Informasjonsskriv nr. 15: Utvidelse av Barnesakkyndig
kommisjons mandat til også å omfatte foreldretvistsaker
(19.08.2022)
Fra 15. august 2022 skal Barnesakkyndig kommisjon (BSK) vurdere kvaliteten på
sakkyndigrapporter i foreldretvistsaker, i tillegg til barnevernssaker, jf. barneloven § 61 c. Se
Prop. 114 L (2020-2021) for mer informasjon om lovendringen.
Kort oppsummert er formålet å bidra til kvalitetssikring av de sakkyndiges rapporter i
barnelovssakene. De sakkyndiges utredninger får ofte stor betydning for utfallet av saken. Om
den sakkyndige rapporten holder faglig god nok standard kan være vanskelig for personer
uten den samme fagkompetansen å vurdere. En ekstern kvalitetsvurdering fra andre fagfeller
vil forhåpentligvis bidra til økt rettsikkerhet for de involverte partene. Det vil også kunne øke
tilliten til de sakkyndiges arbeid og gi rapportene økt legitimitet.
Hvilke rapporter skal sendes inn?
I saker der domstolen fra 15. august 2022 oppnevner en sakkyndig etter barneloven § 61
første ledd nr. 3, skal sakkyndigrapporten vurderes av BSK før den kan legges til grunn som
bevis i domstolen. Skjæringspunktet blir om den sakkyndige er oppnevnt av domstolen før
eller etter lovens ikrafttredelsestidspunkt.
Også rapporter der en privat part er oppdragsgiver, skal sendes til BSK for vurdering. Her har
departementet lagt til grunn at i tilfeller der domstolen mottar en rapport fra en privat part
etter lovendringens ikrafttredelse 15. august, skal BSK vurdere den før den kan legges til
grunn av domstolen.
Utvidelse av kommisjonen
I forbindelse med utvidelsen av BSKs mandat, har Barne- og familiedepartementet oppnevnt
syv nye medlemmer, samt en ny leder for kommisjonen. Kommisjonen består nå av 19
medlemmer, i tillegg til leder.
BSKs oppgaver og saksbehandling
Det er fastsatt ny forskrift for Barnesakkyndig kommisjon. Her fremgår bl.a. kommisjonens
oppgaver og saksbehandling. Av § 3 fremgår det at BSK skal «vurdere om den sakkyndiges
faglige vurdering og konklusjoner samsvarer med de premissene og det faktum den
sakkyndige har lagt til grunn i rapporten, og om mandatet er besvart.» Videre står det
beskrevet at kommisjonen, ved sin vurdering, skal «se hen til kravene i lov 2. juli 1999 nr. 64
om helsepersonell m.v. § 15, forskrift 18. desember 2008 nr. 1486 om krav til helsepersonells
attester, erklæringer o.l. samt veiledere på området.» Barne- og familiedepartementet (BFD)
skal publisere en veileder for de sakkyndiges arbeid i barnelovssakene.
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I BSKs behandling av de sakkyndige rapportene, etter både barnevernloven og barneloven,
legger vi særlig vekt på om:
•
•
•
•
•
•
•
•

Den sakkyndige rapporten er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i forskrift om krav
til helsepersonells attester, erklæringer o.l. (FOR-2008-12-18-1486).
Mandatet er besvart.
Det er sammenheng mellom de presenterte premissene og den sakkyndiges
vurderinger.
Relevant fagkunnskap er benyttet i gjennomføring av arbeidet og vurderingene.
Metoder er beskrevet og benyttet på tilfredsstillende måte.
Fagetiske retningslinjer er fulgt.
Rapporten er forståelig og leservennlig utformet.
Veileder for sakkyndig arbeid er fulgt så langt som mulig/ hensiktsmessig for saken
(når nye veiledere fra BFD og Bufdir er på plass).

Kommisjonens informasjonsskriv
BSK har publisert 14 informasjonsskriv i tillegg til dette informasjonsskrivet. Disse er alle
utarbeidet før utvidelsen av BSKs virkeområde til også å gjelde barnelovssakene.
Informasjonsskrivene omhandler, med noen unntak, faglige temaer og/ eller anbefalinger om
utformingen av rapporten. De faglige informasjonsskrivene er våre anbefalinger for hvordan
sakkyndige kan bruke den eksisterende fagkunnskapen i sitt arbeid på noen særlige områder.
Informasjonsskrivene er ment å ha en veiledende funksjon.
Utgangspunktet for informasjonsskrivene er våre erfaringer med barnevernssakene, men
mange av anbefalingene gjelder generelt for barnefaglige sakkyndighetsvurderinger, altså for
både barnelovssakene og barnevernssakene, som f.eks. hvordan man kan forstå og vurdere
tilknytning (jf. informasjonsskriv nr. 8) og at rapporten skal kunne leses som et selvstendig
dokument (jf. informasjonsskriv nr. 2). Vi vil i tiden fremover oppdatere
informasjonsskrivene og fortløpende vurdere behovet for nye informasjonsskriv.
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