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Barne-, ungdoms-
og familiedirektoratet

Høringssvar til Ratifikasjon av Haag-konvensjonen av 23. november 2007
om internasjonal innkreving av barnebidrag og andre former for
familiebidrag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til det utsendte høringsnotatet av 27.
januar 2009, med frist for tilbakemelding innen 27.april 2009.

Høringens hovedmomenter
Formålet med konvensjonen er å sikre effektiv internasjonal innkreving av barnebidrag og
andre former for familiebidrag (for eksempel ektefellebidrag). Det overordnede formålet med
konvensjonen er å fremme det som er til det beste for barnet. I bidragssammenheng er barnets
beste å få underholdsbidraget utbetalt regelmessig for å dekke de løpende utgiftene til dets
forsørgelse.

Medlemsstatene mener at formålet best oppnås ved å likestille utenlandske bidragsavgjørelser
med bidragsavgjørelser truffet etter en medlemsstats interne rett med sikte på innkreving, og,
dersom den utenlandske avgjørelsen ikke er innkrevbar, tilrettelegge for fastsettelse av
underholdsbidrag til beste for bidragsmottaker i den andre medlemsstaten.

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. I slike saker er norske myndigheter avhengig av samarbeid med
myndighetene i det landet bidragspliktige bor, ettersom kun myndighetene i hver enkelt stat
har jurisdiksjon til å utøve tvangsmakt overfor egne borgere.

Bufdir støtter formålet med konvensjonen som i større grad enn i dag vil sikre barn som er
bidragsmottakere og som i dag ikke får oppfylt sine rettigheter overfor bidragspliktig forelder.

Spørsmål i forbindelse med norsk ratifikasjon
I høringsnotatet bes det spesielt om merknader til hvordan Norge skal innlemme
konvensjonen i aktuelle lovverk, og eventuelt endre eksisterende lovverk.
Dette gjelder

• Utvidet eller innskrenket rett av krets av bidragsmottakere.
Her omhandles barnets aldersgense for mottak av barnebidrag og bidrag til ektefeller
eller til andre på grunnlag av familierelasjoner

• Valg av prosedyre ved mottak av søknader fra andre land



• Erklæring om villighet til å motta søknader på annet språk enn norsk
• Private bidragsytelser som grunnlag for innkreving
• Nye tvangsmidler ved bidragsinnkrevingen
• Oppnevning av sentralmyndighet
• Hjemmel for utvidet informasjonsflyt mellom sentralmyndighetene
• Bør Norge ratifisere Haag-konvensjonen av 2007

I høringsnotatet gjøres det rede for hvordan disse kan forvaltes i tråd med norsk lov og
praksis.

21 land er tilsluttet Haag-konvensjonen av 1958. 23 land er tilsluttet Haag-konvensjonen av
1973. Per i dag fungerer Norges samarbeid i samsvar med intensjonen i konvensjonene i
forhold til Danmark, Finland, Sverige, Frankrike, Tyskland, Australia, Sveits, Østerrike og
Nederland, og delvis Storbritannia. Innen de nordiske land er grunnlaget for samarbeidet
Den nordiske innkrevingskonvensjon av 1962. Det er dermed 7 signaturstater der samarbeidet
fungerer på bakgrunn av Haag-konvensjonene alene.

Under forutsetning av at flere stater vil ratifisere 2007-konvensjonen, vil ratifikasjone av
denne nye konvensjonen innebære muligheter for et utvidet samarbeid om innkreving av
bidrag over landegensene.

I høringsnotatet trekkes følgende slutning, at det er vanskelig å påvise forhold der den nye
konvensjonen framtrer som mindre gunstig i forhold til norske interesser enn de tidligere
konvensj onene.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet støtter Arbeids- og inkluderingsdepartementets syn
som taler for norsk tilslutning til Haag-konvensjonen av 2007.
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