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Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - klage på avslag på kompensasjon - org nr Klager 

Vi viser til Deres brev av 8. desember 2009 med klage på Skatt østs vedtak av 18. november 2009 
om å nekte virksomheten Klager DA kompensasjon med kr 163 411 som ble krevet på 3. termin 
2008. 
 
Skattekontoret har redegjort for saken slik: 
”Sakens faktum 
 
I henhold til opplysninger fra Enhetsregisteret, ble Klager DA stiftet 10.03.2005 og registrert i 
Enhetsregisteret 23.03.2005 som ansvarlig selskap med delt ansvar. Selskapet er ikke registrert i 
avgiftsmanntallet. 
 
Skatteetaten mottok søknad om kompensasjon for 2008 fra Klager DA 18.08.2008. 
Kompensasjonsoppgaven gjaldt periode 03-2008. Det fremgikk av oppgaven at klager hadde kr 
163 411,- til gode.  
 
På bakgrunn av den mottatte kompensasjonsoppgaven, sendte skattekontoret ut varsel om en 
avgrenset kontroll av grunnlaget for oppgaven. Skattekontoret ba i den forbindelse om en 
redegjørelse for den virksomheten oppgaven omfattet, en oppstilling over hvordan avgiftspostene i 
oppgaven fordelte seg på de ulike satsene, en oppstilling som viste oppdragsgivere for 
virksomheten som det ble krevd kompensasjon for, og hvordan sum omsetning pr. institusjon i 
perioden oppgaven omfattet fordelte seg mellom oppdragsgivere. Videre ble det bedt om en 
eventuell fordelingsnøkkel som ble benyttet ved fordeling av merverdiavgiften og grunnlaget for 
fordelingsnøkkelen, samt en revisorattest.     
 
Klager sendte inn den etterspurte informasjon 19.09.2008. 

Skattekontoret sendte 27.11.2008 e-post til Klager DA. 

I e-posten ba skattekontoret om flere opplysninger i form av bekreftelse fra de aktuelle kommuner 
på om klager produserte lovpålagte tjenester, samt hvilke hjemler som lå til grunn for å yte 
tjenestene. Skattekontoret ba også om kundereskontro for perioden kompensasjonsoppgaven 
omfattet, kopi av fakturaer til kommunene/ fylkeskommunene og kopi av avtaler med 
oppdragsgiverne. 
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Skattekontoret sendte 09.12.2008 brev til barneverntjenesten i Vestby kommune.  

Skattekontoret ba om bekreftelse på at Klager DA i 2007 produserte barneverntjenester som 
kommunen er pålagt å utføre ved lov. Videre ble det bedt om å få opplyst hvilken hjemmel i 
barnvernloven som lå til grunn for vedtak om å yte tjenestene, samt om det var Bufetat eller 
kommunen som betalte for oppdrag til Klager DA. 

Skattekontoret mottok den etterspurte informasjon i brev fra Vestby kommune 19.12.2008.  
 
I brevet framkom det at barneverntjenesten i Vestby hadde Klager DA som oppdragstaker i 
forhold til en ungdom i 2007. Tiltaket var et næromsorgstiltak, hjemlet i lov om barneverntjenester 
§ 1-3 annet ledd. 
 
Det fremkom at det dreide seg om et ettervernstiltak som ble dekket av kommunen i sin helhet. 
Videre fremkom det at barneverntjenesten ikke har en lovfestet plikt til å opprettholde tiltak for 
ungdom etter at de har fylt 18 år, men at det ligger klare føringer fra departement og fylkesmann 
på å gi et godt ettervern. 

I brev 19.12.2008 varslet skattekontoret om reduksjon av det fremsatte tilgodebeløpet med kr 
163 411,-. 

Det ble vist til at bare private og ideelle virksomheter som produserer sosiale tjenester som 
kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, er berettiget til kompensasjon. 
Ettersom det lovpålagte ansvaret for etablering og drift av institusjoner tilligger statlig regional 
barnevernmyndighet, var Klager DA ikke berettiget til kompensasjon.  
 
Advokat NN sendte, på vegne av Klager, tilsvar til varsel 09.01.2009.  
 
Det ble bestridt at barnevernloven ikke er en rettighetslov da det offentlige har aktivitetsplikt 
overfor barn i tilfeller hvor foreldrene ikke evner å ivareta barnet på tilfredsstillende måte. Det ble 
vist til FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) art. 25, Europeisk 
Menneskerettskonvensjon (EMK) art. 3 og Barnekonvensjonen (BK) art. 3 nr. 2, og det ble hevdet 
at barnevernloven må ses i lys av disse konvensjonene som Norge er bundet av.  
 
Videre ble det vist til at kommuner i en rekke saker er idømt erstatningsansvar i rettsapparatet 
overfor personer som ikke fikk den hjelp de hadde krav på fra barneverntjenesten, og at det 
foreligger rettspraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) som har tilkjent personer 
erstatning etter brudd på ovennevnte konvensjoner.  

Videre ble det hevdet at det ikke er tvil om at et barn har et rettskrav på å bli plassert i fosterhjem i 
de tilfeller hvor Fylkesnemnda for sosiale saker har fattet vedtak om omsorgsovertakelse, jf. 
barnevernloven § 4-14. Det ble også hevdet at en person over 18 år, som samtykker i 
opprettholdelse av tiltak, har rettskrav på dette inntil vedkommende har fylt 23 år, jf 
barnevernloven § 1-3. 
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Klager pekte på at ordlyden i barnevernloven § 4-4 gir rettskrav selv om det ikke uten videre dreier 
seg om rettskrav på et bestemt type tiltak. 

Det ble presisert at Klager DA ikke drev institusjon, men i hovedsak påtok seg oppdrag som 
fosterhjem etter barnevernloven. Det ble hevdet at hvorvidt etablering og drift av slike 
institusjoner er en statlig eller kommunal oppgave derfor ikke er relevant for saken. 

Klager hevdet å være godkjent som fosterhjem av kommunen og har ytt tjenester for kommunen. 
Det ble vist til at det er kommunen som har ansvar for godkjenning og tilsyn av fosterhjemmet, jf. 
barnevernloven § 4-22. 

Skattekontoret besvarte tilsvaret med brev 27.01.2009.  

Skattekontoret fastholdt påstanden om at barnevernloven ikke er en rettighetslov.  

Skattekontoret viste til at i høringsutkastet til ny barnevernlov var det i formålsbestemmelsen tatt 
inn at barn skulle ha ”rett til hjelp”, men dette ble ikke fulgt opp i proposisjonen. Spørsmålet om 
barnevernloven skal være en rettighetslov, ble på nytt tatt opp av Befring-utvalget i NOU 2000:12. 
Befring-utvalget foreslo å lovfeste rett til hjelp i barnevernloven. I St.meld. nr. 40 (2001-2002 side 
146) uttalte departementet at man ikke ville følge opp dette forslaget. 

