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Høring om gjennomføring i norsk rett av Haagkonvensjon 1996 om beskyttelse 

av barn mv.   

 

Det vises til brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 30. september 

2013 vedrørende ovennevnte høring.  

 

Vi har noen mindre merknader. Vi viser også til høringsuttalelse 16. desember 2013 fra 

Skattedirektoratet.  

 

1. Forslag til ny § 84 c, registrering av foreldreansvar i saker med tilknytning til en 

annen stat:  

 

 I høringsnotatet, bl.a. på s. 57, nevnes det som en mulighet at forslaget til § 84 c 

inntas i folkeregisterregelverket. Vi mener denne bestemmelsen bør plasseres i 

barneloven i tilknytning til de øvrige bestemmelsene om registrering av 

foreldreansvar.  

 

 I merknaden til forslaget til ny § 84 c tredje ledd i barneloven, på s. 159 - 160 i 

høringsnotatet, omtales registrering i folkeregisteret av foreldreansvar for barn i 

tilfeller som omfattes av barneloven ny § 84 a og ny § 84 b. Her legges det så vidt vi 

kan se til grunn at det er folkeregistermyndighetene som skal ta stilling til om det er 

grunnlag for å registrere avtaler om foreldreansvar i folkeregisteret i medhold av 

forskjellige konvensjoner på barne- og familierettens område. Dette forutsetter en 

familierettslig kompetanse som folkeregistermyndighetene etter vårt syn ikke kan 

forventes å ha. Etter vår oppfatning bør avklaring av foreldreansvaret i slike saker 

foretas av en kompetent myndighet på barne- og familierettsområdet, eksempelvis 



 

Side 2 

den nye sentralmyndigheten som skal etableres i medhold av konvensjonen.  

 

 Etter forslaget til ny § 84 c skal folkeregistermyndighetene registrere foreldreansvar 

for barn som er «busett i Norge». Vi legger til grunn at dette må forstås slik at 

barnet skal være registrert som bosatt i Norge i folkeregisteret. Dette innebærer at 

eksempelvis asylsøkerbarn faller utenfor bestemmelsens virkeområde. 

 

 

2. I siste avsnitt på side 56 i høringsnotatet under punkt 6.2.3, Registrering av 

foreldreskap og foreldreansvar, heter det at «Folkeregistermyndighetens plikt til å melde 

fra til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) vil bli hjemlet gjennom en tilføyelse i FOR-2007-

11-09-1268 om folkeregistrering.»  

 

Bestemmelsen det her henvises til er inntatt i § 9-7 i forskrift om folkeregistrering. 

Bestemmelsen ble ikraftsatt 1. november 2013 for meldeplikten om farskap sitt 

vedkommende og 1. januar 2014 hva meldeplikt om morskap angår.  

Forslag til ny formulering: «Folkeregistermyndighetens plikt til å melde fra til Arbeids- 

og velferdsetaten (NAV) er inntatt i ny § 9-7 i FOR-2007-11-09-1268 om 

folkeregistrering. Meldeplikten om farskap ble ikraftsatt 1. november 2013, mens 

meldeplikten om morskap trådte i kraft 1. januar 2014. » 

 

3. På side 70 under overskriften Det norske bostedsbegrepet og forholdet til «habitual 

residence» er det i første avsnitt henvist til folkeregisterloven til § 4-5. Riktig henvisning 

er forskrift om folkeregistrering kapittel 4 og 5. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ellen Gjemdal  e.f. 

lovrådgiver 

 

Jostein Aune 

rådgiver 
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Kopi: Skattedirektoratet 
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