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HØRINGSUTTALELSE. GJENNOMFØRING I NORSK RETT AV 
HAAGKONVENSJONEN 1996 OM BESKYTTELSE AV BARN M.V. 
 
Byråd for helse- og sosiale tjenester oversender med dette Oslo kommunes høringsuttalelse til 
forslag om gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjonen 1996. 
 
 
Oslo kommune viser til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 
30.09.2013 der departementet ber om uttalelse til forslag om gjennomføring i norsk rett av 
Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn m.v. 
 
Oslo kommune støtter forslaget om at Norge tiltrer Haagkonvensjonen 19. oktober 1996 om 
beskyttelse av barn mv. i tråd med forslag til lov om gjennomføringslov. Etter kommunens 
vurdering er en tiltredelse til konvensjonen et viktig bidrag i arbeidet med beskyttelse av barn 
med tilknytning til flere stater. Det er avgjørende i disse sakene at det er tydelige regler for 
hvilket land som har jurisdiksjon i den enkelte sak. 
 
Oslo kommune er enig i de forslag til lovendinger som foreslås som en følge av konvensjonen 
og vil spesielt nevne følgende områder: 
 
Styrket barneperspektiv 
Oslo kommune støtter forslaget om endring i barneloven som gir barnet rett til medvirkning 
ved flytting til utlandet med forelder, eller reise til utlandet alene uten forelder. Krav om at 
ungdom skal gi sitt samtykke i slike situasjoner kan forebygge bortføring og tvangsgifte. 
 
Plassering av barn i fosterhjem i utlandet 
Oslo kommune støtter forslaget om endringer i barnevernloven som åpner for frivillig 
plassering av barn i fosterhjem i andre konvensjonsstater, og at andre konvensjonsstater kan 
plasser barn i fosterhjem i Norge.  
 
Oslo kommune er enig i at en plassering i fosterhjem i et annet land skal være frivillig, og at 
barn som har fylt 12 år må samtykke til fosterhjemsplassering i utlandet. Oslo kommune er 
videre enig i at det ikke bør være adgang til å plassere barn når det er truffet vedtak om 
omsorgsovertakelse. Dette bør også gjelde for fosterhjemsplasseringer av barn i Norge etter 
vedtak i et annet land. 
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Oslo kommune har erfart at det er vanskelig å rekruttere fosterhjem som tilhører en nasjonal 
minoritet, for eksempel rom. Minoritetene i Norge lever imidlertid også i de andre nordiske 
landene, men det har hittil ikke vært mulig å plassere barn, i for eksempel fosterhjem i Sverige, 
noe som kan være en god løsning for å sikre barnets språk og kultur. Det fremgår ikke spesifikt 
i høringsnotatet at endringene i barnevernloven åpner for slike plasseringer, og Oslo kommune 
vil derfor anmode departementet om å vurdere dette, og eventuelt tydeliggjøre en slik mulighet. 
 
Annet 
Departementet foreslår at anmodninger om utveksling av opplysninger mellom 
konvensjonsstatene alltid skal rettes til sentralmyndigheten, og ikke til andre norske 
myndigheter.  Oslo kommune støtter forslaget. Det er avgjørende at saker på tvers av 
landegrensene behandles likt på en forsvarlig måte. Sentralmyndigheten vil ha en viktig rolle i 
å formidle opplysninger om norske lover og tjenester til andre konvensjonsland, og eventuelt 
henvise andre land til annen egnet norsk myndighet.  
 
Oslo kommune har ingen kommentarer til de øvrige forslagene som omtales i høringsnotatet. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Bjørg Månum Andersson 
kommunaldirektør 

Nina Backer-Røed 
oppvekstsjef 
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