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

Norges Bygdekvinnelag (NBK) er en interesseorganisasjon som jobber for bygdefolkets
økonomiske, sosiale og kulturelle interesser, og spesielt for kvinner. Familiepolitikk har vært
et viktig område for NBK. Derfor vil vi på vegne av våre 16.000 medlemmer kommentere
Barne- og familiedepartementets (BFDs) forslag til endringer i barne- og barnetrygdloven.

Vedrørende obligatorisk mekling for samboere med felles barn. NBK støtter BFDs forslag til
ordlyd til nytt tredje ledd § 51 i barneloven og nytt femte ledd i barnetrygdlovens § 9.

NBK støtter ikke BFDs forslag til endring av definisjon av vanlig samværsrett i barneloven §
43 i andre ledd. NBK ønsker at barnet skal ha en lovfestet minsterett til samvær med den
foreldre som ikke innehar daglig omsorg. Via media hører vi at det er et økende problem at
foreldre saboterer samværsretten. Disse medieoppslagene gjør NBK bekymret. Hvem ivaretar
barnas beste i disse situasjonene? Departementets foreslag til ordlyd kompliserer meklingen
og gjennomføring av samværsretten i de forhold foreldre ikke makter å samarbeide. NBK
foreslår en alternativ ordlyd til nytt andre legg i § 43.

NBKs forslag:
'Blir det avtalt samvær gir dette en minsterett til å være sammen med barnet annenhver helg,
14 dager i sommerferien, og jul eller påske. Foreldrene avtaler selv omfanget av samværsrett
utover dette på bakgrunn av hva de mener er til bestefor deres barn. § 31 andre stykket
gjelder foreldrene. I avtale eller bestemmelse om samvær  utover minsterett  skal det blant
annet legges vekt på hensynet til best mulig samlet forelderkontakt, hvor gamle barna er,
reiseavstand mellom foreldrene og andre hensyn til barnet. "
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I tillegg må BFD kvalitetssikre at meklingsinstansen har nødvendig kompetanse til å løse
utfordringen de står overfor i sin rolle . Lovverket  må også bli tydelig og inneha
sanksjonsmuligheter hvis barna fratas sin minsterett til samvær.

NBK ønsker at BFD tar med våre innspill i sitt videre arbeid med å endre § 43, andre ledd.
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