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I kronikken i Aftenposten 6. februar, «Dommerne 
må melde fra om mishandling», viser artikkelfor-
fatterne liten forståelse for dommernes rolle i saker 
som gjelder barn.  

Dommernes oppgave er å avgjøre saker som blir 
brakt inn for retten, blant annet saker om fast bo-
sted og samvær for barn. 

Dommerne skal være uavhengige, og opptre nøy-
tralt. De skal ikke ta del i etterforskningen av saken 
de senere skal avgjøre. Dommeren bygger på de 
undersøkelser og utredninger som er foretatt av 
andre, som helsevesenet, barnevernet, politiet og 
de barnefaglig sakkyndige som oppnevnes av ret-
ten.

Dersom dommeren skulle engasjert seg i saken, 
før saken skulle avgjøres, ville nok mange ha stilt 
spørsmål ved den uavhengighet og nøytralitet som 
dommeren er avhengig av å ha for at folk skal ha 
tillit til avgjørelsene dommeren treffer.

Advokatenes oppgave
I sakene artikkelforfatterne omtaler er partene van-
ligvis bistått av advokater. Dersom det reises spørs-
mål om barna er blitt utsatt for vold eller overgrep, 
er det i første rekke advokatenes oppgave å varsle 
de aktuelle organ som håndterer slike saker, som 
helsevesenet, barnevernet eller politiet. Påstande-
ne blir også undersøkt av den sakkyndige som ret-
ten oppnevner for å utrede alle relevante forhold.

Når disse sakene skal avgjøres av domstolen, er 
det derfor allerede foretatt undersøkelser og vur-
deringer av eventuelle påstander om vold og over-
grep av de organer som skal utrede disse.

Dommerens oppgave er deretter å avgjøre saken, 
basert på de bevis, utredninger og undersøkelser 
som foreligger, og hvor det eneste bærende prin-
sipp for avgjørelsen er hva som er best for barnet.

I saker hvor dommeren er i tvil om den ene par-
ten utsetter barna for vold eller overgrep er det vår 
påstand at denne parten aldri får overta omsorgen 
for barna.

Dette betyr ikke at norske dommere alltid kan 
eller skal legge til grunn påstander som partene 
fremsetter mot hverandre. Det har hendt at det 
fremsettes påstander det ikke er grunnlag for.

Dommere må være uavhengige og nøytrale
Det kan ikke utelukkes at det i saker om barn har 
vært truffet uriktige avgjørelser fordi dommeren 
ikke har hatt tilgang til alt relevant faktum, noe 
som selvsagt er svært beklagelig. Vi tror likevel ikke 
at dette skyldes manglende undersøkelser, eller 
manglende kunnskap om barn, da disse er godt 
ivaretatt gjennom vårt system med rettsoppnevnte 
sakkyndige, og med erfarne dommere. 

Vi er samtidig sikre på at ingen ønsker seg dom-
mere som ikke er uavhengige og nøytrale, eller 
et system hvor enhver beskyldning om vold eller 
overgrep skal legges til grunn, selv om alle under-
søkelser og utredninger entydig konkluderer med 
at det ikke er grunnlag for beskyldningene.

Artikkelforfatterne overser helt hvilken rolle 
dommerne må og skal ha i slike saker. De overser 
også prinsippene om dommernes uavhengighet 
og nøytralitet som er helt avgjørende for den retts-
stat vi alle ønsker å leve i.
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Rettssikkerhet. Vi må 
unngå at det stilles 
spørsmål ved vår uavhen-
gighet og nøytralitet.

Dommernes  
rolle i saker  
om barn

«Den som vet hvordan lover og pølser lages, får al-
dri mer en rolig natts søvn», sa Otto von Bismarck. 
Omskrivingen, «Den som vet hvordan politikk og 
pølser lages…», er blitt mer kjent. Det er ikke så 
rart. For mens lovarbeid er blitt en ryddig affære, 
er politikken uforutsigbar. Politikken rundt nytt 
Munch-museum har vært mer enn uforutsigbar. 
Det har vært en farse. 

