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Høring - forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap  

 

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets brev 9. oktober 2013 

med høring av forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap.  

 

Forskriftsutkastet § 1 synes å begrense tilskotsfutens (Arbeids- og velferdsetatens) 

kompetanse til de tilfeller hvor et barn står uten registrert mor i folkeregisteret. I 

henhold til barneloven § 5 slik den lyder etter den vedtatte endringen, skal det 

offentlige “klargjere kven som er mor til barnet når dette ikkje er kjent”. Praksis har vist 

at det også etter at en kvinne er registrert som mor, kan bli avdekket at korrekt 

morskap er ukjent. Vi mener det er uheldig hvis forskriften kan oppfattes slik at 

tilskotsfuten kun kan behandle disse sakene hvis barnet står uten mor i folkeregisteret. 

Vi viser til nærmere redegjørelse for dette i vårt brev 18. september 2013 til Barne-, 

likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vi viser også til vårt brev til BLD 30. 

oktober 2013, som var foranlediget av at utlendingsmyndighetene stilte spørsmål ved 

hvor de skal melde i fra når de avdekker uriktig morskap. 

 

Vi mener derfor at § 1 bør omformuleres noe, slik at det går frem at tilskotsfutens 

aktivitetsplikt inntrer når det ikke er kjent hvem som er mor til barnet, for eksempel 

som følger: 

 

  



 

Side 2 

“Når tilskotsfuten (Arbeids- og velferdsetaten) blir kjent med at det ikkje er kjent kven 

som er mor til eit barn, jf. barnelova § 2, skal tilskotsfuten klargjere identiteten til 

kvinna som har født barnet.” 

  

 

Med hilsen 

 

 

 

Knut Erik Omholt  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Ellen Gjemdal 

lovrådgiver 

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi: Skattedirektoratet 
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