Videre kunne ikke skattekontoret se at det forhold at en kommune er erstatningsansvarlig for sine 
organers/ tjenestemenns feil, skal medføre at barnevernloven er en rettighetslov. 

Det ble vist til telefonsamtaler med kommunene som Klager DA hevdet å ha avtaler med der det 
hadde blitt opplyst at verken selskapet eller personene som er deltakere i selskapet var godkjent 
som fosterhjem i 2007. 

Skattekontoret ba også om kopi av relevante vedtak (godkjennelser) fra de respektive kommuner 
samt at avtalen mellom NN Gård og selskapet skulle fremlegges. 

Advokat NN sendte, på vegne av Klager DA, svar i brev av 13.02.2009. 

Klager fastholdt anførselen om at barnevernloven i lys av nyere EMD-praksis må anses som en 
rettighetslov. Det ble vist til at internasjonal teori gir barnet en konkret rettighet som tilsvarer en 
plikt for staten. 

Oppdragsavtale mellom Vestby kommune og Klager samt enkeltvedtak fra Bærum og Os 
kommune var vedlagt. 

Skattekontoret fattet vedtak i saken 18.11.2009. I vedtaket ble kravet i kompensasjonsoppgaven 
redusert med kr 163 411,-.  
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Skattekontoret viste til at det med de lovpålagte oppgavene i kompensasjonsloven § 2 første ledd 
bokstav c, menes ytelser som den enkelte har et rettskrav på fra kommunen eller fylkeskommunen. 

At kommunene i henhold til barnevernloven § 9-5 er delvis pålagt å refundere statens driftsutgifter 
for institusjonene, kunne etter skattekontorets mening ikke medføre at etablering og drift av 
institusjonene ble en oppgave som kommunene er pålagt å utføre ved lov.   
 
Skattekontoret viste til barnevernloven § 5-1 der det fremgår at ”Statlig regional 
barnevernmyndighet har ansvaret for etablering og drift av institusjoner, eventuelt med tilknyttede 
spesialisttjenester for omsorg og behandling av barn. Ansvaret gjelder institusjoner som hører 
under denne loven”. 
 
Private som omsetter tjenester til staten (Bufetat), vil ikke være omfattet av 
kompensasjonsordningen fordi disse ikke utføres på vegne av kommunen eller fylkeskommunen 
som utførelse av deres (kommunen/fylkeskommunen) lovpålagte oppgaver. 
 
Skattekontoret la til grunn at norsk rett er i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser. 

Vedtaket ble påklaget 08.12.2009. 

Skattekontorets begrunnelse og vedtak 
 
Fra vedtaket datert 18.11.2009 hitsettes:    
 
”Om kompensasjonsberettiget virksomhet etter kompensasjonsloven § 2 bokstav c 
 
Etter kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c kan private subjekter (private eller ideelle 
virksomheter) få kompensert merverdiavgift dersom de produserer helse-, sosial- eller 
undervisningstjenester “som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov”.  

Vilkåret er at tjenestene som produseres er lovpålagte for kommunen eller fylkeskommunen, jf. det 
ovennevnte. Med lovpålagte oppgaver menes ytelser som den enkelte har et rettskrav på å motta 
fra kommunen eller fylkeskommunen. 

Etter sosialtjenesteloven § 4-3 har de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt 
avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, krav på hjelp 
(rettskrav) etter § 4-2. 
 
Det fremgår av mottatt redegjørelse for virksomheten at Klager DA ikke leverer sosiale tjenester 
som er hjemlet i sosialtjenesteloven, men tjenester for barn og unge som er hjemlet i lov om 
barneverntjenester (barnevernloven). Det er følgelig barnevernloven som er relevant ved 
vurderingen av om selskapet utfører en oppgave som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å 
utføre ved lov. 
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Det fremkommer av det ovenstående (brevet s. 7 og 8) at barnevernloven ikke er en rettighetslov, 
og personer som faller innenfor lovens virkeområde har ikke rettskrav på å motta ytelsene. 
 
Barne- og likestillingsdepartementets oppfatning av at barnevernloven ikke gir rett til tiltak, 
fremgår videre av Ot. prp. nr. 69 (2008-2009) pkt. 5.4, samt av en utredning fra Karl Harald Søvig 
i 2009 vedrørende ”BARNS RETTIGHETER PÅ BARNETS PREMISSER – utfordringer i møtet 
mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett”. Når det gjelder manglende rettighetsbestemmelse i 
barnevernloven, og spørsmålet om kommunenes plikter etter barnevernloven § 4-4 også 
korresponderer med tilsvarende rettigheter på barnets hånd, er det mht. departementets forslag til 
avståelse fra rettighetsfesting i utredningen pkt 5.2.2 særskilt bemerket at Stortingsflertallet sluttet 
seg til departementets vurdering, Innst. O. 80 (1991-92) side 8. 
 
Skattekontoret fastholder, hensett til departementets og lovgivers klare beslutning om ikke å 
rettighetsfeste tiltak etter barnevernloven, at barnevernloven ikke er en rettighetslov.   
 
Ad. Oppdragsavtale med Vestby kommune 
 
Skattekontoret viser til vedlagte oppdragsavtale med Vestby kommune og opprettholder sin 
oppfatning om at tiltaket ikke er en lovpålagt tjeneste. Etter ovennevnte telefonsamtale med 
Vestby kommune kom det fram at det dreier seg om en person over 18 år som mottok nevnte 
tjeneste. Vedtaket er hjemlet i barnevernlovens § 1-3 annet ledd. 
 
Barnevernlovens § 1-3 lyder som følger: ”Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor 
barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, 
opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 
år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd.” 
 
Denne bestemmelsen gir ikke den enkelte en individuell rett til tiltak (rettskrav), men gir 
barnevernstjenestene, når mottaker samtykker, mulighet til å opprettholde tiltak som var iverksatt 
før barnet fylte 18 år. På denne bakgrunn anser skattekontoret at det arbeid som utføres som 
”miljøarbeider” som er hjemlet i barnevernlovens § 1-3 annet ledd ikke er kompensasjons-
berettiget etter kompensasjonsloven § 2 bokstav c. 
 
Skattekontoret bemerker at det ikke er tjenestene som utføres, men hvor vedtakene er hjemlet, som 
har betydning for rett til kompensasjon. 
 
