger for a mestre rollen som sakkyndig. Om
nedvendig seker den sakkyndige kollegial konsultasjon.
* Den sakkyndige er oppmerksom pa at arbeidet utferes i tilknytning til en konflikt der
neytral og uavhengig opptreden er viktig bade for nedvendig samarbeid for
undersekelsen og for tilliten til beslutningssystemet. Den sakkyndige rna ogsa ha et
uavhengig forhold til beslutningstaker.

* Den sakkyndige arbeider med respekt for det enkelte individs integritet og
respekterer de rettigheter vedkommende har til selvbestemmelse i situasjonen. Den
sakkyndige uttaler seg sa langt mulig ikke om enkeltpersoner uten selva ha mett og
gjort den aktuelle personen kjent med undersekelsen og at det er aktuelt med
uttalelse fra den sakkyndige.
* Den sakkyndige velger selv sine metoder og ser til at de er tilpasset og kan overfures
til den aktuelle undersekelsessituasjonen. Undersekelsene begrenses til det som kan
begrunnes som faglig nedvendig for a belyse spersmalene i mandatet.

* Den sakkyndige trekker selv konklusjonene av sitt materiale og er kritisk til
sikkerheten i sine konklusjoner. Den sakkyndige erkjenner at kollegial kritikk av
eget arbeid kan vrere viktig for rettssikkerheten og for utviklingen av fagfeltet.

* Den sakkyndige formulerer sine uttalelser i saken, muntlig og skriftlig, pa en slik
mate at de er tilpasset oppdragsgiver og sa
underlagt undersekelsen.

* Den sakkyndige er oppmerksom pa mulige negative konsekvenser av sitt arbeid og
minimaliserer disse. Den sakkyndige er srerlig oppmerksom pa barnets utsatte
posisjon nar det er konflikt om barnets person, og tar hensyn til dette bade ved
undersekelse og uttalelse. Den sakkyndige er videre forsiktig med a hente
opplysninger fra undersekelsespersonenes nettverk pa slik mate at det kan skade
personenes relasjoner.
* Den sakkyndige er oppmerksom pa at ulike forhold og interesser rna veies mot
hverandre og at det kan vrere motstridende fagetiske hensyn a tao Det kan derfor
vrere nedvendig a finne overordnede prinsipp som styrer hva som er riktig a gjere i
en konkret sak. Det tilsier samtidig at hensyn til andre enn barnet skal ivaretas sa
langt rAd er. Den sakkyndige er ogsa oppmerksom pa barnets indirekte posisjon
gjennom avhengighet til aktuelle voksne som undersekes

TILLEGG
Dersom barneverntjenesten gjer bruk av sakkyndig under forberedelsen av en
barnevernsak skjer godtgjering etter avtale. Dette gjelder ogsa der fylkesmannen eller
departementet gjer bruk av sakkyndig i saker etter barneloven.
Arbeid som sakkyndig me dIem av fylkesnemnda godtgjeres etter nrermere
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