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Høringsuttalelse —forslag til endringer i barneloven for å gi barn bedre beskyttelse mot
vold og overgrep

Sør-Trøndelagtingrett ser det som positivt at BLD setter temaet beskyttelse av barn mot vold
og overgrep på dagsordenen. Vi har følgende merknader til høringsnotatet.

Det er et generelt inntrykk at det empiriske grunnlaget for de tiltakene som departementet
foreslår, er nokså tynt. Er det f.eks. et reelt problem i praksis at mor vegrer seg for å stanse
samvær med far, selv om hun frykter at barna er utsatt for overgrep? Er det et reelt problem at
mor unnlater å reise sak på grunn av begrensede ressurser, og at skadelig samvær av den
grunn får fortsette?

Vår erfaring av "typesituasjonen" er at mor stanser samvær på grunn av mistanke (berettiget
eller uberettiget) om overgrep, og at det siden blir opp til far å reise sak for domstolene for å
fa i gang samværet. Den kuede mor som vegrer seg både for å stanse samvær og for å reise
sak, er etter vår erfaring lite representativ for de saker som kommer for domstolene. Vi er
imidlertid selvsagt åpne for at virkeligheten favner mer enn det som kommer inn til rettslig
behandling, men det er da desto større grunn til å forsøke å skaffe seg et empirisk materiale
for å kartlegge de behovene som faktisk finnes.

Høringsnotatet har enkelte referanser til instanser og organisasjoner som arbeider med denne
problematikken, f.eks. Støttesenter mot incest. Disse gjør utvilsomt en svært viktig jobb, men
som kilde til objektiv kunnskap er de uegnet. Det er partsversjoner som ligger til grunn for de
beskrivelsene som disse organisasjonene gir.

Det generelle inntrykket som blir formidlet i høringsnotatet er at retten legger for liten vekt på
mistanker om vold, og at den strafferettslige behandlingen legger for sterke føringer i saker
etter barneloven (notatet s. 19). Vi kjenner oss ikke igjen i en slik reduserende fremstilling av
vår behandling av slike saker. Det er vanskelig å se for seg at det i det hele tatt finnes
dommere i 2012 som opptrer slik det her rapporteres om, og under enhver omstendighet burde
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departementet ha skaffet til veie et mer pålitelig materiale for å underbygge sin
virkelighetsbeskrivelse. Det sentrale i en slik sammenheng blir hva dommene sier, og ikke
hva den tapende part opplever.

Kristin Dahl har publisert en masteroppgave "Til barns beste —domstolens vurdering av barns
beste ved barnefordeling i familievoldssaker", som departementet viser til. Grunnlag for
oppgaven var bl.a. intervju av en såkalt fokusgruppe, som var en gruppe dommere hentet fra
Trondheim tingrett. Vi nevner at vi ikke nødvendigvis vil stille oss bak alle de konklusjoner
som her dras. Blant annet er et av funnene at dommere under melding velger å tone ned eller
se bort fra påstander om vold, fordi dette kan spisse konflikten. Noen allmenn oppfatning
blant dommere i Sør-Trøndelag tingrett er dette i alle fall ikke. Påstander om vold må alltid
tas på alvor, og de vil svært ofte legge føringer for den videre prosessen. Det som imidlertid
har vært tema er hvorvidt den sakkyndige bør ta stilling til om vold har funnet sted, der hvor
vold ikke er erkjent. Mange av dommeme er skeptiske til å gjøre den sakkyndige til
etterforsker.

Vi savner et mer nyansert perspektiv på saker hvor det er påstander om overgrep. Som
dommer må en være åpen for at overgrep kan ha skjedd, men også for at påstander om
overgrep kan brukes som et maktmiddel. Det er ikke slik at sistnevnte er så sjeldent
forekommende at vi kan ta utgangspunkt i at påstander om overgrep stemmer. Problemet med
uberettigede påstander om overgrep er etter vår erfaring dessverre ikke marginalt.

Også uberettigede påstander om overgrep skader barn. Det er en realitet at en del barn vokser
opp med forestillinger om at en forelder (oftest far) har forgrepet seg mot dem, uten at dette
har rot i virkeligheten. Disse barna vil gjennomleve en stor konflikt mellom foreldrene, de vil
kunne miste kontakten med den ene av foreldrene, de vil oppleve frykt og engstelse, og de vil
kunne ha problemer med å skille mellom fantasi og virkelighet. I høringsnotatet er disse barna
glemt. De foreldre —oftest fedre —som uforskyldt opplever slike beskyldninger, er heller ikke
viet omtanke.

