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Høring - Forslag om å innføre en ordning med stans av offentlige ytelser og
barnebidrag ved internasjonal bortføring

Barneombudet viser til forslaget om å stanse offentlige ytelser og barnebidrag ved
barnebortføring. Det er meget positivt at staten setter inn tiltak for å hindre barnebortføring.
Vi kjenner til flere saker og i praksis. Det viser seg at tiltak om tilbakeføring av barn i saker
om barnebortføring er vanskelig å få satt i gang. Barneombudet støtter de foreliggende tiltak,
men har noen kommentarer.

Barneombudet er opptatt av Norges forpliktelser etter FNs barnekonvensjon artikkel 2. Etter
bestemmelsen skal alle barn behandles likt og ikke bli utsatt for diskriminering. Av den
grunn foreslår departementet at stansing av offentlige ytelser og barnebidrag også skal gjelde
mot personer som ikke leverer tilbake barn fra samvær i Norge. Vi mener at det er en klar
forskjell mellom barn som blir tatt ut av landet og ikke ført tilbake til hovedomsorgshaver og
barn som er i landet, men ikke kommer hjem etter samvær. For barn som ikke kommer hjem
etter samvær, kan hovedomsorgshaver få hjelp av politiet. Dessuten kan barnevernet starte en
undersøkelsessak for barn som oppholder seg i landet. Det er sjelden en barnevernssak starter
hos samværsforelder, men det er mulig. Av hensyn til barnets behov for stabilitet og
forutsigbarhet, opprettholdelse av avtaler og respekt for eventuelle domsavgjørelser støtter
Barneombudet likevel forslaget.

De nye bestemmelsene setter nye krav til retten til offentlige ytelser. Barneombudet mener
likevel at det er viktig at vi bruker de midler vi har for å hindre barnebortføring. Det er en
ulovlig handling og da må staten kunne forhindre at man mottar offentlige ytelser etter å ha
begått lovbrudd. Barneombudet ønsker at tiltaket skal ha forebyggende effekt.

Forslaget bidrar til dilemmaer knyttet til vurderinger av hva som er til barnets beste i slike
saker. Innføres stans av offentlige ytelser kan det føre til at barn som er bortført må oppleve
å leve i en marginal økonomisk situasjon. Samtidig er det en enorm belastning for barn å leve
i midten av en foreldrekonflikt som er så prekær at det ender med en bortføring. Det er
positivt at det åpnes for unntak i enkelte spesielle tilfeller. Ombudet ser at forslaget kan ha en
allmennpreventiv effekt og at det kan føre til færre bortføringer av barn. Ombudet imøteser
derfor forslaget.

Postadresse: Besøksadresse: E-post:
Postboks 8889 Youngstorget Hammersborg torg 1 post@bameombudet.no
0028 OSLO 0179 OSLO www.bameombudet.no
Tlf 22 99 39 50 Fax 22 99 39 70 Org.nr.: 971 527 765



Høringen omtaler stans i "de ordinære offentlige trygdeytelser". Det fremkommer ikke om
dette også omfatter arbeidsledighetstrygd. Det mener barneombudet burde fremkommet på
samme måte som uføretrygd er trukket frem.

Parallelt med forslaget er det helt nødvendig at det skapes gode rutiner og andre
oppfølgingstiltak for å hindre barnebortføring samt en god ordning for å bringe barna tilbake
til Norge dersom en avdekker en bortføring.

Med vennlig hilsen
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