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Høringssvar «Forslag til endringer i barneloven - Samvær under tilsyn av offentlig 
oppnevnt tilsynsperson  m.m.» 

Norsk Krisesenterforbund NOK! er en interesseorganisasjon for 13 av landets 
krisesentre.  Organisasjonens overordnede mål er å styrke arbeidet med å forebygge og 
bekjempe vold i nære relasjoner. NOK har fokus på hva som forårsaker volden og hva 
som skal til for å synliggjøre, forebygge og redusere den. I dette arbeidet har 
organisasjonen et familieperspektiv, hvilket betyr at vi er opptatt av at alle parter i en 
voldsrelasjon skal få relevant hjelp. Organisasjonen vil også være en pådriver for at 
voldsutøvere får et forsvarlig tilbud om hjelp til endring.
 
Norsk Krisesenterforbund ønsker å ha særlig fokus på barns behov og deres utsatthet i 
forhold til vold i nære relasjoner. Å leve med vold kan få like alvorlige følger som å være 
direkte utsatt for volden. Barn må derfor ivaretas spesielt og sikres adekvat hjelp.
 
Norsk Krisesenterforbund vil jobbe for at voldsutsatte personer med spesielle behov og 
tilleggsproblematikk, skal få et godt og tilrettelagt tilbud.
 
Generelt om forslaget til endring

Norsk Krisesenterforbund er svært tilfreds med at regjeringen ønsker å styrke 
barneperspektivet  og øke barns rettssikkerhet i barnefordelingssaker.  Vi deler 
departementets oppfatning av at hensynet til å beskytte barnet mot vold og overgrep er 
overordnet alle andre hensyn.  

Vi er svært fornøyd med innføringen av begrepet «barnets behov», og med 
departementets tolkning i forhold til dette. Vi synes det er flott at behovene til barn som 
lever i voldsfamilier nevnes spesielt, og at man signaliserer at retten skal ta spesielt 
hensyn til dette. Det er videre svært tilfredsstillende at departementet ønsker at 
oppdatert kunnskap skal legges til grunn i arbeidet med disse sakene.

Norsk Krisesenterforbund støtter forslaget om nivåinndelt tilsyn. 

Menn som voldsutøvere

Vold i nære relasjoner rammer ikke bare kvinner. I dag vet vi at det utøves vold i flere 
typer av relasjoner og av begge kjønn. Det er derfor viktig at departmentet er bevisst 
begrepsbruken og ikke medvirker til at stereotypier i forbindelse med vold og kjønn 
opprettholdes. 
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Vilkår for samvær

I høringsnotatet foreslås det at domstolen gis adgang til å stille vilkår for samvær knyttet 
til forhold som ruskontroll, psykiatrisk behandling, sinnemestring osv. 

Norsk Krisesenterforbund mener det er viktig at bevisstheten om sammenfall av 
risikofaktorer må ligge til grunn når man skal vurdere vilkår for samvær. Etter vår 
oppfatning bør det stilles vilkår ved enhver forekomst av risikofaktorer i barnets 
oppvekstmiljø. Når det gjelder barns sårbarhet i forbindelse med foreldres voldsbruk, 
mener vi det er vesentlig at voldsutøvere av begge kjønn får hjelp i forhold til sine 
agressjonsproblemer for eksempel i form av sinnemestringsterapi. Erfaringer som blant 
annet Reform ressurssenter for menn har gjort, viser imidlertid at krav om fullført terapi i 
seg selv ikke er nok. Også dokumentasjon om reell endring av atferd bør kunne 
fremlegges. 

Sarpsborg, 20. september 2012

Wenche Holmberg Nielsen (sign)
daglig leder
Norsk Krisesenterforbund 
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