Bostedsforelders rett til å beskytte barnet mot overgrep

BLD foreslår flere lovendringer som skal gi fast bostedsforelder rett (og plikt) til å nekte
samvær ved reell frykt eller risiko for vold eller overgrep mot barnet. De nye bestemmelsene
skal gjelde ved avtale om samvær, ved gjennomføring av samvær og ved en evt.
tvangsfullbyrding av samvær.

Ved at lovendringene kobles til samværsbestemmelser, gis bestemmelsene en slagside: Det er
bare fast bostedsforelder som kan påberope seg de nye lovbestemmelsene. Dersom
samværsforelder har reell frykt eller mener det foreligger risiko for vold eller overgrep hos
fast bostedsforelder, er det dagens ulovfestede praksis som fortsatt vil gjelde. Rent faktisk er
det mor som har daglig omsorg i de fleste tilfeller, og forslaget får dermed også en
kjønnsdimensjon —intendert eller ikke.

Vi mener at det er uheldig at en ny bestemmelse om rett til å hindre kontakt mellom barn og
den andre forelderen bare skal gjelde for fast bostedsforelderen. Det er saklig sett ikke noen
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grunn til å ha en annen ordning for en samværsforelder som frykter overgrep hos fast
bostedsforelderen. Med det variasjonsspekteret som man i dag har med hensyn til
samværsordninger, er det desto mindre grunn til skjevreguleringer av det slaget som
departementet legger opp til.

I denne forbindelse vil vi også få understreke betydningen av at regelverket har legitimitet
blant de grupper som det gjelder for. Det finnes en relativt stor gruppe samværsforeldre i dette
land —i hovedsak fedre —som opplever at de er offer for et system som favoriserer mor som
fast bostedsforelder. Forslaget slik det nå er utformet vil bidra til en ytterligere polarisering,
og det er etter vår oppfatning unødvendig.

Dersom man skal lovfeste retten som en forelder har til å stoppe kontakten mellom barnet og
den andre forelderen, bør bestemmelsen utformes slik at den gjelder generelt, dvs, for både
fast bostedsforelderen og samværsforelderen.

Bevisvurderingen som forelderen må foreta når kontakt med den andre vurderes stoppet, er
krevende. Vi er enige i at terskelen ikke må være for høy. At det i ettertid kan vise seg at
overgrep ikke har skjedd, trenger ikke å hefie som noe negativt ved den som nekter kontakt.
Lovforslaget sier ikke noe om bevisvurderingen, men departementet legger opp til at "reell
frykt" skal være retningsgivende —og eventuelt prøvingstema i etterkant. Det bør vel
understrekes at den rene subjektive opplevelse av frykt ikke er tilstrekkelig; frykten må kunne
forankres i konkrete forhold som gir plausibel grunn til mistanke. I konfliktfylte forhold vil
det erfaringsmessig være slik at partene tolker i verste mening, og en bør ikke etterlate et
inntrykk av at kontaktnekt er kurant.

BLD foreslår å endre barneloven § 60 slik at retten har plikt til å treffe avgjørelse der hvor det
er påstand om vold eller overgrep. Vi tviler på at det finnes eksempler på at en dommer har
benyttet sin adgang til å unnlate å treffe avgjørelse i slike tilfeller. Utover dette har vi ingen
merknader til forslaget.

Barnevernets rolle

BLD foreslår å gi en egen bestemmelse om at taushetsplikten oppheves i barnelovsaker for
ansatte i barnevernet. Dette er etter vår oppfatning prinsipielt riktig ut fra sakstypen, og også
praktisk. Vi støtter forslaget.

BLD drøfter videre om barneverntjenesten bør gis anledning til å opptre som partshjelper i
saker etter barneloven. Typesituasjonen som forslaget springer ut av, er en mor som selv ikke
har ressurser til å føre sak mot far for å begrense skadelig samvær eller bringe det til opphør.

Vi nevner at barneverntjenesten ikke selv har partsevne. Det er derfor kommunen, eventuelt
Staten, som etter gjeldende regler i så fall må opptre som partshjelper.