Ad: Enkeltvedtak fattet av barneverntjenesten Rykkinn 
 
Skattekontoret viser til vedlagte enkeltvedtak fattet av barneverntjenesten Rykkinn i Bærum 
kommune og opprettholder sin oppfatning om at tiltaket ikke er en lovpålagt tjeneste. Hjemmelen 
for vedtaket er barnevernloven §§ 4-4 femte ledd, jf. 1-3 annet ledd. 
 
Det følger av barnevernloven § 3-1 at kommunen har ansvar for å "følge nøye med i de forhold 
barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og 
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adferdsproblemer". Etter lovens § 2-1 er kommunen ansvarlig for å utføre de oppgaver etter loven 
som ikke er lagt til et statlig organ.  
 
Etter barnevernloven § 4-4 femte ledd kan barneverntjenesten som et frivillig hjelpetiltak formidle 
plass i fosterhjem, institusjon, omsorgssenter for mindreårige eller i senter for foreldre og barn når 
vilkårene i § 4-4 annet ledd er til stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak. 
Hvis det må forutsettes at foreldrene i lengre tid ikke vil kunne gi barnet forsvarlig omsorg, bør det 
likevel vurderes om det med en gang skal vedtas at barneverntjenesten skal overta omsorgen for 
barnet etter § 4-12 første ledd, fremfor frivillig plassering etter § 4-4 femte ledd. 
 
Barneverntjenestens oppgave etter barnevernloven § 4-4 femte ledd er således å kunne formidle 
frivillig plass i f.eks. institusjon. Selv om kommunen etter barnevernlovens kap. 9 kan ha et 
finansierings-/refusjonsansvar for visse tiltak etter barnevernloven, pålegger ikke § 4-4 femte ledd 
kommunen å utføre hjelpetiltakene som iverksettes. 
 
Også her dreier det seg om tiltak ovenfor samtykkende over 18 år, som etter det ovennevnte ikke 
er et tiltak som springer ut av et rettskrav.  
 
Ad: Vedtak fra Os kommune 
 
Skattekontoret viser til vedlagte enkeltvedtak fattet av ”Tenester for Barn og Unge, 
Barneverntenesta”, Os kommune og opprettholder sin oppfatning om at tiltaket ikke er en 
lovpålagt tjeneste. Hjemmelen for vedtaket er barnevernloven § 4-24 annet ledd. Ansvaret for 
fosterhjemsarbeidet er delt mellom kommune og stat. Kommunens lovmessige ansvar på 
fosterhjemsområdet er hjemlet i barnevernloven § 2-1 og forskrift om fosterhjem §§ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. Statens ansvar er hjemlet i barnevernloven § 2-3 om statlige barnevernmyndigheters oppgaver 
og myndighet og forskrift om fosterhjem § 2. Oslo kommune har et helhetlig ansvar for 
fosterhjemsarbeidet, jf. barnevernloven § 2-3a.  
 
I Rutinehåndbok for kommunenes arbeid med fosterhjem (utgitt av Barne- og 
likestillingsdepartementet i mars 2006) er det i kapittel 2.3 gitt en oppsummering av det 
kommunale og statlige ansvaret på fosterhjems-området: 
 
Barneverntjenesten i kommunene har ansvaret for: 
 

• Valg og godkjenning av fosterhjem til det enkelte barn  
• Oppfølging av fosterhjemmet og kontroll av det enkelte fosterbarns situasjon  
• Inngåelse og årlig gjennomgang av fosterhjemsavtalen  
• Oppnevning av tilsynsfører, sikring av at det blir ført tilsyn og oppfølging av tilsynsrapport  

 
Bufetat (statlig regional barnevernmyndighet) har ansvaret for: 
 

• Rekruttering og formidling av fosterhjem  
• Nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjemmene  
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• Eventuell refusjon av den kommunale barneverntjenestens merutgifter ved forsterkning av    
            fosterhjem, når utgiftene overstiger beløpet som er kommunens andel  

• I tillegg kan Bufetat yte bistand til de kommunale barneverntjenestene med hensyn til:  
- Plassering, oppfølging og avslutning av fosterhjem  
- Rekruttering og opplærings- og veiledningstilbud til tilsynsførere  
- Kvalitetssikring av fosterhjem som kommunen har rekruttert 
 
Ansvaret for opplæring og veiledning av fosterhjemmene er delt mellom Bufetat og 
barneverntjenesten i kommunene. Bufetat har ansvaret for at fosterhjemmene får nødvendig 
opplæring både før og etter fosterhjemsplassering og generell veiledning etter 
fosterhjemsplassering. Barneverntjenesten i kommunen har ansvaret for den konkrete opplæringen 
og veiledningen i forhold til fosterhjemsplasseringen av de enkelte barn. 
 
I tillegg har fylkesmannen, som en del av sitt ansvar for å føre særlig tilsyn med 
barnevernvirksomheten i de enkelte kommuner, ansvar for å kontrollere at barneverntjenesten i 
kommunene oppfyller sine forpliktelser på fosterhjemsområdet. 
 
Det følger av barnevernsloven § 5-1 at ”Statlig regional barnevernmyndighet har ansvaret for 
etablering og drift av institusjoner, eventuelt med tilknyttede spesialisttjenester for omsorg og 
behandling av barn. Ansvaret gjelder institusjoner som hører under denne loven”.  
  
Private som omsetter tjenester til staten (Bufetat), vil ikke være omfattet av 
kompensasjonsordningen fordi disse ikke utføres på vegne av kommunen eller fylkeskommunen 
som utførelse av deres (kommunen/fylkeskommunen) lovpålagte oppgaver.    
 
Ad: EMK art. 3 og BK art 3 nr. 2 
 
Skattekontoret viser til Ot. prp. nr. 45 (2002-2003) (endringslov) om innarbeiding av 
barnekonvensjonen i norsk lov. 
 