DET ER MANGE grunner til det. Munchmuseet 
er så mye mer enn en bygning, og debatten blir 
tilsvarende mangfoldig. Men for Oslos, og Norges, 
befolkning, har omkampene, ekstrarundene og 
den politiske pølseproduksjonen sannsynligvis 
bidratt til å svekke tilliten til politikerne og poli-
tikken.

Derfor var lettelsen stor da et flertall i Oslo by-
styre klarte å enes om et punktum og en løsning i 
2013. De daværende byrådspartiene Høyre, Venstre 
og KrF fant flertall sammen med SV. Resultatet var 
et vedtak om som gir Norge et nytt Munch-muse-
um og Tøyen en omfattende utviklingspakke. Poli-
tikk er som kjent også det muliges kunst, og dette 
var mulig.

I HØST FIKK Oslo et nytt byråd. Byrådspartiet 
Miljøpartiet De Grønne (MDG) skal gjennomføre 
Lambda som en del av Byrådet, men bystyregrup-
pen sår ny tvil om prosjektet. 

Det er MDG i sin fulle rett til å gjøre. Spørsmålet 
er hvor klokt det er.

Da SV inngikk avtale om Lambda med det for-
rige byrådet, kunne vi lese en tilfreds pressemel-
ding på MDGs hjemmesider. Kombinasjonen av 

utvikling av Tøyen og museum til Bjørvika var, et-
ter deres mening, en god løsning. Nå signaliserer 
derimot partiets årsmøte at det ikke er en god løs-
ning. Måten de gjør det på er å be om en kostnads-
gjennomgang, som er rimelig. Et ferskt byråd må 
gjennomgå kostnader både med tanke på budsjet-
tering, og for å sikre at prosjekter følger opp pre-
missene for vedtakene. Men MDG vil også utrede 
et nytt museum på Tøyen – igjen – og holde de to 
prosjektene opp mot hverandre. 

PARTIET ER villig til å avslutte dagens påbegynte 
prosjekt og å starte et nytt, med alt det fører med 
seg. En ting er de økonomiske kostnadene. Pen-
gene løper, og hundrevis av millioner er alt brukt 
eller knyttet til forpliktelser. Skulle prosjektet løpe 
løpsk, og kostnadskontrollen glippe, finnes det si-
tuasjoner der det er billigere å anse de første milli-
ardene som tapt og stoppe opp. Men det er ingen 
indikasjoner på at prosjektet har endret seg så 
mye fra det som ble vedtatt i forrige periode. 

Dermed utløses en ny type kostnad, den poli-
tiske. Kanskje ikke overfor egne velgere, som vi må 
tro sympatiserer med eget parti. Men overfor en 
hel by som har opplevd diskusjonen om Munch-
museet som et politisk gnagsår, en sak som har 
brakt ut det verste i politikken, men som omsider 
fikk et punktum. 

VIDERE MÅ MDGs utspill oppfattes som en utfor-
dring til særlig byrådspartner SV, som heldigvis 
står støtt på Lambda-avtalen fremdeles.

MDG har aldri hatt flere representanter i Oslo 
bystyre. Det gjør det kanskje fristende å forsøke å 
endre på alt som måtte være galt med det forrige 
byrådets politikk. Men det koster både i kroner og 
i form av politisk oppmerksomhet. Den oppmerk-
somheten bør gå til saker som utvikler Oslo, frem-
for saker som bremser Oslos utvikling. 

MDG bør lære av byrådspartner Arbeiderpartiet, 
som tapte Lambda-saken: Gå videre, og finn nye 
prosjekter som utvikler Oslo.

Lambda må ikke 
stoppes nå

m Nye runder om Munchmuseet 
undergraver tilliten til  

politikken


