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Saksframlegg 
 
 

Høring – forslag til endring i barneloven og domstolsloven – for å gi barn 

bedre beskyttelse mot vold og overgrep   

Arkivsak.: 12/54569 
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapet vedtar høringssvar om forslag til endringer i barneloven slik det fremgår av 
saksutredningen. 
 

1. Formannskapet støtter endring i barneloven slik at retten skal treffe midlertidig avgjørelse 
på begjæring i saker der det er risiko for vold eller overgrep mot barnet. 
 
 

2. Formannskapet støtter forslaget om å lovfeste en rett og plikt for dommere til å melde fra 
til barnevernet om bekymringsverdige forhold de får kjennskap til under behandlingen av en 
sak for domstolene, uten å være bundet av taushetsplikten. 
 

3. Formannskapet støtter forslaget om at også barn under syv år som er i stand til å danne 
seg egne synspunkter skal gis anledning til å uttale seg, at barn skal høres om alle relevante 
sider ved saken, få informasjon i forkant av høringen og i etterkant om utfallet. 
 

4. Formannskapet støtter foreslåtte endringer i saksbehandlingsreglene for å sikre gode 
prosesser i saker med volds- og overgrepsproblematikk. 
 

5. Formannskapet støtter forslage om at tap av samværsrett og foreldreansvar skal kunne 
fremmes som sivilt krav i en straffesak mot samværsforelder. 
 

6. Formannskapet støtter forslaget om at barnevernet skal få mulighet til å opptre som 
partshjelper i en sak etter barneloven. Formannskapet forutsetter at barnevernet gis fritak 
fra taushetsplikt i saker der barnevernet skal gi vitneforklaring i retten i 
barnefordelingssaker. Formannskapet forutsetter at det tilføres relevant kompetanse og 
økonomiske midler for gjennomføring av forslaget. 
 

 
Saksutredning: 
 
1.Innledning 
Det vises til høringsnotat av 12. oktober 2012 fra Barne- likestillings og 
inkluderingsdepartementet med forslag til endringer i barneloven med tilhørende forskrifter. På 
grunn av sakens omfang begrenses høringssvaret til hovedpunktene i høringsnotatet. 
 

Dagens familier lever komplekse og mangfoldige liv, og står overfor en rekke utfordringer. Det er 

et samfunnsansvar å sikre at hensynet til barnas interesser ivaretas på en god måte. Barne- og 
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familiedepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endringer i barnelovens kapittel 

5, 6, 7 og 8. Endringene foreslås på forskjellige områder og innebærer ikke noen helhetlig 

gjennomgang av barneloven. De forskjellige endringsforslagene har ulike utspring og har vært på 

høring som fire separate dokumenter. Forslagene gjelder omfang av samvær, styrking av 

meklingsordningen, tiltak for å beskytte barn mot overgrep, foreldreansvar etter dødsfall og 

regler for tilbakebetaling av barnebidrag der farskapet endres. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/forslag-om-
lovendringer-for-a-gi-barn-be.html?id=704394  
 
I den etterfølgende teksten er forslag om lovendringer skrevet i kursiv. De vurderinger rådmannen 
har beskrevet til hvert endringsforslag er å betrakte som rådmannens forslag til høringsuttalelse. 
 
2. Endringsforslag og rådmannens vurdering 
 

1  Å endre barneloven slik at retten skal treffe midlertidig avgjørelse på begjæring i saker der 
det er risiko for vold eller overgrep mot barnet. 

 
Barneloven ny § 35 a  Tap av foreldreansvaret skal lyde: 
Den av foreldra som barnet bur fast saman med kan krevje bortfall av foreldreansvar, som sivilt 
krav i straffesak jf. Straffeprosessloven §3, dersom den andre av foreldra er siktet, tiltalt eller dømd 
for forsøk på å drepe ham eller henne eller barna eller for å ha utsett dei for alvorleg mishandling. 
Det same gjeld dersom forelderen har opptredd på ein måte som er egna til å framkalle alvorleg 
frykt for slik åtferd. Tilsvaende krav kan reises av barneverntenesta. 
 