Fra forarbeidene hitsettes: 
 

”Når man skal beskrive barnekonvensjonens status i ulike fremmede rettssystemer, kan man 
gjøre et hovedskille mellom stater som har et monistisk system og stater som har et dualistisk 
system.  
Når borgerne i en stat kan gjøre gjeldende rettigheter eller plikter direkte på grunnlag av en 
ratifisert traktat, uten at traktaten er gjennomført i intern rett gjennom lovgivning eller 
administrative beslutninger, sier vi at traktaten har direkte virkning eller at staten har et 
monistisk system.  
Motsetningen er et dualistisk system, som innebærer at en traktat må gjennomføres i intern rett 
for at det skal oppstå rettigheter eller plikter for borgerne. Som nevnt foran bygger den norske 
statsforfatningen på et dualistisk prinsipp.  
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Det er imidlertid ingen skarp grense mellom monisme og dualisme. I stater som bygger på et 
dualistisk prinsipp, vil ofte folkeretten (traktater og folkerettslig sedvanerett) være en 
tolkningsfaktor når man fastlegger hva som er gjeldende intern rett. Jo større vekt man legger 
på folkeretten i tolkningen, dess nærmere ligger man opp til et monistisk system. Forskjellen 
viser seg likevel når det foreligger motstrid mellom folkeretten og intern rett som er for sterk til 
at den lar seg tolke bort. Lovgiveren har kanskje bevisst valgt en annen løsning i den interne 
retten enn det som følger av folkeretten. Et dualistisk system kjennetegnes ved at den interne 
retten i slike tilfeller gis forrang foran folkeretten. 
… 
Innledningsvis vil departementet presisere at barnekonvensjonen i alle hovedsak anses oppfylt i 
norsk rett, og at norsk rett til dels gir sterkere rettigheter enn det som følger av konvensjonen. 
Når man nå har valgt å innarbeide konvensjonen mer aktivt, er dette i første rekke for å styrke 
konvensjonens stilling nasjonalt og internasjonalt og vurdere tiltak som kan ytterligere 
forbedre etterlevelsen av konvensjonen i praksis.  
Departementet er kommet til at barnekonvensjonen både bør inkorporeres i norsk lov og 
innarbeides ved delvis aktiv transformasjon (synliggjøring). 
… 
Inkorporasjon av barnekonvensjonen er den innarbeidingsmetode som gir den sterkeste 
signaleffekt både nasjonalt og internasjonalt. Ved å inkorporere barnekonvensjonen viser 
norske myndigheter tydelig at Norge tar konvensjonen alvorlig, og at vi formelt sett oppfyller 
konvensjonens krav. Dette kan være en fordel for Norges internasjonale menneskerettsarbeid 
rettet mot barn. Det vil være lettere å stille krav til andre stater når vi selv har inkorporert 
konvensjonen, og dermed gjort den direkte anvendelig i norsk rett. 
… 
Hensynet til barnets beste er lovfestet i lovgivning som direkte gjelder barn, jf bl.a 
barnevernloven § 4-1, men dette ikke er noe generelt lovfestet prinsipp. Ved å inkorporere 
barnekonvensjonen vil en lovfeste at barnets beste skal være et sentralt hensyn ved alle 
avgjørelser som gjelder barn.  
… 
Justisdepartementet vil imidlertid understreke at spørsmålet om forrang bare får betydning når  
det oppstår motstrid mellom barnekonvensjonens bestemmelser og annen norsk lovgivning som 
ikke lar seg løse gjennom bruk av presumsjonsprinsippet. Som nevnt ovenfor antar 
departementet at norsk rett i all hovedsak oppfyller konvensjonens krav. Departementet antar 
derfor at forrangsbestemmelsen vil ha liten betydning i praksis. (Skattekontorets 
understrekning). 

 
Som følge av ønsket om synliggjøring fremmet departementet forslag om ulike lovendringer, blant 
annet en endring av barnevernloven § 6-3.  
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Fra proposisjonen hitsettes videre: 
 

”En av høringsinstansene mener at bestemmelsen må utformes som en rettighetsbestemmelse 
for barnet, i den forstand at barnet gis en rett til å uttale seg. Departementet finner det 
imidlertid mer hensiktsmessig å utforme bestemmelsen som en pliktbestemmelse for 
barnevernmyndigheten, da tilrettelegging fra myndighetens side vil være en forutsetning for at 
barnet skal kunne få anledning til å uttale seg. Departementet finner derfor ikke at den 
foreslåtte formuleringen svekker barnets rettigheter, men tvert i mot er et ledd i å sikre 
bestemmelsens formål.” (Skattekontorets understrekning). 

 
Forslaget ble fulgt opp og senere vedtatt, jf. LOV 2003-08-01 nr 86: Lov om endringer i 
menneskerettsloven mv. (innarbeiding av barnekonvensjonen i norsk lov): 
 

”6-3 første ledd skal lyde:  
Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal 
informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller 
henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.”  

 
Skattekontoret legger etter dette til grunn at norsk rett er i samsvar med Norges folkerettslige 
forpliktelser.  
 
Ettersom både EMK og barnekonvensjonen er inkorporert i norsk rett, vil det kunne oppstå 
rettigheter og plikter for norske borgere, jf. det dualistiske prinsipp. Det at departementet likevel 
ikke velger å gjøre barnevernloven til en rettighetslov tyder på at dette ikke er nødvendig for å 
oppfylle de folkerettslige forpliktelsene etter konvensjonen. Dersom lovgiver bevisst har valgt en 
annen løsnning i den interne retten enn det som følger av folkeretten skal den interne retten gis 
forrang for folkeretten.  
 
Barn er gitt rettigheter i en rekke lover, men altså ikke i barnevernloven der vedtak angående Deres 
virksomhet er hjemlet. 
 
Skattekontoret fastholder at barnevernloven ikke er en rettighetslov som gir krav på kompensasjon 
etter kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. 
 
Skattekontoret viser videre til dom i Borgarting lagmannsrett 16.10.2009 vedrørende Stiftelsen 
Kirkens Sosialtjeneste. Lagmannsretten fant det klart at kompensasjonsloven § 2 første ledd 
bokstav c ikke hjemler kompensasjon av merverdiavgift for etablering og drift av 
barneverninstitusjoner, etter at barnevernloven § 5-1 ved lovendring i 2003 fra 01.01.2004 
overførte etablerings- og driftsansvaret for barneverninstitusjoner fra fylkeskommunen til staten.  
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Det forhold at den kommunale barneverntjenesten som lokal myndighet vil være kontaktpunkt til 
institusjonene og mottaker av bekymringsmeldinger mv., og etter loven har en alminnelig 
undersøkelses- og initiativplikt, kan ifølge lagmannsretten ikke bety at driftsansvaret reelt sett 
påhviler kommunen.  
 
Lagmannsretten viser til at forarbeidene i Ot.prp. nr. 9 (2002-2003) underbygger at man ikke har 
sett for seg at det skulle påhvile kommunene et driftsansvar, helt eller delvis, for 
barnevernsinstitusjonene. Videre sier lagmannsretten at kommunenes delansvar for finansiering av 
institusjonsopphold ikke kan forstås slik at det medfører et delansvar også for driften av 
institusjonene.  
 
Lagmannsretten bemerker dessuten at når driftsansvaret påhviler staten, oppstår det ikke slike 
konkurransevridningseffekter som kompensasjonsloven etter formålsbestemmelsen i 
kompensasjonsloven § 1 skal motvirke. 
 
