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GPS-klokker, snoking på mobilen, fjerning av døra 
til barnerommet. Foreldre som blogger og legger 
ut bilder av barna sine. Innsyn i legebesøk og 
helsejournaler. Straffesaker og barnevernssaker 
som blir brettet ut i mediene.

Tema for årets Lucy Smiths barnerettighetsdag er 
barnets rett til privatliv og personlig integritet. 
Barnets rett til privatliv er i utgangspunktet minst 
like sterk som for voksne; den er fastsatt i ulike 
konvensjoner og i Grunnloven. Men, i praksis 
er retten sterkt begrenset av voksnes rett til å 

bestemme over barn. Særlig av foreldre, men 
også av institusjoner som skole og barnevern.
 
Grensene mellom barnets privatliv og hva 
omsorgsgiver kan gjøre i kraft av sin rett og 
plikt til å veilede og beskytte barnet, blir sjelden 
diskutert. Det er få rettslige vurderinger av om 
ansvaret for omsorg, veiledning og beskyttelse 
skal gå foran barnets grunnleggende og 
overordnede rett til privatliv.

Hvor går egentlig grensen for barnets rett til 
privatliv? Og hvordan kan vi sikre barns rett til 
vern om sin personlige integritet? Vi gleder oss 
til å høre hva noen av landets fremste eksperter 
sier om temaet.



Lucy Smith (1934–2013) var barnerettens mor 
i Norge, og hadde et livslangt engasjement for 

barns rettigheter. Hun er godt kjent som den 
første kvinnelige rektoren ved Universitetet 

i Oslo, men hennes engasjement strakte seg 
langt utover dette. I 2003 ble hun Norges 

første medlem av FNs barnekomité, og i årene 
2003–2009 arbeidet hun i komiteen for barns 

rettigheter over hele verden.

I sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy 
Smith fram barnets beste som et rettsprinsipp 

i norsk og nordisk rettsvitenskap. Hun ble 
tildelt Redd Barnas rettighetspris i 2013.

Lucy var fremsynt. Hun har bidratt til 
flere store fremskritt for å styrke barns 
rettsvern og for å beskytte barn mot 
vold og overgrep. I 1978 var hun en av 
initiativtakerne til at valgfaget barnerett 
ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon 
for mange. Gjennom Lucy Smiths 
barnerettighetsdag ønsker vi å 
videreføre hennes viktige arbeid for 
barns rettigheter.



foto: Skjalg Vold



Artikkel 16 – rett til privatliv
1. Ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i 
sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for 
ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme.

2. Barnet har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike 
angrep.

FNs konvensjon om barnets rettigheter16



Article 16 – Right to privacy
1. No child shall be subjected to arbitrary or unlawful 
interference with his or her privacy, family, home or 
correspondence, nor to unlawful attacks on his or her honour 
and reputation.

2. The child has the right to the protection of the law against 
such interference or attacks.
 

The UN Convention on the Rights of the Child16



Foajeen åpner klokken 09.30 

10:00–10:05 Velkommen     Inga Bejer Engh, barneombud

  DEL 1: Barns rett til privatliv

10:05–10:15 Erfaringer fra en ung ekspert    Tuva Ahlsen    
     
10:15–10:25 Barns rett til privatliv i Norge    Linda H. Helleland
        barne- og likestillingsminister 

10:25–10:40 FNs barnekonvensjon artikkel 16    Njål Høstmælingen,    
         menneskerettighetsforsker og jurist

10:40–10:55 Barns rett til privatliv – rettslige dilemmaer  Jon Wessel-Aas, partner og advokat hos  
        Bing Hodneland advokatselskap

  DEL 2: Likes eller rettigheter? Foreldres eksponering av barn 

10:55–11:10 Når barnets sykehushverdag deles i sosiale medier Hilde Silkoset, ledende spesialsykepleier  
        Kristian K. Kjærnes, fagutviklingssykepleier 

11:10–11:25  Grenser og utfordringer    Bjørn Erik Thon, direktør hos Datatilsynet 

11:25–11:35 Del-oppsummering og utfordring til myndighetene   Kirsten Sandberg, professor (UiO)   
  og oss andre     og medlem i FNs barnekomité, 

11:35–12:35 Lunsj i Frokostkjelleren Regn med noe ventetid grunnet plassbegrensinger



  Del 3: Hvor går grensen mellom beskyttelse og urettmessige snoking? 