 Trondheim kommune støtter forslaget til endring. Der barnevernet er kjent med utfordringer i 
familien vil det være naturlig at også barnevernet vurderer foreldrenes evner til å gi barnet den 
nødvendige omsorg. At forvaltningsbarnevernet gis større ansvar i samværssaker vil være med på 
å sikre barnets beste og mulighet til å kvalitetssikre arbeidet i langt større grad enn i dag.  
Barnevernet har tradisjonelt tatt en tilbaketrukket rolle i tilfeller der mor og far er uenige om 
bosted og samvær, under henvisning til at slike saker må anses å være foreldrekonfliktsaker etter 
barneloven som bør behandles av domstolene.  
 
Barneloven § 43. Forslag til endring. 
 …… Den som barnet bur fast saman med skal nekte samvær dersom det er naudsynt for å 
hindre at barnet vert utsett for vold eller på anna vis vert handsama slik at den fysiske eller 
psykiske helsa vert utsett for skade eller fare. 
Barneloven §43 jf.§64  forslag til endring. 
 Ved avgjerda skal det takast omsyn til at den som barnet bur fast saman med skal nekte 
samvær etter første ledd tredje punktum. 
 Den av foreldra som barnet bur fast saman med eller barneverntenesta kan krevje bortfall 
av samværsrett, som sivilt krav i straffesak, jf. Straffeprosesslvoen §3, dersom den andre av 
foreldra er siktet, tiltalt eller dømd for forsøk på å drepe ham eller henne eller barna eller for å ha 
utsett dei for alvorleg mishandling. Det same gjeld dersom forelderen har opptredd på ein måte 
som er egna til å framkalle alvorleg frykt for slik åtferd. 
 
Trondheim kommune støtter forslaget til lovendring. Dagens praksis er i hovedtrekk beskrevet 
under, og viser kompleksiteten i barnefordelingssaker: 
Ved bekymring må foresatte som hovedregel jf. Barneloven § 51 forsøke å komme til enighet 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/forslag-om-lovendringer-for-a-gi-barn-be.html?id=704394
http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/hoyringar/hoeringsdok/2012/forslag-om-lovendringer-for-a-gi-barn-be.html?id=704394
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gjennom mekling hos familievernkontoret. Det må i hovedsak foreligge gyldig meklingsattest før 
hver av foreldrene kan reise sak for retten, jf. Barneloven § 56.  
Familievernkontoret kan anbefale partene å kontakte advokat hvis de ikke kommer til enighet. 
Advokat vil i noen tilfeller be om uttalelse fra barnevernet, og her går barnevernet inn og gir råd. I 
tilfeller der barnevernet ikke kjenner mor og far blir slik informasjon skaffet til veie.  

Advokat kan anbefale partene  å anmelde forholdet, og politiet vil da kunne legge ned 
besøksforbud, eventuelt gi voldsalarm.  Retten kan fatte en midlertidig avgjørelse som stanser 
samvær i påvente av en dom, jf. Barneloven § 60.  

Midlertidig avgjørelse kan fastsettes før stevning er tatt ut, og dermed før det er foretatt 
lovpålagt mekling, dersom særlige grunner taler for det. Slike "særlige grunner" kan være for 
eksempel fare for kidnapping eller seksuelle overgrep. Retten skal ved avgjørelse før stevning er 
tatt ut fastsette en frist for å ta ut søksmål etter barneloven § 60 tredje ledd. Den midlertidige 
avgjørelse faller bort, dersom søksmål ikke reises innen fastsatt frist. Videre er det ikke nødvendig 
med muntlige forhandlinger på forhånd, slik at avgjørelsen kan fattes på bakgrunn av begjæring 
og tilsvar alene.  

Selv om det ikke må avholdes muntlige forhandlinger, er det likevel et krav om at saken må være 
forsvarlig opplyst, og retten har også ved midlertidige avgjørelser et selvstendig ansvar for sakens 
opplysning. Således må også en midlertidig avgjørelse grunngis på en slik måte at det klart 
fremkommer at avgjørelsen bygger på et godt nok opplyst faktisk grunnlag, jf. Rt. 2007 s. 50.  

