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BARN OG UNGES RETT TIL MEDVIRKNING   
 
Grunnlovens § 104 sier at barn «har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres 
mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling». Barnekonvensjonens 
artikkel 12 sier at alle barn har rett til å si sin mening og at deres mening skal bli tatt på alvor. 
 
 

7 år:  
Barnet skal få uttale seg i saker som handler om seg, og si sin mening. 
Også yngre barn som er i stand til å ha egne meninger, skal få informasjon og gis anledning  
til å si meningen sin før det tas avgjørelser som omhandler dem. 

 
 

12 år:  
Voksne skal legge stor vekt på det barnet mener i saker som handler om dem.  
Barnet har rett til å si sin mening i alle spørsmål om egen helse. 
Når barnet er mellom 12 og 16 år skal ikke foreldrene få helseopplysninger om barnet hvis det har 
gode grunner som bør respekteres. 
 
 

15 år:  
Barn som har fylt 15 år kan, sammen med foresatte, velge om det vil samtykke til 
tverrfaglig samarbeid. Fra 15 år skal foresatte og/eller ungdommen skrive under på 
samtykkeskjema. Fram til barnet fyller 18 år skal det få stadig større selvbestemmelsesrett. 

 
Barnet kan bli part i barnevernssaker. Barnet har da rett til å se papirene som barnevernet har om 
det, og barnet får advokat hvis saken skal opp i fylkesnemnda. I noen saker kan også barn under 15 år 
bli part i saken. 
 
 

16 år:  
Barnet har rett til å avgjøre hvilken informasjon foresatte hvilke opplysninger foreldrene skal få fra 
helsetjenesten.  
 
 

Generelt:  

• Barnet skal bestemme mer etter hvert som det blir eldre. 

• Når barnet er i stand til å ha egne meninger, skal det få informasjon og anledning til å uttale seg. 
Barnets mening skal ha vekt etter hvor gammel det er og hvor moden det er. 

• Barnet skal bli informert om sin rett til å si sin mening. Den ansatte skal invitere, men ikke presse 
barnet til å si sin mening. 

• Dersom foresatte og ansatte vurderer at det er til barnets beste å ikke delta på møter, skal det 
etableres andre arenaer hvor barnet/ungdommen får si sin mening. Det kan for eksempel være en 
samtale mellom barnet og en ansatt som kjenner barnet godt. Den ansatte kan fortelle hva som er 
avtalt og hva som skal skje videre. Barnet kan få lese møtereferater eller Stafettloggen sin, stille 
spørsmål og få informasjon.  

• Dersom barnet ønsker det kan den ansatte videreformidle det barnet har sagt på neste 
oppfølgingsmøte, slik at dette kan tillegges vekt. 

• Barnet har rett til jevnlig kontakt med begge foreldrene dine, selv om de bor hver for seg. 
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