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Uttalelse fra Norsk Kvinnesaksforening (NKF)
vedrørende NOU 2008:9 "Med barnet i fokus", en
gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar,
bosted og samvaer.

Generelt

Barnelovutvalget fikk i mandat å se på loven i et
likestillingsperspektiv og samtidig ut fra barnets beste. NKF vil påpeke
at begrepene "likestilling" likeså vel som "barnets beste" er uklare og
kan tolkes på forskjellige måter. Det er heller ikke gitt at de to
målsettingene alltid faller sammen slik at "barnets beste" uten videre
blir ivaretatt gjennom ordninger som øker "likestillingen" mellom
foreldrene. Her må det ofte konkrete avveininger til. Ut fra
likestillingshensyn ser NKF det som positivt at fedre tar seg mer av
barna enn tilfellet ofte er i dag, men dette er først og fremst av
betydning, fordi barn har behov for kontakt med begge foreldre.
Imidlertid må styrking av fars stilling ikke gå på bekostning av barnas
ve og vel, inkludert deres behov for kontakt og samvær med mor.

Loven berører kompliserte og følelsesladete spørsmål. Hvordan
den vil virke i praksis, er avhengig ikke bare av hvordan foreldre og
rettsvesenet fungerer, men også av de ordninger samfunnet har for å
bistå foreldre og barn i vanskelige situasjoner. Utvalget henviser til
meklingsordninger og mener barnelovens regler ivaretar hensynet til
barnet i barnefordelingssaker. Men det finnes ingen evaluering av
ordningene og etter NKFs oppfatning kreves det i mange tilfelle
atskillig mer tid og oppmerksomhet fra dyktige fagpersoner enn de
ofte korte og overflatiske samtalene med barna som gjennomføres i
dag, hvis en skal få tilstrekkelig innsikt til å få til konstruktive
løsninger.

Det er viktig å ha et mest mulig velfungerende rettssystem, men
det er samtidig vesentlig så langt som mulig å forhindre at saker
vedrørende barns liv og velferd kommer til rettsavgjørelse, fordi selve
prosessen lett bidrar til å øke konfliktnivået foreldrene i mellom ved
den juridiske kamplogikk som kommer inn i bildet. Dette gjør at
prosessen både av foreldre og barn kan oppleves som en utøvelse av
vold. NKF mener det er svært viktig at familierådgivning og terapi av
ulike slag er slik utbygd at den representerer en reell hjelp til foreldre
med problemer, inkludert samlivsproblemer og konflikt. Det er en
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vesentlig oppgave for det offentlige å bidra til at foreldre får den
rådgivning og terapi individuelt eller i gruppe som trengs for at de skal
være i stand til å ta seg av barna sine på en måte som er til barnas
beste.

Samlet sett mener NKF det bør legges mye mer energi og
ressurser i å forebygge samlivsbrudd, f. eks. gjennom
foreldreopplæring for både jenter og gutter i skolen og i tilknytning til
helsevesenet og gjennom trening spesielt av gutter i empatisk
kommunikasjon, omsorg, husarbeid og ansvar for helheten i en
familie. Det er dessuten vesentlig å styrke arbeidslivsreformer som
gjør at arbeid og familie kan forenes uten for stort press og
tidsknapphet.

Barnelovutvalget ble gitt et forholdsvis snevert mandat, som så
ble ytterligere innsnevret av utvalget selv. Mandatet begrenser utvalget
blant annet til å vurdere innenlands (ikke utenlands) flytting med
barn, enda en stadig økende andel familier har tilknytning til andre
land enn Norge. Minoritetsgruppers forhold til barnelovgivningen er
heller ikke viet særlig oppmerksomhet. NKF mener disse spørsmålene
bør undergis en skikkelig vurdering.

Når det gjelder de konkrete forslagene til barnelovutvalget, vil
NKF uttale følgende:

Foreldreansvar
NKF slutter seg til flertallet i utvalget som mener at dagens

ordning bør opprettholdes, det vil si at moren får foreldreansvaret
alene dersom foreldrene ikke er gifte eller bor sammen. Det kan være
grunner til at felles foreldreansvar ikke vil være til beste for barnet.
Automatisk foreldreansvar for far kan dessuten føre til at mor vegrer
seg mot å oppgi barnefarens navn ved fødselen, noe som vil være
uheldig. Selv om foreldrene ikke er gifte eller bor sammen, kan de
avtale at de skal ha foreldreansvaret sammen. Og selv om moren har
foreldreansvaret, har barnet likevel rett til  samvær  med faren når
dette er til beste for barnet.

Samtykke i helsehjelp
NKF er enig med utvalget i at dagens krav om begge foreldres

samtykke bør bortfalle. Det er tilstrekkelig med samtykke fra en av
foreldrene når helsehjelp til barnet fremstår som nødvendig.