I praksis vil man få en frist til å ta ut stevning etter en slik begjæring, og et pålegg om å få 
meklingsattest på plass ganske raskt.  

Saker etter Barneloven, her barnefordelingssaker, utgjør i Sør Trøndelag omtrent 20 % av 
porteføljen hos Domstolene.  
 
Trondheim kommune påpeker at det i Straffeprosesslovens § 222 a i dag ligger muligheter for å 
nedlegge besøksforbud. Gis påtalemyndighetens en tidsfrist for behandling av besøksforbud, er 
det ifølge Straffeprosessloven et lovkrav om å fremme saken for domstolen innen 5 dager. Dette 
kan gi en signifikant tidsbesparelse.  
 
10 % av alle saker som kommer til barnevernet i Trondheim er i dag barnefordelingssaker, og 
registreres som dette ved opplysninger fra den ene part.  
 
Konsekvenser ved lovendringen, Barneloven §§ 35a og 43. 
Barnevernet har i dag ikke ansvar og oppgaver i forhold til fordeling av samværsrett. Lovendringen 
vil utløse en melding og en utredning på lik linje med andre barnevernssaker. Barnevernloven og 
Barneloven vil ved denne lovendring samordnes.  
 
Det er usikkert hvilken myndighet barnevernet vil få for å stanse samvær raskere enn i dag.  Om 
barnevernet skal gis hjemmel til å iversette tiltak overfor samværsforeldre er diskutert i NOU 
2012:15 ”Bedre beskyttelse av barns utvikling”.  Lovforslaget innebærer at et bortfall av 
samværsrett føres som sivilt krav i en straffesak, og tidsperspektivet vil ikke i vesentlig grad 
endres. Imidlertid vil foresatte som kvier seg for selv å reise sivil sak, kunne få bistand av 
barnevernet og på denne måte få prosessen i gang. For å fremme barnets beste, ville 
tidsperspektivet for å stanse samvær ved mistanke om alvorlig vold og overgrep kunne bli bedre 
ivaretatt ved at barnevernet gis mulighet til raskt å stanse samvær. 
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Trondheim kommune ønsker at departementet ser på muligheten av å gjennomføre et 
pilotprosjekt, gjerne i Trondheim, før lovendringen vedtas. Dette for å se hvilke konsekvenser en 
slik lovendring vil medføre av praktiske utfordringer for tjenesten. 
 
Forslaget tiltres under forutsetning av økte rammeoverføringer til barnevernet. Det vil være 
behov for en styrking av barnevernet for å gjennomføre utredninger og sakkyndige vurderinger i 
saker hvor retten ber om dette, jf. Domstolsloven § 61, 6. ledd. Barnevernet er under press og 
tiltross for en styrking av barnevernet de siste to år, er arbeidsmengden framdeles svært stor.  
Det forekommer saker hvor samværsforeldre er bekymret for vold mot barn hos bostedsforeldre. 
Trondheim kommune forutsetter at også samværsforeldre har samme lovbestemte rettighet som 
bostedsforeldre. 
 

2 Å lovfeste en rett og plikt for dommere til å melde fra til barnevernet om 
bekymringsverdige forhold de får kjennskap til under behandlingen av en sak for 
domstolene, uten å være bundet av taushetsplikten.  

 
Lov av 13. august 1915 nr. 5 (Domstolsloven.) 
Ny § 63 b skal lyde: 
 Dommere skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til kommunens 
barneverntjenester når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. Barnevernlovern§4 -10, § 4-11 og § 4-12. Det 
samme gjelder når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker, jf. Barnevernloven§ 4- 24. 
Barnevernloven§ 6 -4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende.  
 
Trondheim kommune støtter endringen i domstolsloven. 

