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Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep 

Høring fra Forskergruppa for barnerett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i 
Tromsø  

 

Forslaget til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep tar tak i et 

viktig og vanskelig tema, og tar opp mange ulike spørsmål. Forskergruppa for barnerett 

begrenser sin høringsuttalelse til følgende fire punkter: 1) generelle kommentarer om temaet, 

2) bostedsforelderens rett til “privat håndhevelse”, 3) tap av samvær som et sivilt krav i 

straffesaker, og 4) taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. 

 

1. Generelle kommentarer 

Forskergruppa er enig i at beskyttelsen av barn mot vold og overgrep ikke er god nok i dag, 

det er viktig at samfunnet tar grep og intensjonen med forslagene er gode. Likevel er det 

viktig at tiltakene er basert på en grundig analyse av problemene og en grundig overveielse av 

konsekvensene av tiltakene og av eventuelle alternative tiltak. Forskergruppa er ikke 

overbevist om at alle forslagene oppfyller disse forventningene. Ulike typer av regelverk og 

tiltak påvirker hvilke muligheter og alternativer som finnes for å beskytte barnet mot 

omsorgssvikt, blant annet har barnevernets kompetanse i samværhjemmet og mulighetene til 

samvær under tilsyn betydning for barnet. På begge disse områdene pågår et reformarbeid. 

Det kan være formålstjenlig å avvente utfallet av disse prosessene og se disse i sammenheng 

med andre tiltak.  

 

På noen områder er problemet ikke i første rekke lovene, men praktiseringen av dem. 

Barnefordelingssaker med et høyt konfliktnivå og med anklager om omsorgssvikt er saker 

med en særdeles høy vanskelighetsgrad og krever barnefaglig kompetanse. Derfor vil en 

økning av kompetansen i alle ledd i behandlingen av barnefordelingssaker være viktig for å gi 

barn bedre beskyttelse mot omsorgssvikt. Økt forskning på området vil også kunne gi et viktig 

bidrag til arbeidet med å beskytte barn mot vold og overgrep. 
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2. Bostedsforelderens rett til “privat håndhevelse” 

Et sentralt element i forslaget er at bostedsforelderen skal kunne nekte den andre samvær  

dersom det er “naudsynt” for å hindre at barnet blir utsatt for omsorgssvikt. Selv om det er 

viktig å beskytte barn mot omsorgssvikt, kan den foreslåtte endringen av barneloven § 43 

bidra til at flere barn enn tidligere lider under en vedvarende konflikt mellom foreldrene. 

Ordet “naudsynt” gir lite veiledning, både for partene og for retten, om hva som er en 

tilstrekkelig grunn for en nektelse, og hvor stor grad av sannsynlighet og hvilken type bevis 

som kreves. Dette kan bidra til en hyppig og ukritisk bruk av regelen og at nektelse av 

samvær blir et nytt “våpen” i konflikten mellom foreldrene. 

 

De foreslåtte regelendringene kan også være prosessdrivende: en bostedsforelder kan kort tid 

etter en avgjørelse i en barnefordelingssak nekte den andre samvær, for så å få en ny 

behandling i retten med en midlertidig avgjørelse og deretter en ny rettergang. Slik kan 

endringen, som er tenkt å beskytte barn, gjøre barn og domstolene til verktøy i foreldrenes 

konflikt. Noen familier kan risikere å bli hyppige “gjengangere”, regelen kan åpne en 

“svingdør” til retten. “Svingdøren” kan også bidra til å svekke respekten for rettens 

avgjørelser i barnefordelingssaker. Et uavklart spørsmål er også om retten til privat nektelse 

også skulle gjelde for eksempel umiddelbart etter at domstolen har vurdert spørsmålet, og 

ikke funnet grunn for å nekte samvær. Forskergruppa har derfor store betenkeligheter når det 

gjelder forslagets egnethet til å ivareta hensynet til barnets beste i disse sakene. 

 

3. Tap av samvær som et sivilt krav i straffesaker 

Etter vårt syn passer straffeprosesslovens regler dårlig for å avgjøre en sak om samvær. En 

avgjørelse om samvær forutsetter at retten kan ta stilling til andre spørsmål enn de som blir 

drøftet som en del av straffesaken, for eksempel om det kan være samvær under tilsyn. 

Dersom den tiltalte forelderen blir frikjent er spørsmålet vanskeligere: Uskyldspresumsjonen 

er en viktig begrensning for å ta stilling til samvær. Saken vil som regel ikke være godt nok 

belyst med tanke på samvær, blant annet fordi bevistemaene er klart forskjellige, og 

beviskravet og reglene om bevisbyrde er forskjellig. En avgjørelse om samvær forutsetter ofte 

at en sakkyndig blir brukt for å belyse spørsmålene rundt forelderens omsorgsevne. 

Avgjørelser om samvær har en høy vanskelighetsgrad og det er særdeles viktig at temaet blir 

godt belyst. Den gevinsten som oppnås ved at barna ikke blir belastet med en etterfølgende 

endringssak, veier ikke opp for risikoen for feilaktige avgjørelser som følge av en mangelfull 

prosess.  

 

Alternativet til en endelig avgjørelse under straffesaken, er at retten ved en domfellelse treffer  

en midlertidig avgjørelse. Dette vil etter gruppas syn heller ikke være en god løsning, fordi 

muligheten for å få en midlertidig avgjørelse, må komme inn på et langt tidligere tidspunkt, 

kanskje allerede ved tiltale, og noen ganger til og med under etterforskningen. Dette kan 

imidlertid løses gjennom bruken av de ordinære reglene om barnefordelingssaker, i det at 

barneloven § 60 åpner for midlertidige avgjørelser. 

 

4. Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.  

Forskergruppa slutter seg til forslaget til ny § 63b i domstolsloven, slik at det blir klart at 

reglene om rett og plikt til å gi opplysninger til barneverntjenesten, som gjelder for de fleste 

profesjoner, også får anvendelse for dommere.  

 



DET JURIDISKE FAKULTET 
Universitetet i Tromsø, N-9037 Tromsø, Telefon 77 64 41 97, Telefaks 77 64 41 97 
Trude Haugli, professor, direkte innvalg 77 64 45 74, e-post:trude.haugli@jus.uit.no 

Når det gjelder forslaget til § 50 nytt fjerde ledd om at barneverntjenesten uhindret av 

taushetsplikt kan gi opplysninger til domstolen i sak om foreldreansvar, fast bosted eller 

samvær, når det er til beste for barnet, har vi klare motforestillinger. Dette unntaket fra 

taushetsplikten er svært åpent, og kan invitere til misbruk. En slik regel kan også bidra til å 

skremme foreldre fra å søke om nødvendig hjelp til barnet fra barneverntjenesten. Dersom 

barneverntjenesten skal kunne gi opplysninger uhindret av taushetsplikten, må kriteriene for 

når denne adgangen inntrer, være mer presise.  

 

Gruppa stiller seg også skeptisk til forslaget om at barneverntjenesten skal kunne opptre som 

partshjelper i disse sakene.  

 

 

Med hilsen  

 

 

 

Trude Haugli, forskergruppeleder 
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