Skattekontoret skal bemerke at dommen ikke er rettskraftig. 
 
Vedtak om etterberegning 
 
Skattekontoret legger etter dette til grunn at selskapet Klager DA ikke har produsert sosiale 
tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov. Skattekontoret legger 
derfor til grunn at virksomheten ikke er omfattet av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c, 
og har med hjemmel i kompensasjonsloven § 14 fattet vedtak om å nekte anvist til utbetaling den 
mottatte kompensasjonsoppgaven for periode 03-2008.” 
 
Klagers anførsler 
 
I klagen datert 08.12.2009 bestrider klager at det er grunnlag for å tilbakeføre kompensasjon for 
merverdiavgift.  
 
Klager hevder at det må legges til grunn at Klager DA har produsert slike tjenester som 
kommunen/ fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov, herunder at vilkårene for kompensasjon 
for merverdiavgift er til stede. 
 
Hva gjelder den faktiske beskrivelse av selskapets virksomhet og sakens rettslige side, viser klager 
til sakens korrespondanse. 
 
Klager anfører at kompensasjonsoppgave fra Klager DA for periode 03-2008 skal anvises til 
utbetaling, og at Klager DA tilkjennes saksomkostninger etter forvaltningsloven § 36. 
 
Skattekontorets merknader til klagen 
 
Ettersom klager ikke har fremsatt ytterligere argumenter i sin klage, finner ikke skattekontoret 
grunn til å begrunne sitt standpunkt ytterligere. 
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Skattekontoret fastholder sitt syn på saken, uttrykt hovedsakelig i vedtaket 18.11.2009.” 
 
 
 
 
Skattedirektoratet skal bemerke: 
 
Spørsmålene er om det å være fosterhjem etter barnevernloven § 4-4 femte ledd eller § 4-24 andre 
ledd eller § 1-3 andre ledd -tjenesten (å følge opp en gutt som bor på hybel) er slike tjeneste som 
omfattes av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Bestemmelsen lyder slik: 
 
”Denne loven gjelder [……] private eller ideelle virksomheter som produserer helsetjenester, 
undervisningstjenester eller sosiale tjenester som kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å 
utføre ved lov.” 
 
Det vi har å bygge på ved vurderingen av om Klager omfattes av kompensasjonsloven, er brev av 
17. desember 2008 fra Vestby kommune til Skatt øst med beskrivelse av tjenesten fra Klager til 
kommunen (§ 1-3 andre ledd-tjenesten) samt to fremlagte eksempler på vedtak fra henholdsvis 
Bærum og Os kommune (fosterhjem etter § 4-4 andre ledd og 4-24 andre leddd). 
 
Brevet av 17. desember 2008 fra Vestby kommune lyder slik: 
 
”Barneverntjenesten i Vestby har hatt Klager som oppdragstakere i forhold til en ungdom i 2007. 
De har fulgt opp gutten som bor på hybel. Tiltaket er definert som et næromsorgstiltak og hjemlet i 
lov om barneverntjenester § 1-3 andre ledd. 
 
Dette er et ettervernstiltak som dekkes av kommunen i sin helhet. 
 
Barneverntjenesten har ikke en lovfestet plikt til å opprettholde tiltak for ungdom etter at de har 
fylt 18 år. Det ligger likevel klare føringer fra departement og fylkesmann på å gi et godt 
ettervern.” 
 
Videre er barnevernloven i § 1-3 andre ledd første punktum heller ikke etter ordlyden noen 
pliktbestemmelse. Bestemmelsen lyder slik:  
 

” Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år,  opprettholdes 
eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år.”       

 
Da det ikke engang foreligger en lovfestet plikt for kommunen til å yte eller sørge for at tjenesten 
blir ydet, kan det desto mindre foreligge et rettskrav på tjenesten. Vi mener derfor at § 1-3 andre 
ledd-tjenesten faller utenfor kompensasjonsordningen allerede av den grunn.  
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I vedtaket fra Bærum kommune er tjenesten betegnet som ”fosterhjem” og hjemmelen er 
barnevernloven § 4-4 femte ledd.   
 
Det er altså tjenester som kommunen i utgangspunktet er pålagt å utføre ved lov, som omfattes. 
Men i stedet for at kommunen utfører tjenestene, kan den velge å overlate det til private og de vil 
da omfattes av kompensasjonsordningen. 
 
Formålet med kompensasjonsloven er som kjent at ved kommunens valg mellom å prudusere en 
vare eller tjeneste selv eller å la andre gjøre det for seg, så skal ikke merverdiavgiften være 
avgjørende for valget. Når kommunen selv produserer en vare eller tjeneste, blir det ingen 
avgiftsbelastning, motsatt ved kjøp. Ved at kommunen får kompensert merverdiavgiften ved kjøp 
fra andre, blir resultatet avgiftsmessig det samme i kjøpssitasjonen som ved egenregisituasjonen.  
Men det at kommunen får kompensasjon, vil igjen kunne medføre en uheldig konkurransevridning 
mellom kommunen og private aktører som ikke faller innenfor merverdiavgiftsloven og derved 
ikke har fradragsrett for merverdiavgiften. Og det er det som er bakgrunnen for 
kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Fra forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 1 (2003-
2004) hitsettes følgende om dette: 
 

”En generell kompensasjonsordning vil medføre nye konkurransevridninger mellom 
kommunale og private virksomheter (understreket Skd) når private virksomheter yter 
tjenester innen områder som ikke er omfattet av merverdiavgiftsplikten. Dette kan 
eksempelvis gjelder tjenesteproduksjon innenfor helse og undervisning. En 
konkurransevridning kan oppstå når kommunen skal velge om velferdstjenester som er 
unntatt fra merverdiavgiftsplikt skal produseres av kommunale eller private virksomheter. 
Kommunene vil få kompensert merverdiavgiften på sine innjøp i motsetning til de private 
tilbydere som ikke vil få fradrag eller kompensert for merverdiavgift på sine innkjøp. 
Kommunene vil dermed kunne se seg tjent med å produsere slike tjenester selv fremfor å 
kjøpe dem fra andre. 
……… 
Departementet foreslår at de nye konkurransevridningene motvirkes ved å la private og 
ideelle virksomheter som utfører lovpålagte helse-, undervisnings- eller sosialtjenester 
omfattes av kompensasjonsordningen.” 

 
Således treffer verken ordlyden i § 2 første ledd bokstav c eller formålet uttrykt i forarbeidene de 
tjenestene som produseres i vår sak.  
 