12:35–12:45  Barnets perspektiv. Dilemmaer. Proporsjonalitet Mathias Nordmoen, seniorrådgiver, Barneombudet 

12:45–13:00  Beskyttelse vs. privatliv   Sara Eline Grønvold, spesialrådgiver, Redd Barna 

13:00–13:20  Sofasamtale - hvordan kan vi utfordre jussen Jon Wessel Aas, Sara Eline Grønvold og
  og systemet?    Bjørn Erik Thon. Ledes av Inga Bejer Engh

  Del 4: Eksponering i pressen – hvem skal beskytte barna?

13:20–13:35  Ivaretagelse av barnets rettigheter ved  Elisabeth Rød,  medlem i Advokatforeningens   
  dekning av straffesaker i media  utvalg for bistandsadvokater

13:40–13:50  Med hvilken rett lar vi barn i nød bli  Arne O. Holm, redaktør for High North News,  
  ren underholdning?    tilknyttet Nord Universitet

13:50–14:05 Glassjenta: Etiske vurderinger før det   Thomas Ergo, journalist i Stavanger Aftenblad
  dramatiske livet til et barnevernsbarn ble 
  publisert over 64 avissider   

14:05–14:20 Det viktigste og det vanskeligste –   Arne Jensen, generalsekretær i    
  omtale av barn fra et redaktørperspektiv Norsk Redaktørforening

14:20–14:30 Oppsummering og takk for i dag  Tone L. Wærstad, førsteamanuensis ved 
       Institutt for privatrett, UiO



del 1
Tuva Ahlsen har siden 2015 vært en del 
av Medietilsynets ungdomspanel. Der 
har hun gitt tilsynet råd om utvikling av 
ressurser og tiltak. Hun har også vært 
medlem av fagrådet til «Trygg bruk» 

som jobber for at barn og unge skal ha en trygg digital 
hverdag. Hun er opptatt av at barn og ungdom selv må få 
bestemme hva som skal ut på internett om dem. 

Njål Høstmælingen er jurist og 
forsker som har spesialisert seg i 
menneskerettigheter og barns rettigheter. 
Han er blant annet medredaktør av boken 
«Barnekonvensjonen - barns rettigheter 

i Norge» (med Kjørholt og Sandberg). Han er spesielt 
opptatt av personvern, ytringsfrihet og religionsfrihet. 

Jon Wessel-Aas er advokat med møterett 
for Høyesterett. Som advokat har han 
i mer enn 20 år arbeidet særlig med 
ytringsfrihet, personvern, opphavsrett 
og menneskerettigheter, samt prosedyre 

i domstolene i saker på disse rettsområdene. Han har 
også forfattet en rekke fagartikler og bokbidrag/bøker 
om de samme emnene. 

del 2
Hilde Silkoset er spesialsykepleier 
til barn og har en mastergrad i 
Barnesykepleie fra 2015. Hun har 20 
års erfaring fra Barneklinikken ved 
Oslo universitetssykehus (OUS), og har 

jobbet som praksisveileder for videreutdanningen 
i barnesykepleie. For tiden jobber Silkoset ved 
Simuleringssenteret i Akuttklinikken ved OUS som 
kursinstruktør og seniorfasilitator i medisinsk simulering. 
Hun er nestleder i Barnesykepleierforbundet og sitter i  
Helse- og omsorgsdepartementets åpenhetsutvalg.



Kristian K. Kjærnes er spesialsykepleier 
til barn og har en mastergrad i 
Barnesykepleie fra 2015. Han har ti års 
erfaring fra Barneklinikken ved Oslo 
Universitetssykehus. For tiden jobber 

Kjærnes som fagutviklingssykepleier ved Avdeling for 
barnemedisin og transplantasjon, OUS, der han også er 
leder for fagrådet.

Bjørn Erik Thon har vært direktør i 
Datatilsynet siden august 2010. Tidligere 
har Thon vært forbrukerombud i ti år, 
dommerfullmektig, advokatfullmektig og 
politisk rådgiver i Justisdepartementet.

Kirsten Sandberg er professor ved 
Universitet i Oslo, der hun har barnerett 
som sitt spesialfelt. Hun ble i 2011 valgt 
til medlem av FNs komité for barns 
rettigheter og ledet komiteen i perioden 

2013-2015. Hun er siden gjenvalgt som medlem for 
2015-2019. Kirsten er også en av redaktørene og 
forfatterne bak boka «Barnekonvensjonen – barns 
rettigheter i Norge».

del 3 
Mathias Nordmoen er seniorrådgiver 
hos Barneombudet hvor han jobber med 
problemstillinger knyttet til personvern, 
barnevern og barneloven. Han er jurist 
og har tidligere jobbet som advokat/

advokatfullmektig i advokatfirmaet Hjort og som 
førstekonsulent i BLD. 



