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Høringsuttalelse fra Sarpsborg kommune vedr.  forslag til 
lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep 
 
Sarpsborg kommune er i all hovedsak positiv til de forslag som fremkommer i 
høringsnotatet. Forslagene har i stor grad fokus på ivaretagelse av barnets beste og barnets 
rettsikkerhet.  
 
Administrasjonen i Sarpsborg kommune vil kun bemerke to forhold: 

 Barneverntjenestens rolle som partshjelper 

 Om tap av samværsrett og foreldreansvar skal kunne fremmes som sivilt krav i en 
straffesak mot samværsforelder 

 
Sarpsborg kommune er enig i at partshjelp bør begrenses til tilfeller der barneverntjenesten 
ut fra hensynet til barnets omsorgssituasjon anbefaler bostedsforelder å reise sak for å få 
endret en samværsordning, eller i saker hvor barneverntjenesten anbefaler samværsforelder 
å reise sak for å få overført barnets bosted til seg. I forhold til sistnevnte anbefales det at 
denne ordningen benyttes fremfor plassering av barn i midlertidig fosterhjem hos egne 
foreldre inntil endelig fordeling av daglig omsorg og foreldreansvar er gjort. I saker hvor 
barneverntjenesten ikke har foretatt en selvstendig vurdering i forhold til barnets beste og 
barnets bostedsforeldre eller samværsforeldre, bør barnevernet ikke opptre som 
partshjelper. Dette kan svekke barnevernets troverdighet og den ene parten kan rask 
oppleve barnevernet som upartisk og senere samarbeid kan bli vanskeliggjort. 
 
I de saker hvor det vil være aktuelt å bruke barnevernets ansatte som partshjelpere er det 
helt nødvendig at det blir oreta en konkret avveiing i forhold til berørt lovverk.  En 
partshjelper fra barnevernet er ikke å anse som en sakkyndig etter barneloven og skal kun 
uttale seg på forhold som barnevernet har reell kunnskap om. Det er vesentlig å 
opprettholde et skille mellom sivilsak og barnevernssak slik at de momenter som 
fremkommer i sivilsak blir behandlet i tråd med saksbehandlingsreglene etter barneloven og 
ikke overført til barneverntjenesten for endelig beslutning etter barnevernloven.  
 
Departementet har i sitt høringsnotat antatt at dette ikke vil påføre barneverntjenesten ekstra 
utgifter. Sarpsborg kommune er uenig i dette. Arbeidet vil innebære både for- og etter arbeid 
som i dag er overlatt til bostedsforelder. For å sikre at dette ivaretas på en god måte bør det 
avsettes statlige midler til barneverntjenesten slik at det er mulig å fristille tilstrekkelig 
ressurser til dette arbeidet. 
 



2 
 

Sarpsborg kommune anbefaler at det foretas en større konsekvens utredning av forholdet 
mellom barnelov og barnevernlov før denne endringen vedtas. 
 
Dersom det åpnes adgang til å få et sivilt krav om tap av samværsrett og eventuelt 
foreldreansvar pådømt i en straffesak vil dette gi prosessøkonomiske fordeler.  Foreldrenes 
utgifter vil bli redusert og raskere behandling vil sikre at uenighet mellom foreldre reduseres i 
tid med påfølgende mindre belastninger for barnet. Felles bevisføring kan i større sikre at det 
blir samsvar mellom straffeutmåling og krav om tap av samværsrett og endret 
foreldreansvar. Utfordringen vil være de ulike bevis- og kompetansekrav til å vurdere begge 
spørsmålene samtidig.  
 
Sarpsborg kommune anbefaler at det etableres en særskilt familierett for å ivareta disse 
sakene hensiktsmessig.  
 
Avslutningsvis vil Sarpsborg kommune bemerke at det er positiv at det foreslås at utgiftene 
til sakkyndig bistand i barneloven dekkes av staten.  
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