Det dreier seg som nevnt om fosterhjem etter barnevernloven § 4-4 femte ledd (frivillig plassering) 
som barneverntjenesten i kommunen kan formidle plass i, men ikke utfører selv. Bestemmelsen i 
femte ledd henger sammen med annet ledd som omhandler kommunens plikt til å sørge for å sette 
i verk alternative hjelpetiltak for barnet: I femte ledd heter det at ”[n]år vilkårene i annet ledd er til 
stede, og dersom behovene ikke kan løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også 
formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige”. Fosterhjem etter 
femte ledd er altså ett av alternativene kommunen har plikt til å sørge for av hjelpetiltak for barnet, 
mens det er andre som utfører eller produserer selve det å være fosterhjem. 
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Vi er ikke i en slik situasjon som kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c tok sikte på, som 
nevnt å skape avgiftsmessig likhet mellom situasjonen hvor kommunen utfører tjenesten selv eller  
lar andre private utføre den i og med at kommunen selv ikke vil være noe fosterhjem. Et 
fosterhjem er et privat hjem, dvs at det er fosterforeldrenes egne hjem hvor de selv bor, jf også 
nærmere nedenfor om fosterhjem. 
 
At barnevernloven § 4-4 annet og femte ledd-tjenester ikke faller inn under 
kompensasjonsordningen, harmonerer også med det øvrige som står i proposisjonen. Etter 
barnevernloven § 4-4 annet og femte ledd skal barnverntjenesten sørge for å sette i verk 
hjelpetiltak, jf ovenfor, mens i proposisjonens merknader til kompensasjonslovens § 2, jf side 154 
første spalte, heter det at ”[m]ed lovpålagt oppgave menes ytelser som den enkelte har et rettskrav 
på å motta. Hvor loven kun pålegger kommunen eller fylkeskommunen å ”sørge for” at en tjeneste 
finnes i en viss utstrekning, uten i særlig grad konkretisere hva ytelsen skal gå ut på, vil man 
derfor være utenfor begrepet”. I St.meld. nr. 40 (2001-2002) til barnevernloven er også nettopp 
dette aspektet ved barnevernloven understreket i forhold til tjenester etter 
konmmunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven (som Ot.prp. nr. 1 (2003-2004 til 
kompensasjonsloven, side 154-155, angir at vil kunne omfattes av kompensasjonsordningen): 
 
”Vurderinga av om vilkåra for ytingar er til stades, er etter regjeringa sitt syn meir konkret etter 
kommunehelsetjenestelova § 2-1 og i dei aktuelle reglane i sosialtjenstelova, enn den som blir 
gjord etter barnevernlova når det gjeld behovet barnet har for hjelp. Det er i prinsippet også 
klarare etter dei to førstnemnde lovene kva slags innsatsar som bør setjas i verk. At 
sosialtenestelova og kommunehelsetenestelova gjev rett til ytingar, kan derfor etter regjeringa si 
vurdering ikkje vere eit avgjerande argument for å innføre same ordninga i barnevernlova.” 
 
Barnevernloven § 4-4 er også utformet annerledes enn kommunehelsetjenesteloven § 1-3 
(”kommunens helsetjeneste skal omfatte”) og sosialhelsetjenesteloven § 4-2, jf  4-3 (”de sosiale 
tjenester skal omfatte”, ”har krav på hjelp etter § 4-2 bokstav a-d”). Den er formet som en 
pliktbestemmelse, hvoretter det sentrale er at det er barnevernet som har en plikt til å iverksette 
tiltak som nevnt i annet eller femte ledd dersom vilkårene for det er oppfylt. 
 
Videre er fosterhjem i barnevernloven § 4-22 første ledd bokstav a definert som ”private hjem som 
tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak etter  
§ 4-4, eller i samband med omsorgsovertakelse etter § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd”.  
 
Og fosterhjemsforeldre mottar en fosterhjemsgodtgjøring som består av en arbeidsgodtgjøring og 
en utgiftsgodtgjøring, hvor arbeidsgodtgjøringen skattelegges som lønn, mens utgiftsgodtgjøringen 
er skattefri, jf ”Retningslinjer for fosterhjem Q-1027B”. I retningslinjene fastslås det også at 
fosterforeldrene har rett til sykepenger, omsorgs- og foreldrepermisjon, omsorgspenger ved barns- 
eller barnepassers sykdom og at arbeidsgodtgjørelsen vil inngå i grunnlaget for opptjening av 
pensjonspoeng. 
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Det er Kommunenes Sentralforbund som hvert år fastsetter veiledende satser for 
fosterhjemsgodtgjøringen, som revideres i et rundskriv hvert år. I Rundkriv nr 1/09 heter det også 
at kommunene skal betale arbeidsgiveravgift av dette beløpet   
 
Til slutt heter det også i ”Retningslinjer for fosterhjem Q-1072B” at ”[e]tter forlketrygdloven § 1-9 
anses arbeidsgodtgjørelse til fosterforeldre både i ordinære og forsterkede fosterhjem som 
godtgjøring til oppdrag utenfor tjeneste, det vil si som frilansinntekt”. Etter folketrygdloven § 1-9 
er frilanser ”enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen 
godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende, se § 1-10”.  
 
Som det fremkommer innledningsvis, gjelder det for de private at de må være virksomheter for at 
de skal kunne omfattes av kompensasjonsordningen, jf kompensasjonsloven § 2 første ledd  
bokstav c. Etter gjennomgangen ovenfor anser vi det klart at det ikke slår til for barnevernloven  
§ 4- 4 femte ledd tjenestene med fosterhjem og at de derfor faller utenfor kompensasjonsordningen 
også av den grunn. 
 
I vedtaket fra Os kommune er tjenesten også betegnet som fosterhjem, men her er hjemmelen 
barnvernloven § 4-24 annet ledd (plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke pga 
atferdsvanker fra barnet). 
 
I vedtaket heter det bl a: 
 
”Som tiltak vert nytta: Plassering og tilbakehald ved Aleris Ungplan-Østfold uten eige samtykkje 
med plassering i fosterheim tilknytta Aleris Ungplan region Østfold….. 
…. 
Som fosterheim vert nytta: Klager….. 
…. 
Dersom det viser seg at…. treng….eit sterkere tiltak, og dette fins innanfor Aleris Ungplan region 
Østfold, vert flytting dit ansett å ligge innanfor rammene av fylkesnemnda sitt vedtak.” 
 