Skole og barnehage
Utvalget fraråder at barn med delt bosted skal kunne gå på to

skoler, men åpner for at et barn skal kunne gå i to barnehager. Dette
virker lite gjennomtenkt. Kontinuitet og stabilitet må antas å være
minst like viktig for små barn som for større.
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Bostedskompetanse
NKF er sterkt uenig med flertallet som tilrår at

bostedskompetanse bør ligge under foreldreansvaret, dvs, at en av
foreldrene ikke kan flytte med et barn hvis den andre som også har
foreldreansvar motsetter seg det, under forutsetning av at flyttingen
gjør samvær vanskelig.

NKF vil først bemerke at forslaget ikke bygger på
forskningsbasert kunnskap. Det er ikke dokumentert i hvilken grad
omsorgsforeldres flytting er et problem. Det er tvert om et betydelig
problem at samværsforeldre (les fedre) ikke følger opp sine
forpliktelser, jamfør bidragsgjelda. Om en skulle sette inn innsatsen
der problemene er størst, burde en satse på tiltak for å innskjerpe
samværsforeldres plikter heller enn å begrense omsorgsforeldres
handlefrihet.
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Et eventuelt flytteforbud for omsorgsforeldre vil i hovedsak
ramme kvinner, ettersom mødrene har daglig omsorg i langt de fleste
tilfelle, ca 85 prosent. Disse vil miste sin rett til fritt å flytte
innenlands. En tilsvarende forpliktelse for samværsforeldre, les fedre,
til ikke å flytte, er det ikke lagt opp til. Samværsforeldre får altså stor
innflytelse over omsorgsforeldrenes liv, mens omsorgsforeldrene ikke
får tilsvarende innflytelse over samværsforeldrene, men får tvert om
sitt handlingsrom begrenset. Likestillingskonsekvensen av denne
kjønnsskjeve ulikedelingen av begrensninger og plikter, i praksis
menns økte kontroll med kvinner, er ikke utredet. Det kan hevdes at
de fleste foreldre finner minnelige ordninger, men et flytteforbud vil gi
et fåtall av de mest kranglevorne et verktøy til å kontrollere den annen
part.

Et flytteforbud vil særlig ramme sårbare og utsatte kvinner, som
unge kvinner i distriktene, kvinner som har fått barn tidlig, kvinner
med svakt nettverk og kvinner som bryter opp fra vanskelige forhold.
Det å flytte for å skaffe seg utdanning, arbeid eller en bedre
livssituasjon er en viktig del av den personlige friheten og
handlingsrommet både som individer og foreldre. Slik det framgår av
høringsutkastet, ble et tilsvarende forslag vurdert i Danmark, men
forkastet da en konkluderte med at det var et for stort inngrep i den
personlige frihet.

NKF er enig i at flytteforbud innebærer en for stor inngripen fra
det offentliges side i privatlivssfæren og dessuten er i strid med viktige
menneskerettigheter. FNs menneskerettighetserklæring slår for
eksempel fast i artikkel 13 at alle har rett til fritt å bevege seg og velge
bosted innenfor statens grenser.

NKF mener flertallet i barnelovutvalget på en noe kunstig måte
tar barnets beste til inntekt for sitt syn. Hvis en av partene, f. eks. den
av foreldrene barnet bor mest hos, blir sterkt skadelidende ved ikke å
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kunne flytte med barnet, vil også barnet kunne bli skadelidende.
Familierelasjoner kjennetegnes av gjensidig avhengighet og barnets
velferd vil vanskelig kunne ses uavhengig av foreldrenes og særlig
morens velferd hvis barnet bor mest hos henne.

NKF er imidlertid enig i at bostedsforeldrene bør ha plikt til å
varsle samværsforeldrene om flytting minst seks uker i forveien, men
støtter mindretallet i at det ikke bør innføres noen sanksjonsregel.

Samvaer
NKF støtter flertallet i at "vanlig samværsrett" beholdes, men

slik at samværet utvides til en overnatting i uka. NKF støtter også en
utvidelse slik at vanlig fordeling av sommerferie blir 3 uker mot 2 nå,
og antall ferier utvides til å gjelde høst- og vinterferier i tillegg til jule-
og sommerferie.

Bosted
Barnelovutvalget ble nedsatt på bakgrunn av at det i den

offentlige debatt ble tatt til orde for at delt bosted for barn burde  være
normen etter foreldrebrudd. Det ble argumentert for at en slik norm
var best i overensstemmelse med anerkjennelsen av begge foreldre
som likeverdige omsorgspersoner. NKF mener både mor og far er
viktige omsorgspersoner for barnet, men det betyr ikke at rollene
nødvendigvis er identiske. Foreldre og barn er forskjellige,
omstendighetene skifter og barns behov varierer med alder. NKF
slutter seg derfor til utvalgets syn at foreldre må stå fritt til å avtale
den bostedsløsningen som passer best for dem og barnet.