Vår erfaring er for øvrig at det ikke er et stort behov for at barneverntjenesten skal opptre som
partshjelper. I de få sakene hvor barneverntjenesten anbefaler bostedsforelderen å reise sak for
å endre samværsordningen, kan adgangen til å opptre som såkalt partsvitne etter tvisteloven §
24-6 (2) vareta behovet for å gi bistand.
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Vi ser ikke uten videre at intervenering fra barneverntjenestens side til fordel for en av
foreldrene i en sak etter barneloven, innebærer en dobbeltrolle. Slik intervenering ser vi også i
dag, uten regler om partsevne og partshjelper. Utfordringen ligger i å holde tilstrekkelig
distanse til den som bistås, samtidig som den andre av foreldrene behandles på en nøytral og
objektiv måte.

Tap av samværsrett som sivilt krav i en straffesak

Vi ser at det kan være fordeler med en ordning hvor påtalemyndigheten gis adgang til å
fremme krav om tap av samværsrett og foreldreansvar. Både prosessøkonomi og belastningen
for den fornærmede kan tilsi en endring som foreslått.

Imidlertid er det etter vår oppfatning bare helt unntaksvis at det vil være hensiktsmessig og
forsvarlig å behandle krav etter barneloven i en straffesak. Der hvor kravet etter barneloven i
realiteten står og faller på vurderingen av de påtalte, straffbare handlinger, kan slik
fellesbehandling være hensiktsmessig. Men med en gang det skal foretas substansielle
vurderinger av klassisk barnelovfaglig karakter, er straffeprosessen etter vår oppfatning
uegnet. Vi tviler på at aktor (eventuelt bistandsadvokat) og forsvarer vil kunne gi de
barnelovfaglige temaer like stor oppmerksomhet som prosessfullmektigene i en regulær sak.
Vi tror det kan bli knapp tid til en forsvarlig saksforberedelse innenfor den ordinære
straffesaksberammingen, særlig der hvor det er behov for en sakkyndig utredning. Og vi er
bekymret for at de ulike beviskravsregler kan skape problemer under pådømmelsen. Det
stilles som kjent vesentlig lavere krav til bevisene for overgrep i en barnelovsak enn i en
straffesak.

Barns deltakelse

Vi er positive til forslagene om at det skal tydeliggjøres at også barn under syv år skal høres,
når forutsetningene er til stede, og om hva det er barnet skal høres om. Det kan også være
fornuftig med regler om informasjon i forkant av høring.

Vi er mer usikker på departementets forslag om at dommeren skal ha ansvar for å orientere
barnet om innholdet i en avgjørelse. Vi antar at orienteringen kommer i etterkant av
forkynningen av dommen, i så fall kan det tydeliggjøres. Vår erfaring er ellers at det vil
variere fra sak til sak hvorvidt en slik orientering oppleves som positivt eller som byrdefullt
for barnet. Verken høring eller orientering er entydig positive ting for barn. Det legges opp til
en obligatorisk orientering i departementets forslag. Kan hende burde man isteden innført en
regel om at dommeren har adgang til å bestemme at en slik orientering skal finne sted, der
hvor dette fremstår som til barnets beste.

Opplysnings- og meldepliktfor dommere

BLD foreslår en meldeplikt til barnevernet for dommere der hvor det foreligger bekymring
for barnets situasjon. Meldeplikten vil gå foran bestemmelser om taushetsplikt, og er
systematisk plassert i domstolsloven slik at den gjelder i alle sakstyper.
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Saker etter barneloven er —dessverre —ofte preget av at partene søker å bringe hverandre i et
dårlig lys, når det gjelder omsorgsevner og i sin alminnelighet. Særlig gjelder dette når det
stunder til hovedforhandling. Dette gir utfordringer i forhold til en meldeplikt; spesielt på et
tidlig stadium kan det være vanskelig å vite hva som har substans. Det vil kunne være uheldig
om en dommer, som følge av en straffesanksjonert meldeplikt, på et tidlig tidspunkt gjør seg
opp en mening om sakens temaer.

Når dette er sagt tror vi at plikten i en streng rettslig forstand i praksis bare vil bli aktuell i de
ganske åpenbare tilfellene hvor det er andre opplysninger enn rene partsversjoner som ligger
til grunn. I slike situasjoner er det prinsipielt sett neppe grunn til å stille dommere i en annen
stilling enn andre yrkesutøvere. Vi er derfor, under tvil, positive til departementets forslag. I
lovmotivene bør det imidlertid gå klart frem at dommere står i en særstilling med hensyn til å
få seg forelagt rene partsversjoner, og at en meldeplikt må forstås i lys av dette.

Uavhengig av plikten, er vi positive til at dommere gis rett til å melde fra til barnevernet, dvs.
at taushetsplikten oppheves i denne relasjon.
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