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Høringssvar – Forskrift om endringer i forskrift om mekling etter ekteskapsloven og 
barneloven – unntak fra mekling ved domfellelse for alvorlig vold eller overgrep mot 
egne barn          
 
 
Viser til høringsbrev datert 18.02.2019. 
 
UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF Norge 
jobber med å sikre ivaretakelsen av barns grunnleggende rettigheter både globalt og i 
Norge.  
 
UNICEF Norge takker for anledningen til å komme med våre kommentarer til Barne- og 
likestillingsdepartementets forslag om endringer i forskrift om mekling etter 
ekteskapsloven og barnevernloven.  
 
Vold og overgrep mot barn representerer et alvorlig brudd på deres rettigheter, og har 
enorme sosiale og økonomiske kostnader. UNICEF Norge mener derfor at det er positivt at 
regjeringen ønsker å styrke barnas beskyttelse ved å sikre hurtigere saksbehandling i saker 
hvor en forelder er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn.  
 
Ettersom barnets rett til å bli hørt ikke er adressert i forslag om å endringer i forskrift om 
mekling etter ekteskapsloven og barnevernloven benytter UNICEF Norge anledningen til å 
minne Barne- og likestillingsdepartementets om sin plikt til å ivareta denne retten også i 
saker med forenklet prosess. 
 
Som det fremgår av høringsnotatet, er det et bærende hensyn at barnets beste ivaretas i 
saker hvor en av foreldrene er dømt for vold eller overgrep mot egne barn. Dette følger av 
FNs Barnekonvensjon artikkel 3, som slår fast at barnets beste skal være et sentralt hensyn i 
alle avgjørelser som angår barnet. 
 
En grunnleggende forutsetning for å gjennomføre en barnets beste-vurdering er at barnets 
rett til å bli hørt ivaretas. Barnets rett til å bli hørt følger av FNs Barnekonvensjon artikkel 
12, og er nedfelt både i Grunnloven § 104 og Barneloven § 31. 
 
Barnets rett til å bli hørt forplikter Norge til å garantere et hvert barn retten til å fritt gi 
uttrykk for sine egne synspunkter i alle forhold som vedrører barnet. Høring av barnet 
forstås best som en prosess, heller enn en enkeltstående hendelse. Det er derfor viktig at 

https://www.regjeringen.no/no/dep/bld/id298/


 

barnet har mulighet til å gjøre sitt syn gjeldende på alle stadier i saksbehandlingsprosessen.1 
En forenklet saksbehandlingsprosess hvor foreldre unntas meklingsplikten må følgelig ikke 
gå på bekostning av Norges plikt til å sikre at barnets rett til å bli hørt ivaretas. 
 
 
Kontakt:  
Dersom dere har spørsmål eller kommentarer kan disse rettes til juridisk rådgiver Marthe 
Engedahl på e-post: marthe.engedahl@unicef.no eller på telefon: 988 33 548. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen,  
 
UNICEF Norge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 FNs barnekomité General Comment No. 12 (2009) avsnitt 133. 
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