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HØRING - FORSLAG OM  Å  INNFØRE OBLIGATORISK MEKLING VED
SAMLIVSBRUDD FOR SAMBOERE MED FELLES BARN OG Å OPPHEVE
BARNELOVENS DEFINISJON  AV VANLIG  SAMVÆRSRETT

Obligatorisk mekling for samboere
Norsk Barnevernsamband slutter seg til forslaget om å innføre obligatorisk mekling ved
samlivsbrudd for samboere med felles barn under 16 år. Det er barnets behov for kontakt og
samvær med begge foreldrene som må vektlegges, og barn må behandles likt uavhengig av om
foreldrene har valgt ekteskap eller samboerskap. Å bruke meklingsattest som virkemiddel for å
få utbetalt utvidet barnetrygd kan virke som et unødvendig sanksjons- og kontrolltiltak. Samtidig
er det vanskelig å se andre virkemidler som kan sikre at den obligatoriske meklingen blir gjort
gjeldende overfor samboerpar og ikke blir en papirbestemmelse som bare enkelte vil benytte.
Norsk Barnevernsamband vil understreke viktigheten av at den ene av foreldrene som eventuelt
ikke møter til mekling, ikke kan hindre utbetaling av utvidet barnetrygd. Endringen oppfattes for
øvrig å være i tråd med de endringene som over tid har foregått når det gjelder ulike
familieformer og familiemønster.

Oppheving av barnelovens definisjon av vanlig samvær
Norsk Barnevernsamband slutter seg til den foreslåtte endringen i barnelovens § 43 om å fjerne
legaldefinisjonen av hva som ligger i "vanlig samvær". Endringen vil for mange foreldre
medføre flere og lengre forhandlinger om hva som vurderes å være til barnets beste, og det er
svært viktig at endringen følges opp med tilstrekkelige og gode meklingsordninger. For noen vil
en slik avtalefrihet kunne innebære et behov for mekling utover det som er obligatorisk. Dette
gjelder i særlig grad dersom en ny meklingsordning blir vedtatt.

Med vennlig hilsen
Norsk Barnevernsamband
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