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Vurdering av Barneombudets klagerett på aldersgrenser på film
Barneombudet har siden tidlig 2000-tall hatt klagerett på aldersgrenser på film etter
bildeprogramloven § 16. Barneombudet ber med dette om en lovendring for å få fjernet
denne klageretten.
Bakgrunn
Barneombudets oppgaver er definert i lov og instruks. Barneombudet har ikke adgang til å
klage på avgjørelser tatt av offentlige myndigheter jfr. lov om barneombud.
Bildeprogramloven er et særtilfelle hvor Barneombudet spesifikt er nevnt som organ med
klagerett, og skal derfor involveres når det er tvist om aldersgrensen på en film.
Som en del av denne ordningen blir Barneombudet orientert om, og bedt om å komme med
en uttalelse i, de tilfellene der distributør klager på aldersgrensen og saken skal oversendes til
Medieklagenemnda. Sakene oversendes ikke nemnda før Barneombudet har gitt en uttalelse.
Dette er en klagerett som i svært liten grad har blitt brukt av oss, og de siste fem årene har
Barneombudet avvist alle saker som omhandler dette.
Barneombudets oppgaver etter lov om barneombud
Vår oppgave er å arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt tilbørlig hensyn
til på alle samfunnsområder. Vi skal særlig følge med på at lovgivning til vern om barns
interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs
konvensjon om barnets rettigheter.
Vi skal av eget tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser blant annet i
forbindelse med planlegging og utredning på alle felter, og foreslå tiltak som kan styrke barns
rettsikkerhet. Ettersom Barneombudet ikke har hjemmel til å klage på avgjørelser tatt av
offentlige myndigheter, går vår oppgave i bildeprogramloven derfor utover det mandat vi har
i vårt eget lovverk.

Dagens situasjon
Barneombudet opplever rollen som klager på aldersgrenser som problematisk, både med
hensyn til vårt mandat og vår uavhengighet, og overfor publikum og filmbransje. Vi har tatt
dette opp med departementet ved flere anledninger, både i høringssvarene til film- og
videogramloven, bildeprogramloven og i forbindelse med behandling av klagesaker helt
tilbake til 2012.
Medieklagenemnda skal kun ta våre uttalelser til etterretning. I sommer uttalte ett av
medlemmene i Medieklagenemnda at hun oppfordret Barneombudet til å uttale seg i de
tilfellene der det er tvil om aldersgrenser. Hun knyttet dette opp til barns rett til informasjon
og barns rett til beskyttelse. Ifølge nemndas medlem hadde det vært «en klar fordel for
opplysningen av saken om Barneombudet også hadde kommet med sine vurderinger».
Vi opplever at vår rolle blir mer «synser» da vi ikke har særskilt filmfaglig kompetanse. Det
varierer også hvorvidt vi har personer ansatt som kan ha kvalifiserte meninger om films
skadevirkninger på barn (for eksempel en barnepsykolog). Medieklagenemnda har
barnefaglig kompetanse, og så lenge dette opprettholdes ser vi ikke noen grunn til at
Barneombudet skal mene noe om aldersgrenser på filmer for barn.
Vi vil derfor be departementet om å vurdere en lovendring for å fjerne denne klageretten, slik
at Barneombudet ikke blir bedt om uttalelser i klagesaker som skal gå for
Medieklagenemnda.
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