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UD Høring Utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en 

klagemekanisme 

Vi viser til brev fra Utenriksdepartementet datert 19. juni 2013 om høring av utredning om 

valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme. 

 

Kunnskapsdepartementet ønsker å peke på enkelte problemområder som reiser seg i 

forbindelse med utarbeidelsen av en valgfri tilleggsprotokoll om en individklageordning 

under FN’s barnekonvensjon. 

 

Adgangen til å pålegge interim measures. 

 

1. Vi viser til vårt høringssvar av 24.02.2010. Vi har tidligere gitt merknader og 

forutsetter at Utenriksdepartementet vil se hen til disse også i det gjenstående arbeidet. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

1. Vedrørende økonomiske og administrative konsekvenser uttalte Frode Elgesem: 

 

”Barnekomiteen er av den oppfatning at effektive rettsmidler må være tilgjengelige på   

nasjonalt nivå og at dette er en konvensjonsforpliktelse. 

  

Kravet om et effektivt rettsmiddel innebærer at det på nasjonalt må være tilgjengelig en 

instans som kan håndheve de rettighetene som klageren hevder er krenket … Både 

judisielle og administrative organer kan tilfredsstille kravene til rettsmiddel, så lenge 

prøvingsretten er effektiv, d.v.s. at organet kan behandle klagen og har kompetanse til å 

gjenopprette en eventuell krenkelse. Rettsmiddelet vil imidlertid ikke være effektivt 



Side 2 

 

dersom det objektiv sett ikke vil være mulig å vinne frem med en klage …  

 

Etter mitt skjønn er det liten tvil om at Barnekomiteen vil legge til grunn at det må 

eksistere effektive rettsmidler i Norge for barn som hevder å være offer for krenkelser 

av konvensjonen. 

 

I den grad det ikke er effektivt rettsmiddel tilgjengelig for en klager, vil dette kunne 

utgjøre et særskilt klagepunkt i tillegg til klagen over krenkelsen av en eller flere av de 

materielle rettighetene i konvensjonen.”
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Dersom man åpner for at barn i Norge kan klage til klageorganet, må det altså settes 

søkelys på vår interne klageordninger. Dette følger av Barnekomiteens krav om at det 

skal være nasjonale klageordninger og statens interesse i at det eksisterer slike 

klageordninger nasjonalt slik at man unngår ”direkte” klager til komiteen uten 

mulighet til å adressere anførselen om konvensjonskrenkelse på nasjonalt plan først. 

 

Kunnskapsdepartementet ser at etableringen av et klageorgan for håndhevelse av 

Barnekonvensjonen kan bidra til å styrke barns rettssikkerhet. Vi ønsker imidlertid å 

påpeke at en tilslutning til FNs barnekonvensjons tilleggsprotokoll om en 

individklageordning kan få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning 

for departementet som bør drøftes.  

 

Etter vårt syn er det naturlig å forvente flere saker innenfor utdanningsfeltet, som for 

eksempel mobbesaker og skoletilbudet til minoritetsspråkelige. 

 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Saglie (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Daniel Bradley Eilertsen 

 rådgiver 
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