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Høring - NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen  

Norges institusjon for menneskerettigheter (heretter NIM) viser til høringsbrev 25. juni 

2021 om NOU 2021:3 Barneliv foran, bak og i skjermen og notat med forslag til 

endringer i bildeprogramloven. 

NIM vurderer saker som sendes på høring i lys av de rettslige rammer og føringer som 

følger av myndighetenes menneskerettslige forpliktelser etter Grunnloven og 

internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. NIMs oppgave er å uttale seg om 

forslagets menneskerettslige sider. Det er som utgangspunkt ikke NIMs oppgave å uttale 

seg om hensiktsmessigheten eller prioriteringen av virkemidler for å oppfylle nevnte 

forpliktelser. NIM uttaler seg imidlertid om hvordan oppfyllelsen av 

menneskerettighetene kan sikres i praksis gjennom ulike virkemidler, slik som presis og 

klar lovregulering, som på en god måte reflekterer menneskerettslige krav.  

Vi merker oss at utredningen bygger på svært grundige redegjørelser og vurderinger av 

de menneskerettslige forpliktelsene som rammer inn temaet for utredningen, herunder 

særlig barnekonvensjonen artikkel 17. Utredningen er på denne måten et forbilde for 

utredninger som har en side til menneskerettighetene. I oppfølgingen av utvalgets 

forslag ber vi for øvrig departementet hensynta at barnekomiteens generelle 

kommentar nr. 25 «Children’s rights in relation to the digital environment», som 

omtales i utredningen med utgangspunkt i dens forutgående «Concept Note», ble 

publisert i mars 2021. 

Vi er enig med utvalget i at Grunnloven og internasjonale 

menneskerettighetskonvensjoner, særlig barnekonvensjonen, legger føringer og 

premisser for myndighetenes arbeid med beskyttelse av barn mot skadelig 

medieinnhold, herunder hvilket medieinnhold som skal anses som «skadelig». Viktig er 

også erkjennelsen av at ulike rettigheter må veies mot hverandre, og at særlig 

prinsippene om ytrings- og pressefrihet kan utgjøre en skranke mot hvilke tiltak 

myndighetene kan sette i verk for å beskytte barn. Videre er vi også enig med utvalget i 

at menneskerettslige forpliktelser i liten grad legger føringer for hvilke konkrete tiltak 

myndighetene må sette i verk, og at myndighetene derfor har et betydelig skjønn når 

det gjelder valg av konkrete tiltak.  
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I lys av dette, men også i lys av at vi har hatt begrenset kapasitet til å vurdere tiltakene, 

har vi på nåværende tidspunkt ikke gått nærmere inn i utredningens konkrete 

vurderinger og forslag til tiltak. Vi har derfor ingen merknader til utvalgets anbefalinger i 

utredningens kapittel 11. Dette utelukker imidlertid ikke at vi på et senere tidspunkt kan 

ha innspill til noen av forslagene dersom de følges opp med konkrete tiltak fra 

departementets side. 
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