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Høring – Forslag til endringer i barnevernloven – tilsyn under samvær 
 
UNICEF Norge er glad for at regjeringen vil legge til rette for å styrke barneperspektivet og 
barns rettsikkerhet i barnefordelingssaker. FNs barnekomité har uttrykt bekymring over at 
prinsippet om barnets beste som grunnleggende hensyn ikke gjelder i barnefordelingssaker. 
UNICEF Norge mener det er positivt at departementet legger opp til en styrking av 
barneperspektivet. 
 
UNICEF Norge er også fornøyd med at departementet har lagt opp til en innstramning av 
dagens praksis da erfaringer viser at det gis pålegg i enkelte tilfeller hvor hensynet til barnets 
sikkerhet tilsier at samvær burde vært nektet helt. UNICEF Norge mener at det er viktig å 
sikre at domstolene følger opp presiseringen fra departementet, og vi imøteser en strategi fra 
departementets side når det gjelder hvordan en skal sikre at domstolene har nødvendig 
kompetanse for å sikre barneperspektivet i saker etter barnelova. 
 
UNICEF Norge mener også at det i større grad burde vært vurdert om en burde utvidet 
domstolenes undersøkelsesplikt i de sakene hvor det er til om hensynet til barnets sikkerhet 
tilsier at samvær burde vært nektet helt. Det vises her særlig til barneombudets rapport fra 
2012 ”barnets stemme stilner i prosessen”, hvor det fremgår at domstolene i mange saker 

ikke tar kontakt med sentrale offentlige instanser for å sikre at de får kunnskap som er 
relevant for saken. Dette er særlig viktig i saker etter barnelova, hvor foreldrene ikke har fri 
rådighet over saken. 
 
 Forholdet til barnevernloven: 
 
UNICEF Norge mener det er behov for å se nærmere på en eventuell harmonisering av 
reglene om tilsyn under samvær etter barneloven, og reglene om samvær etter 
barnevernlovens § 4-19. UNICEF Norge mener også at man bør vurdere om tilsyn under 
samvær kan iverksettes som akuttiltak etter barnevernloven § 4-6, og om Fylkesnemnda skal 
kunne pålegge fortsatt tilsyn under samvær. 
 
UNICEF Norge oppfordrer derfor departementet til å se nærmere på hvordan 
samværsreglene, herunder også adgangen til å kunne pålegge tilsyn under samvær etter 
barnevernloven, kan harmoniseres bedre. Dette vil etter vår vurdering kunne bidra til å skape 
større forutsigbarhet for både foreldre og barn knyttet til samværsspørsmål.  
Se også UNICEF Norges høringssvar til NOU 2012:5 ”bedre beskyttelse av barns utvikling”.  
 
Nytt materielt vilkår – ”barnets behov” 
 
UNICEF Norge ser positivt på departementets forslag om å innføre et nytt materielt vilkår om 
barnets behov. Dette vil etter UNICEF Norges vurdering bidra til at det stilles strengere krav 
til begrunnelse i saker om tilsyn under samvær, samtidig som det vil kunne bidra til at 
domstolene i større grad sikrer at barn høres i samværsspørsmål.  
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Særlig om rettsforlik: 

 
UNICEF Norge er enig med departementet i at det bør åpnes opp for å gi pålegg i et endelig 
rettsforlik. Det avgjørende må etter UNICEF Norges vurdering være om dette er til det beste 
for barnet i den konkrete saken. Med tanke på det høye antallet saker etter barneloven som 
blir avsluttet med rettsforlik mener UNICEF Norge at det er nødvendig å sikre at tilsyn under 
samvær også kan pålegges ved rettsforlik.  
 
For henvendelse ta kontakt med juridisk rådgiver, Ivar Stokkereit: ivar.stokkereit@unicef.no 
eller 93 42 40 62. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bernt G. Apeland  
Generalsekretær  
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