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Utvalg for gjennomgang av familieverntjenesten
Postmottak@bfd.dep.no
OPPFØLGING AV MØTE 29.08.2019
Mannsforum takker for et meget hyggelig og konstruktivt møte onsdag 29.08.2019, og følger som
avtalt opp med et brev med oppsummering samt vedlagt vår presentasjon som ble fremført på
møtet.
Som det ble uttrykt i møtet, så mener Mannsforum at Familievernet trenger en styrking og
reorganisering for å stanse den sterke veksten av foreldrekonflikter man har sett de siste par tiår.
Men for at en styrking og reorganisering skal kunne ha en størst mulig verdi er det også essensielt at
barneloven endres til at delt bosted er utgangspunktet for å fjerne de sterke insentivene vi har i dag
for å konstruere en konflikt slik det alt for ofte blir gjort i dag av en eller begge parter etter et
samlivsbrudd.
Kort oppsummert mener Mannsforum følgende er de viktigste tiltak for å få utviklet et familievern
som i størst mulig grad reduserer konflikt til både barnet og foreldrenes beste:
●
●
●
●
●

●
●

Se til Danmark og de tiltak som er utført der.
6 måneders karenstid, ikke lov å ta barnet ut av dets vante oppvekstmiljø om ikke foreldrene
er enig om annet.
Familievern gis økt myndighet med sanksjonsmuligheter.
Avtaler om samvær inngått ved familievernkontor skal gis tvangskraft.
Ved brudd på avtalt samvær, skal familievernet ha myndighet til treffe bindende avgjørelser i
saker om hindring av samvær innenfor rammen av gjeldende dom eller avtale.
○ Treffe midlertidig avgjørelse om kontaktbevarende samvær
○ Beslutte erstatningssamvær i henhold til eventuelt nytt lovverk, eventuelt dagbøter
til den forelder som saboterer inngått avtale.
Økt bevissthet og opplæring rundt forståelse og håndtering av manipulerende adferd.
Journalføring: Mekling og annen aktivitet bør journalføres mens familieterapeuttimer undras
journalføring.

Sammen med et nytt lovverk som styrker barnas rett til god kontakt med begge foreldre mener
Mannsforum disse tiltak vil redusere insentivene til å øke konfliktnivået, redusere antall saker i
rettsystemet og i større grad enn i dag sikre barns trygghet, stabilitet og god kontakt med begge
foreldre.
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