Så vidt vi forstår, skjer fosterhjemstiltaket her gjennom Aleris Ungplan-Østfold og som en del av 
denne institusjonen, og  derav henvisningen i vedtaket til § 4-24 annet ledd som lyder slik (første 
punktum): 
 

”Er det trolig at et barn som nevnt i første ledd har behov for mer langvarig behandling, 
kan det treffes vedtak om at barnet skal plasseres i en behandlings- eller 
opplæringsinstitusjon i opptil tolv måneder uten eget samtykke eller samtykke fra den som 
har foreldreansvaret.” 

 
I tråd med dette angir da også de nevnte ”Retningslinjer for fosterhjem Q-1027B” at  
§ 4 - 24-tilfeller anses som institusjoner: 

”I en særstilling står fosterhjem med særlige forutsetninger som tar imot barn med 
adferdsvansker som plasseres av barneverntjenesten etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26, 
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jf 4-27, 2. pkt. Det fremgår av forarbeidene til barnevernloven at slike hjem blir å anse som 
institusjoner.” 

 
I barnevernloven § 5-1 heter det at det er statlig regional barnevernmydighet som har ansvaret for 
etablering og drift av institusjoner. Således faller de, og fosterhjemmene som er under dem, jf 
ovenfor, utenfor kompensasjonsordningen, jf kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c som 
kun gjelder tjenester kommunen eller fylkeskommunen er pålagt å utføre ved lov. Private 
barneverninstitusjoner i forhold til kompensasjonsordningen, er ett av de forhold det er nærmere 
redegjort i Skattedirektoratets brev av 14. april 2010 til private institusjoner. Fra brevet hitsettes: 
 

”Ansvaret for etablering og drift av barneverninstitusjoner er en statlig oppgave, med 
unntak for Oslo kommune, jf. barnevernloven §§ 5-1 og 2-3a.  

 
Skattedirektoratet har i brev av 16. juli 2004 til Organisasjonen for private barneverntiltak 
redegjort for at levering av institusjonstjenester til Staten (Bufetat) ikke er omfattet av 
kompensasjonsordningen. 

 
Det følger imidlertid av samme brev fra Skattedirektoratet at levering av 
institusjonstjenester til Oslo kommune er omfattet av kompensasjonsordningen idet Oslo 
kommune etter barnevernloven § 2-3a er lovpålagt å etablere og drifte institusjoner for sitt 
ansvarsområde. Det er ikke en forutsetning at institusjonen fysisk ligger i Oslo kommune, 
men at Oslo kommune kjøper tjenester av den private institusjonen til sine innbyggere.  

 
I denne sammenheng kan det også vises til Borgarting lagmannnsretts dom av 16. oktober 
2009 (Stiftelsen kirkens sosialtjeneste), som gjaldt spørsmålet om to private 
barneverninstitusjoner hadde krav på kompensasjon for merverdiavgift i medhold av 
kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. Dommen er omtalt i 
Merverdiavgiftshåndboken 6. utgave 2010 kapittel 23.5 side 895, hvorfra siteres:  

 
”Saken gjaldt krav om kompensasjon for merverdiavgift for utgifter til drift av 
barneinstitusjoner. Det var en privat stiftelse som sto for driften. Spørsmålet var derfor om 
denne driften kunne anses som utførelse av en sosialtjeneste som kommunen eller 
fylkeskommunen var pålagt å utføre ved lov, hvilket er et vilkår for private eller ideelle 
virksomheters rett til kompensasjon, jf. kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c. 
Retten kom til at det ikke forelå rett til kompensasjon. Det sentrale var at en endring av 
barnevernloven medførte at fra 1. januar 2004, ble ansvaret for etablering og drift av 
barneverninstitusjoner overført fra fylkeskommunen til staten.  

 
Fra dommen siteres: 

 
”SKS [saksøker] har gjort gjeldende at det både etter barnevernlovens oppbygning, 
herunder § 2-1 første ledd hvor det kommunale barnevernet har alt ansvar som ikke 
uttrykkelig er lagt til andre forvaltningsnivåer, og fordi den kommunale barneverntjenesten 
som den lokale og tilstedeværende myndighet også i praksis vil måtte følge opp barns 
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behov og tiltak som blir iverksatt, må legges til grunn at statens ansvar er begrenset til 
vedtaket om plassering i barneverninstitusjon.  

 
Lagmannsretten er ikke enig i dette. Det er ikke konkretisert hvilke oppgaver kommunen 
eventuelt skulle ha mens et barn er i institusjon. De løpende oppgavene ligger da hos 
institusjonens ansatte, mens staten vil ha det faglige og administrative ansvaret for driften. 
Det forhold at den kommunale barneverntjenesten som lokal myndighet vil være 
kontaktpunkt til institusjonene og mottaker av bekymringsmeldinger mv, og etter loven har 
en alminnelig undersøkelses- og initiativplikt, kan ikke bety at driftsansvaret tross ordlyden 
i § 5-1 reelt sett påhviler kommunen. Forarbeidene underbygger at man heller ikke har sett 
for seg at det skulle påhvile kommunene et driftansvar, helt eller delvis, for 
barneverninstitusjonene. I Ot.prp. nr. 9 (2002–2003) s 92 står det bl a følgende om hva det 
statlige driftsansvaret innebærer: 
« ---Regionen har videre ansvaret for at institusjonene drives på en faglig og materielt 
forsvarlig måte. Ansvaret tilsvarer det ansvaret fylkeskommunen hadde før statlig 
overtakelse av fylkeskommunens oppgaver på området.» 

 
Når lovens ordlyd er så vidt klar som her, får lovens formål mindre betydning som 
tolkingsfaktor. Det bemerkes likevel at heller ikke lovformålet kan sees å støtte SKS sitt 
syn. Når driftsansvaret påhviler staten, oppstår det ikke slike konkurransevridningseffekter 
som kompensasjonsloven etter formålsbestemmelsen i § 1 skal motvirke. Heller ikke 
forskrift 12. desember 2003 nr 1566 om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, 
fylkeskommuner mv § 8, om forholdsmessig kompensasjon ved felles anskaffelser til bruk 
i kompensasjonsberettiget virksomhet og i virksomhet som ikke gir rett til kompensasjon, 
kan gi grunnlag for hel eller delvis kompensasjon i den foreliggende situasjon.” 

 
Dommen ble anket, men nektet fremmet ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning av  
18. januar 2010.”” 

 
Vi mener altså at et fosterhjem etter barnevernloven § 4-24 annet ledd faller utenfor 
kompensasjonsordnignen allerede på det grunnlaget at det anses som del av institusjon. Drift av 
institusjoner faller utenfor de lovpålagte oppgavene for kommunen. 
 
