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HØRING - FORSLAG OM Å INNFØRE EN ORDNING MED STANS AV 
OFFENTLIGE YTELSER OG BARNEBIDRAG VED INTERNASJONAL 
BARNEBORTFØRING

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til departementets høringsbrev 
vedrørende ovennevnte.

Ombudet mottok en klagesak i 2007, der klageren hevdet at NAV forskjellsbehandler 
kvinner og menn i barnebortføringssaker. Klageren mente NAV praktiserer reglene 
om bidragsplikt ulikt, avhengig av om det er moren eller faren som har tatt med seg 
barnet til utlandet. Klageren mente NAV i slike situasjoner kun krever inn bidrag fra 
fedrene. Arbeids- og velferdsdirektoratet mente det ikke var indikasjoner på at 
kvinner og menn ble behandlet ulik i denne typen bidragssaker. Direktoratet hadde 
likevel ikke statistikk som viste kjønnsfordelingen i sakene. Ombudet henla saken, da 
det ikke var fremlagt statistikk eller annet materiale som ga grunnlag for å vurdere 
spørsmålet om ulovlig forskjellsbehandling. Henleggelsen ble opprettholdt i 
Likestillings- og diskrimineringsnemnda, se sak 30/2008.

Den foreslåtte ordningen med stans av offentlige ytelser og barnebidrag vil uansett 
behandle fedre og mødre likt, og ser dermed ut til å ivareta likestillingshensyn. 
Ombudet har derfor ingen merknader til forslaget ut fra et kjønnsperspektiv.

Ombudet har ellers merket seg at det foreslås et unntak fra å tilbakeholde ytelser i de 
tilfeller der særlige hensyn tilsier det, for eksempel i tilfeller der barnet har særlige 
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behov som følge av nedsatt funksjonsevne. Ombudet er enig i at det åpnes for unntak 
i slike tilfeller, da en tilbakeholdelse vil kunne ramme disse barna ekstra hardt.

Med vennlig hilsen

Beate Gangås

Likestillings- og diskrimineringsombud
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