Dermed støtter NKF flertallet i utvalget som konkluderer med at
barneloven ikke bør ha noe utgangspunkt om barnets bosted. Loven
bør ivareta partenes avtalefrihet og være nøytral når det gjelder
bosted. Delt bosted vil ikke alltid  være  til barnets beste. Ikke minst vil
barnets alder her spille inn.
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Preferansen for delt bosted som en del voksne ønsker ut fra
likestillingshensyn, kan ikke uten videre aksepteres hvis hensynet til
barnets beste skal stå i sentrum. Barnet trenger en trygg ramme om
sin hverdag og kontinuitet i omsorg og  samvær.  Delt bosted stiller
store krav både til barn og voksne. Det kreves blant annet at foreldre
bor i nærheten av hverandre og evner å samarbeide. I mange tilfelle er
konfliktnivået så høyt at forutsetningene for samarbeid til barnets
beste ikke er tilstede. Og selv om foreldresamarbeidet fungerer bra,
skaper ukentlige eller halvmånedlige flyttinger mellom to hjem mange
praktiske problemer og uro for barnet og stiller stor krav til tilpasning.
Spørsmålet bør reises i flere tilfelle om ikke barnet bør bli i sitt hjem,
mens de voksne tar strabasene med flytting.

Undersøkelser viser at foreldre som velger delt bosted gjerne har
høy utdanning, sterk tilknytning til arbeidslivet, høy inntekt og gode
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boligforhold. Det vil både oppleves som urimelig og kunne virke meget
uheldig inn på barnets situasjon dersom standarder i høyere sosiale
lag uten videre skal gjøres gjeldende for folk med langt mindre
ressurser til disposisjon.

På bakgrunn av blandete erfaringer med delt bosted, særlig fra
barns synspunkt og de krav ordningen stiller til barnet, mener NKF
det kan være behov for at ordningen tas opp til vurdering med visse
mellomrom av en utenforstående instans som særlig har fokus på
barnets velferd. Det er godt dokumentert at barn i en slik situasjon
føler sterk lojalitet og nødig vil såre sine foreldre og kan bli for
tilbakeholdende med å si fra hvordan de selv helst vil ha det. De kan i
så fall trenge støtte og hjelp fra en utenforstående som kan medvirke
til at foreldrene samarbeider om den løsningen som er best for barnet.
Dette synet har blitt fremmet blant annet fra forskerhold. En tidvis
vurdering kan også være hensiktsmessig i de tilfelle hvor foreldre i
utgangspunktet er enige om delt bosted etter samlivsbrudd, fordi
ønskene og behovene kan endre seg over tid for alle berørte parter.

Sluttkommentar
Barnelovutvalget behandler kompliserte og følelsesladete tema

som berører flere parter. Ved gjennomlesning av innstillingen har NKF
inntrykk av at det til tross for tittelen "Med barnet i fokus" likevel ofte
er likestilling og de voksnes behov mer enn barnas som veier tyngst,
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NKF slutter seg derfor til flertallet som mener at en ordning med
delt bosted ikke bør pålegges, men baseres på at foreldrene eventuelt
er enige om en slik ordning, og at den ivaretar barnets behov.

Domstolenes kompetanse
På denne bakgrunn er NKF uenig med flertallet i utvalget som

vil at domstolene skal få adgang til å idømme delt bosted, og støtter
mindretallet som mener det ikke bør gjøres noen endring i dagens
rettstilstand. Å idømme delt bosted er i strid med faglige vurderinger i
forhold til barnets beste og konsekvensene spesielt for kvinner er ikke
skikkelig utredet. I tillegg til andre konsekvenser viser nyere forskning
at kvinner kommer økonomisk dårlig ut med delt omsorg (til tross for
høy utdanning og høy inntekt), mens menn gjerne vinner økonomisk
sett. Fordelingsvirkninger av å idømme delt omsorg er ikke tatt opp i
barnelovutvalgets innstilling.

Tvangsfullbyrdelse
NKF støtter mindretallets syn at andre virkemidler enn å hente

barnet ved tvang bør benyttes ved vegring av samvær/
samværsabotasje. Det vil neppe være til barnets beste å ha samvær
under så konfliktfylte forhold. Tvert i mot vil slike situasjoner kunne
virke traumatiserende. Slik mindretallet poengterer, vil yngre barn
ikke kunne benytte seg av muligheten til å gi uttrykk for sitt syn og på
den måte ivareta sine interesser.
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og at det i en del sammenhenger er tatt mer hensyn til fedre enn til
mødre. Flere forslag føyer seg inn i en rekke reformer de seinere årene
som i likestillingens navn ensidig styrker farsretten. Det er derfor
behov for en mer helhetlig vurdering av foreldrerollene og omsorgen i
lys av et mer likestilt foreldreskap, der barnas behov på ulike
alderstrinn og konsekvensene for kvinner blir undergitt en grundigere
analyse.

Torild Skard, leder
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