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Høring: forslag til forskrift til barneloven om klargjøring av morskap 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til 

forskrift til barneloven om klargjøring av morskap. 

 

Fra 1. januar 2014 vil det offentlige få ansvar for å klargjøre morskap, dersom dette ikke er 

kjent. Oppgaven følger av barnloven § 5 nytt tredje ledd. I bestemmelsens fjerde ledd er det 

gitt forskriftshjemmel til å gi utfyllende regler om gjennomføringen. Prop. 105 L (2012- 

2013) og NOU 2009: 5 gir utfyllende informasjon om hvordan denne oppgaven skal løses.  

 

Innholdet i forslag til forskrift gjelder hvordan saksbehandlingen i disse sakene skal 

gjennomføres. Det er Arbeids- og velferdsetaten (bidragsfogden/NAV) som skal kalle inn de 

berørte parter og pålegge dem til å gi opplysninger om identiteten til kvinnen som har født 

barnet. Det tas sikte på at forskriften skal tre i kraft samtidig med lovendringene i barneloven 

1. januar 2014. 

 

Ved utformingen av forslaget til forskrift er det lagt til grunn følgende saksgang og krav til 

saksbehandling i saker om klargjøring av morskap: 

 

Folkeregistermyndigheten mottar melding om fødsel, hvor også morskap framgår. Normalt vil 

morskapet registreres. Dersom barnet er født i utlandet, kan det oppstå tilfeller hvor det ikke 

er oppgitt mor i fødselsattesten eller at to menn er oppgitt som foreldre eller at den norske 

kvinnen ikke kan dokumentere at hun har født barnet. I disse tilfellene skal 

folkeregistermyndigheten sende melding til bidragsfogden. 

 

Bidragsfogden skal som første skritt i saken skrive til barnets far og pålegge han å gi 

opplysninger om identiteten til kvinnen som har født barnet. Dokumenter fra sykehuset hvor 
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barnet er født, utenlandske rettsdokumenter mv. vil kunne gi bidragsfogden nødvendig 

informasjon.  

 

Dersom faren ikke gir opplysninger innen den fastsatte fristen, skal bidragsfogden kalle ham 

inn til samtale og be ham gi opplysninger om hvem som er mor til barnet. Bidragsfogden skal 

gi informasjon om viktigheten av at morskapet blir klargjort, og at barnet har rett til å kjenne 

sitt opphav, jf. Barnekonvensjonen art. 7. Det skal videre gis opplysninger om 

rettsvirkningene av foreldreskap og hvordan saken behandles videre dersom faren ikke gir 

opplysninger, bl.a. om at det offentlige kan reise sak om morskap for retten. Et pålegg fra 

bidragsfogden om å gi opplysninger kan imidlertid ikke følges opp ved bruk av tvangsmidler. 

 

Bidragsfogden har etter dette tre muligheter: 

1 Det framlegges tilstrekkelig informasjon til å dokumentere morskapet og saken sendes til 

folkeregistermyndigheten for registrering,  

2) identiteten til kvinnen som har født er ikke kjent og saken henlegges, eller 

3) Arbeids- og velferdsdirektoratet reiser sak for retten for å klargjøre morskapet. Retten kan 

fastslå at kvinnen har født barnet, og saken sendes deretter til folkeregistermyndigheten for 

registrering. 

 

Det er folkeregisterregelverket og eventuelt annet regelverk som hører inn under 

Finansdepartementets ansvarsområde som regulerer selve registreringen av morskapet. 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslag til forskrift. Høringsfristen er torsdag 

21. november 2013. Høringsuttalelser sendes til Barne-, likestillings- og inkluderings-

departementet, Postboks 8036 Dep, 0030 Oslo eller postmottak@bld.dep.no 

 

Listen over adressatene for dette brevet er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene 

vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for eventuelle 

underliggende instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringsbrevet er 

tilgjengelig på www.regjeringen.no/bld 

 

 

Med hilsen  

 

 

Arni Hole (e.f.) 

ekspedisjonssjef Ingvild Vesterdal  

 avdelingsdirektør  

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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