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Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering og 

behandling av barnebortføringssaker i Norge - merknad 

 

Vi viser til brev av 14.05.14 og 23.06.14 vedrørende ovennevnte sak. 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har følgende merknad til høringen: 

 

BLD er positiv til å styrke arbeidet med å forebygge og løse barnebortføringssaker og støtter i 

hovedsak arbeidsgruppens forslag. Rapporten inneholder forslag til endringer i lovverk som 

BLD har ansvaret for og BLD vil samarbeide med JD i oppfølgingen av forslagene i 

rapporten. BLD har likevel enkelte merknader. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler i punkt 7.8.9.3 at sentralmyndigheten pålegges en plikt til å 

underrette barneverntjenesten i barnets bostedskommune i alle tilfeller når et barn returneres 

etter en bortføring til utlandet. BLD er av den oppfatning at det ikke er behov for spesielle 

regler om opplysningsplikt til barneverntjenesten i disse sakene. Sentralmyndigheten skal 

allerede i dag varsle barneverntjenesten ved alvorlig bekymring for et barn, jf. barnevernloven 

§ 6-4. Det vil variere fra sak til sak om det er behov for bistand fra barneverntjenesten etter at 

et barn returnerer til Norge etter en barnebortføring. Vi ser det som mer hensiktmessig at 

sentralmyndigheten opplyser gjenværende forelder om muligheten for å kontakte 

barneverntjenesten for bistand. BLD viser for øvrig til at vi er i gang med å utarbeide 

informasjonsmateriale om norsk barnevern som skal tilgjengliggjøres for utenlandske 

myndigheter. 

 

 

 



Side 2 

 

Rapportens forslag til endringer i barneloven er med ett unntak allerede omtalt i 

høringsnotatet om Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelsestiltak for barn mv., som ble sendt 

på høring høsten 2013. Forslag om endringer i barneloven, som fremmes av arbeidsgruppen, 

vil – etter BLDs foreløpige vurdering – i sin helhet kunne inkluderes i arbeidet med Prop. LS 

om Haagkonvensjonen 1996, som utarbeides i samarbeid med JD. 

 

Når det gjelder rapportens forslag om en ny meklingsordning i internasjonale 

barnebortføringssaker, forutsetter BLD at ny meklingsordning ikke hjemles i barneloven, og 

at det lages en særskilt ordning. BLD forutsetter videre at det er sentralmyndigheten (JD) som 

skal ha hovedansvaret for veiledning og opplæring av meklere. Å vurdere nye oppgaver for 

familieverntjenestene på området, vil kreve nærmere vurderinger og ressurstilførsel. 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Helga Berit Fjell (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Camilla Børresen Tjelflåt 

 rådgiver 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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