 
Sara Eline Grønvold er jurist og har 
tidligere praksis som advokatfullmektig 
i Advokatfirmaet Staff og som daglig 
leder i Juridisk rådgivning for kvinner 
(JURK). Hun er i dag spesialrådgiver i Redd 

Barna, og arbeider med problemstillinger knyttet til 
barns rettigheter nasjonalt. Grønvold har sammen med 
Morten Hendis (Barneombudet) skrevet bok om barn og 
personvern, og deltar aktivt som samfunnsdebattant og 
foredragsholder innen dette temaet.
 
del 4

Elisabeth Rød er partner i 
Borgen advokatar AS. Hun er fast 
bistandsadvokat i Haugaland tingrett og 
Gulating lagmannsrett og 
er med i advokatforeningens 

bistandsadvokatutvalg. Hun har tidligere jobbet 11 år i 
påtalemyndigheten. Som aktor og bistandsadvokat har 
hun lang erfaring med straffesaker hvor barn har vært 
utsatt for vold og overgrep. 

Arne O. Holm er redaktør i High North 
News, en uavhengig nettavis for Arktis og 
Nordområdene. Han har en lang karriere 
som journalist og redaktør i blant annet 
Dagbladet, Dagens Næringsliv, NRK og 

Svalbardposten.  Han har også gitt ut flere bøker, og er 
tildelt journalistpriser for sitt arbeid.
Gjennom sitt arbeid som journalist, og som 
privatperson, har han hatt et spesielt fokus på barn og 
unge som utsettes for overgrep og maktmisbruk.

Thomas Ergo er journalist i Stavanger 
Aftenblad. Han har i over 20 år skrevet 
systemkritiske reportasjer med 
utgangspunkt i risikoutsatte mennesker. 
Reportasjene handler ofte om sosiale 

og menneskerettslige forhold, og har mange ganger 
fått praktiske konsekvenser på individ- og systemnivå. 
Ergo er også medlem i Åpenhetsutvalget, som skal gi 
regjeringen råd om forholdet mellom ytringsfrihet og 
personvern i offentlige institusjoner.



Arne Jensen har jobbet i Norsk 
Redaktørforening siden 2003, de 
siste fem årene som generalsekretær. 
Han har bakgrunn som journalist 
fra Dalane Tidende i Egersund og 

Sandefjords Blad, og har vært nyhetsredaktør i Moss 
Avis, organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund og 
redaktør i Østlands-Posten i Larvik. Arne Jensen har 
vært medforfatter av og redaktør for flere fagbøker, 
blant annet «Innsyn – slik kikker du politikere og 
byråkrater i kortene», «Redaktørhåndboken», 
«Redaktørjakten – om rekruttering av 
kvinnelige ledere». Han er medlem av Pressens 
Offentlighetsutvalg, hvor han også i flere år var leder.
 

Ordstyrer er Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos 
Barneombudet og leder av fagutvalget til Lucy Smiths 
barnerettighetsdag. Kjørholt er utdannet jurist og 
har erfaring fra barnevern, utlendingsfeltet, frivillige 
organisasjoner og Universitetet i Oslo. 

Takk til Blomsterbinderlinja på Edvard Munch 
videregående skole for flotte blomstergaver til innledere 
og blomsteroppsats i Gamle Festsal. Linja ledes av Erik 
Køpke.



Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt 
for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter 
for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i 
samarbeid med Barneombudet. 

Med barnerettighetsdagen ønsker vi å lage en møteplass 
for dem som er interessert i barn og unges rettigheter. 
Uansett om du er akademiker, beslutningstaker, 
praktiker eller student. 

Barnerettighetsdagen skal gi deg et enda mer bevisst 
forhold til barnekonvensjonen, slik at du kan gjøre en 
forskjell for barn og unge i ditt arbeid . 

Det er femte gang dagen arrangeres. Tidligere tema har 
vært barnekonvensjonens artikkel 6 om barns rett til liv 
og utvikling (2017), artikkel 2 om diskriminering (2016), 
artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende 
hensyn i alle saker som omhandler barn (2015), og 
barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å delta 
og bli hørt (2014).
 



Kirsten Sandberg 
professor ved Institutt for 
offentlig rett og medlem av 
FNs barnekomité

Frøydis Heyerdahl 
seniorrådgiver i 
Sekretariatet for 
konfliktrådene

Elin Saga Kjørholt 
seniorrådgiver hos 
Barneombudet

Tone Linn Wærstad
førsteamanuensis ved 
Institutt for privatrett

Ragnhild Helene Hennum
professor ved Institutt for 
offentlig rett

Medlemmer av fagutvalget:

Sanne Hofman
seniorrådgiver hos 
Barneombudet
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