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Mulig ratifisering av Haag-konvensjonen av 23. november 2007 om
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Konklusjon: Barneombudet støtter departementets forslag om norsk tilslutning til
konvensjonen.

I høringen er det spørsmål om Norge bør ratifisere ny Haag-konvensjon om innkreving av
barnebidrag og andre former for familiebidrag. Den nye konvensjonen ble sluttforhandlet og
undertegnet i Haag 23.november 2007.

I bidragssammenheng regnes det som barnets beste å få bidraget utbetalt regelmessig for å
dekke de løpende utgiftene til barnets forsørgelse. Konvensjonen er et hjelpemiddel for å få
tvangsinnkrevd underholdsbidrag i saker hvor bidragsmottakere og barn er bosatt i et annet
land enn bidragspliktige og bidragspliktige ikke betaler frivillig. Dette fremgår av hørings-
notatet.

Norge har allerede ratifisert Haag-konvensjonen av 1958 og 1973, pluss New York-
konvensjon av 1956 om fastsettelse av bidrag. Den nye konvensjonen handler om aner-
kjennelse av en utenlandsk avgjørelse og åpner også for søknader fra det andre landet om
fastsettelse av bidrag. Nytt er det også at bidragsavtaler kan anerkjennes og tvangsinnkreves
på tvers av landegrensene. I motsetning til i dag hvor det bare er vedtak, dommer eller retts-
forlik som er tvangskraftig etter konvensjonens bestemmelser.

Barneombudet ser det som meget positivt at avtaler kan anerkjennes og tvangsinnkreves på
tvers av landegrensene. Det er et mål for Barneombudet at det er lavest mulig konfliktnivå
mellom foreldrene etter samlivsbrudd, og i mange tilfeller klarer partene å bli enige om
bidrag gjennom avtaler. Det vil styrke avtalenes verdi at de eventuelt kan tvangsinnkreves
på tvers av landegrensene. Nødvendige lovendringer bør gjennomføres for å få dette til.
Konvensjonen bygger på at saksbehandlingen skal være gratis for bidragsmottaker.
Barneombudet mener dette er en viktig forutsetning for å sikre barnet bidrag.
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Barneombudet skal fremme FNs barnekonvensjons bestemmelse. Den nye Haag-
konvensjonen av 2007 vil fremme artikkel 3 og artikkel 27 der det fremgår at "partene skal
treffe alle nødvendige tiltak for å sikre betaling av underhold for barnet fra foreldrene eller
andre personer som har økonomisk ansvar for barnet, enten de bor i landet eller i utladet.
Særlig når personen som har økonomisk ansvar for barnet bor i et annet land enn barnet,
skal partene fremme tiltredelsen til internasjonale avtaler eller inngåelse av slike avtaler så
vel som inngåelse av andre hensiktsmessige ordninger."

Det er et spørsmål om saksbehandlingsmåte når mottakerlandene skal registrere søknader for
fullbyrding. Barneombudet støtter første alternativ (artikkel 23) da dette ligner mest på det
regelverk vi har etter forvaltningsloven. Fremgangsmåten vil også gi mer effektiv
behandling av søknadene.

For øvrig slutter Barneombudet seg til departementets vurderinger.
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