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Høring—forslagtil endringeri barneloven—tilsynundersamvær

Det vises til utsendt høringsnotat og frist for uttalelse satt til 20. september 2012.

Domstoladministrasjonen (DA) finner at de foreslåtte endringer i barneloven i hovedsak vil
medføre en positiv videreutvikling og klargjøring på et materielt viktig område for de
alminnelige domstoler. Barnelovssakene utgjør en betydelig andel av de sivile tvister som
hvert år kommer til behandling for domstolene. Vi vil i det følgende kort kommentere
enkelte av de foreslåtte endringene.

Innføringen av nivåinndelt tilsyn er fornuftig; det gir domstolene større spillerom og bidrar
dessuten til større bevissthet rundt selve begrunnelsen for tilsynet i den enkelte sak. Det er
positivt at støttet tilsyn kan besluttes med inntil 32 timer årlig, altså en dobling av dagens
hjemlede ramme for varighet. Det vil gi domstolen større fleksibilitet ved behandlingen av
den enkelte sak. Den valgte konkretisering av de to aktuelle typene av tilsyn synes videre
dekkende for behovene for tilsyn som praktisk kan oppstå. Begrepene "beskytta" og
"støtta" er så vidt vide at det etter vår oppfatning er forenlig med departementets
lovtekniske innretning av ny § 43a i barneloven; nemlig uttømmende angivelse av to
alternative typer tilsyn.

Formkrav og begrunnelsesplikt som foreslått oppfattes av DA som gode forslag til
klargjøring og presentasjon av rettens standpunkt, til fremme av likebehandling og mer
transparens når det gjelder domstolenes vurderinger for så vidt gjelder dette (del-)
spørsmålet (rettspraksisen). Det vil dessuten gi bedre grunnlag for en etterfølgende rask
iverksetting.

DA kan ikke se at forslaget om innføring av "barnets behov" som nytt materielt vilkår i
tillegg til "særlege høve" for å beslutte samvær under tilsyn av offentlig oppnevnt
tilsynsperson, vil bidra hverken til bedre saksbehandling eller avgjørelser. DA mener tvert
om at innføring av et slikt nytt begrep kan virke tilslørende og endog forvirrende, jf. at det
generelle vilkåret om "barnets beste" i barneloven § 48 også (fortsatt) vil gjelde i saker om
tilsyn ved offentlig oppnevnt tilsynsperson. Det må etter vår oppfatning være tilstrekkelig
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rettslig forankring av fokus på barnet og ivareta at barn høres også når det gjelder
spørsmålet om tilsyn. "Barnets beste" er et innarbeidet begrep og vil etter vår oppfatning
også i fortsettelsen være tilstrekkelig til å sørge for et korrekt og overordnet rettslig fokus
på barnets interesser.

Forslaget om en klargjøring i barneloven § 43 tredje ledd første punktum av at domstolen
kan sette vilkår om krav til foreldrene, synes fornuftig og er godt begrunnet i
høringsnotatet. Dette medfører klar hjemmel for konkrete krav til aktiviteter som kan
styrke foreldrefunksjoner og —samarbeid. Dette gir domstolen handlingsrom for
beslutninger som kan gavne det aktuelle barnet både i nåsituasjonen og på lengre sikt.
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