Selv om vi altså mener at det foreligger selvstendige grunnlag i alle de tre tilfellene for at 
kompensasjon er avskåret, jf ovenfor, kan det ellers også vises generelt til at forarbeidene til 
barneloven er gjennomgående entydige når det gjelder spørsmålet om barnevernloven, herunder § 
4-4, gir rettskrav på tjenestene etter loven.  
 
Fra Ot.prp. nr. 44 (1991-1992) til barnevernloven siteres følgende (side 7-8): 
 

”Det har videre vært vurdert å innføre en rett til tjenester og tiltak for de barn som 
omfattes av loven. Rettighetsfesting innen barnevernet er imidlertid problematisk fordi 
det er vanskelig å definere hvilken situasjon som skal utløse rettigheten og hva den 
eventuelt skal bestå i. Ordet ”rettighet” skaper ingen problemer der hvor loven fastsetter 
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at en person i en bestemt definert situasjon kan kreve en ytelse av en bestemt størrelse 
eller innhold som kan oppfylles uten opphold. Et eksempel på en slik rettighet er retten 
til alderstrygd. Barnevernloven benytter svært skjønnsmessige kriterier for når tiltak 
kan eller skal iverksettes. Det er videre uklart hva et slikt rettskrav skulle bestå i; rett 
til hjelpetiltak, rett til ansvarsovertakelse – og i så fall rett til fosterhjemsplassering 
eller institusjonsplassering? Departementet har videre vurdert det som unaturlig å 
definere noe som en rettighet dersom det ikke er klart at rettighetshaveren (barnet), 
oppfatter rettigheten som et gode. Dersom barnevernloven, som jo inneholder flere 
tvangsbestemmelser, skal være en rettighetslov, vil dette innebære at loven også gir ”rett 
til tvang”. Fordi rettighetshaver etter barnevernloven nettopp vil være barn, har det fra 
enkelte hold vært hevdet at en slik rettighet også må kunne gjøres gjeldende av andre 
enn barnet og foreldrene, for eksempel gjennom en slags ”vergeordning” som ovenfor 
nevnt. Departementet mener imidlertid, som nevnt, at det verken er ønskelig eller 
praktisk gjennomførbart å utvide kretsen av meningsberettigede etter barnevernloven. 
En rettighetsbestemmelse i barnevernloven vil også kunne få den uheldige 
vridningseffekt at det er de mest vanskeligstilte som vil bli dårligst prioritert fordi det 
er de eldste, og de mest ressurssterke som lettest vil gjøre en slik rettighet gjeldende. 

 
Samlet sett mener departementet at de saksbehandlingsregler, herunder adgangen til å 
gi forskrifter om frister for undersøkelser og iverksetting av tiltak, som er nedfelt i 
forslaget, og det tilsyn fylkesmannen skal utøve, ivaretar hensynet til barnet på en 
meget tilfredsstillende og hensiktsmessig måte.” 

 
 
Fra Innst.O. nr. 80 (1991-1992) til barnevernloven siteres følgende fra merknadene til § 1-1: 
 

”Komiteen viser til at flere høringsinstanser har påpekt at det i lovens formål, bør fremgå 
 at barn skal ha rett til hjelp. En slik lovfesting av rett til hjelp, lå også inne i 
høringsutkastet. 
 
Komiteens flertall, alle unntatt  medlemmene fra Sosialistisk Venstreparti, vil påpeke at det 
sentrale med barnevernloven er at barn faktisk får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. 
Flertallet vil videre peke på den begrunnelse som departementet fører mot å innta rett til 
hjelp i formålsparagrafen. Barneverntjenester vil av svært få oppfattes som en rettighet. 
Samtidig er flertallet redd for at en slik rett kun blir en bestemmelse som ikke vil ha 
praktisk betydning. Det vesentlige er at hjelpen fungerer på en god måte. Flertallet vil 
derfor støtte departementets forslag om ikke å lovfeste rett til hjelp i denne paragrafen.” 

 
Fra St.meld. nr. 40 (2001-2002) pkt 9.10 siteres følgende: 
 

” Barnevernlova inneheld i dag ikkje ein lovbestemt rett for barn til å motta 
barneverntenester, sjølv om lova slik ho er i dag, legg plikt på barneverne på fleire 
område. 
 



  2009/1001586   Side 18 av 19 
   

   

Befringutvalget kjem med framlegg om at ein lovbestemt rett bør innførast for å gjere det 
tydeleg at det er barn og barns interesser som står i fokus, og som ledd i ei harmoniserinig 
med sosialtenestelova og kommunehelsetenestelova. 
……… 
Spørsmålet om å innføre rett til barneverntenester blei drøfta i samband med vedtaket om 
gjeldande barnevernlov. Fråsegnene i forarbeida kastar i stor utstrekning lys over dei 
problemstillingane spørsmålet om lovfesting reiser. (Sjå NOU 198:18 Lov om sosiale 
tjenester m.v., Ot.prp. nr 44 (1991-92) Om lov om barnverntjenester og Innst.O. nr. 80 
(1991-92). 
……… 
Etter ei samla vurdering finn departementet at det ligg føre såpass tungtveiande argument 
mot ei lovfesting av rett til barneverntenester, at framlegget frå Befringutvalget på dette 
punkt ikkje bør følgjast opp. Som det også går fram av NOU 2000:12, må ein ikkje 
overvurdere den reelle verdien for barn av ei lovfesting av retten til hjelp frå 
barneverntenesta, så lenge barneverntenesta alt har plikt til å setje i verk undersøkjingssak 
og tiltak. Etter departementet sitt syn tek reglane om dei pliktene barneverntenesta og 
kommunane har, saksbehandlingsreglane – her medrekna klageretten til Fylkesmannen og 
det tilsynet Fylkesmannen har med kommunane – vare på omsynet til barnet på ein 
tilfredstillande og formålstenleg måte.” 
 

Fra Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) om lov om endringer i barnevernloven pkt 5.4 siteres følgende: 
 

”Når det gjelder forslaget fra enkelte høringsinstanser om å gjøre ettervern til en rettighet, 
er departementet av den oppfatning at når barnevernloven ikke gir en rett til tiltak for barn 
og ungdom under 18 år, som er barneverntjenestens hovedansvar, vil det ikke være riktig å 
gi ungdom over 18 år en slik rett.” 

 
For øvrig slutter vi oss til skattekontorets merknader til anførslene om Menneskerettskonvensjonen 
artikkel 3 og Barnekonvensjonen artikkel 3 nr 2. I den forbindelse har vi intet ytterligere å tilføye. 
 
Klagen er etter dette avslått. 
 
Med hilsen 
 
 
Steinar Bergh 
seniorskattejurist 
Rettsavdelingen, avgift 
Skattedirektoratet 

John Eriksen 
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