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Barneombudet ber om prioritering av barnesaker i domstolene 

Barneombudet er bekymret for hvilke konsekvenser det kan ha for barn og unge at mange 
saker i domstolene nå blir utsatt.  
 
Gjennom Barneombudets kontakt med barn og unge over mange år har vi solid kunnskap om 
hvor belastende ventetiden på formelle avgjørelser er for barna. Det er en ekstra stor 
belastning for barn og unge når saker som er avgjørende for deres liv blir satt på vent.  
 
Barneombudet ønsker derfor å rette fokus mot tre grunnleggende utgangspunkt: 
 

 Selv om vi nå befinner oss i en spesiell situasjon, gjelder fremdeles kravene i 
Grunnloven (særlig § 104) og FNs barnekonvensjon. Disse gir barn rett til beskyttelse 
mot vold, overgrep og omsorgssvikt, og bestemmer at barnets beste skal være et 
grunnleggende hensyn i alle saker som vedrører barn.  

 
 Myndighetene er forpliktet til å ivareta disse rettighetene ved å legge til rette for 

rettssikker og effektiv behandling av saker som berører barn og deres liv. 
 

 Staten må sikre at domstolene er i stand til å behandle saker som vedrører barn, til 
tross for den situasjonen vi nå befinner oss i.  
  

 
Behandling av saker som vedrører barn og unge i domstolene 
Barneombudet er kjent med forskriften som gjør det enklere for domstolene å gjennomføre 
digitale rettsmøter. Vi er også kjent med at enkelte domstoler prioriterer saker om barn høyt, 
for eksempel Oslo tingrett, se oslotingrett.no.  
 
Barneombudet er imidlertid bekymret for at det, etter det vi vet, ikke er gitt sentrale føringer 
om at saker som vedrører barn og unge bør prioriteres av domstolene. Dette gjelder særlig 
saker etter barneloven, barnevernloven og saker etter straffeloven der barn er enten 
fornærmet eller tiltalt.  
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Med tanke på den store belastningen barn og unge blir utsatt for i påvente av en 
rettsbehandling, bør saker om barn prioriteres så langt det lar seg gjøre. 
 
Vi forstår at forvaltningen har begrenset myndighet til å instruere domstolene, men ønsker at 
departementet går ut med en klar oppfordring til landets domstoler om å prioritere saker som 
vedrører barn i tiden fremover, så langt det lar seg gjøre.  
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