 
3 Tydeliggjøre at også barn under syv år som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal 

gis anledning til å uttale seg, at barn skal høres om alle relevante sider ved saken, få 
informasjon i forkant av høringen og i etterkant om utfallet. 

 
Lov av 8. april 1981 nr. 7 (Barneloven) 
§31 andre og tredje ledd skal lyde: 
 Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg eigne synspunkt, skal få 
informasjon og høve til å seie si meining før det vert teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, 
mellom anna i sak om kven av foreldra det skal bu hos, samværsrett og foredreansvar. Når barnet 
er fylt 12 år, skal det leggjast stor vekt på kva barnet meiner.  
 I saker for retten der barnet har uttala seg skal dommaren eller den dommaren peiker ut 
orientere barnet om utfallet av saka og korleis synspunkta til barnet har vorte tatt omsyn til. 
Et annet alternativ er å ta forslag til nytt tredje ledd i § 31 inn i kapittel III sakshandsaminga for 
retten. Barneloven§ 61 nr. 4 skal lyde: 
 Dommaren kan gjennomføre samtalar med barnet, jf § 31. Retten kan oppnemne ein 
sakkunnig eller annan eigna person til å hjelpe seg, eller la ein sakkunnig ha samtale med barnet 
aleine. I saker for retten der barnet har uttala seg skal dommaren eller den dommaren peiker ut 
orientere barnet om utfallet av saka og korleis synspunkta til barnet har vorte tatt omsyn til. 
 
Trondheim kommune støtter en lovendring hvor barn som er fylt 7 år blir hørt.  
 

4 Endringer i saksbehandlingsreglene for å sikre gode prosesser i saker med volds- og 
overgrepsproblematikk. 
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Trondheim kommune er positive til endringer som ivaretar rettsikkerheten og setter barnets 
beste i fokus. 

 
5 Om tap av samværsrett og foreldreansvar skal kunne fremmes som sivilt krav i en 

straffesak mot samværsforelder. 
 

Trondheim kommune har ingen bemerkning til dette forslaget.   
Trondheim kommune mener at forslaget om tap av samværsrett og foreldreansvar som fremmes 
som sivilt krav i en straffesak mot samværsforelder, ikke har konsekvenser for 
barnevernstjenesten. Hvis en sivil straffesak fratar foreldreansvaret eller gir samværsnekt vil det 
som oftest være en skjerping av et fylkesnemndsvedtak, som kan være utfordrende, men ikke 
problematisk. 

 
      6 Om barnevernet skal få mulighet til å opptre som partshjelper i en sak etter barneloven. 

 
 

Barnevernet opptrer som partshjelper også i dag. I denne type saker er det nødvendig med spisset 
kunnskap slik at man er trygg på at avgjørelsen gagner barnet.  
Det vil være en utfordring for barnevernet hvis man skal opptre som partshjelper etter 
barneloven.  Barneverntjenesten må forholde seg til lovverk som de i dag ikke gjør og vil måtte 
arbeide i saker som ikke i utgangspunktet er barnevernssaker. Det finnes eksempler på voldssaker 
i familier som ikke nødvendigvis blir barnevernssaker.  
Å opptre som partshjelper vil bli en ny, stor og krevende tilleggsoppgave for barnevernet. Det kan 
diskuteres om dette er en ren juridisk oppgave mer enn en barnevernfaglig oppgave. 
Trondheim kommune mener det kan være hensiktsmessig å opprette en egen juridisk ordning 
hvor partshjelp i denne type saker forankres. Subsidiert vil Trondheim kommune støtte en 
lovendring som gir barnevernet mulighet til å være partshjelper i spesielle saker, under 
forutsetning at det gis økonomiske midler til å bygge opp fagkompetanse på feltet.   
 
 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 15.11.2012 
 
 
Gunn A. Røstad 
kommunaldirektør 

Even Ytterhus 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
Vedlegg:  
Høringsnotat:  
Forslag til endringer i lov 8. aprilnr.7 om barn og foreldre (barnelova) mv. for å gi barn bedre 
beskyttelse mot vold og overgrep. 
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