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Forslag om å oppheve barnelovens definisjon av vanlig samværsrett  -  Høring

Det vises til høringsbrev og høringsnotat med frist 11. februar 2005.

Frostating lagmannsrett har funnet det naturlig å gi uttalelse til forslaget om endring av
barnelova § 43 andre ledd - "vanleg samværsrett". Forslaget har vært drøftet i dommermøte,
hvor de som ytret seg ikke så noen tungtveiende grunn til å gå bort fra gjeldende legaldefinisjon.

Lagmannsretten behandler år om annet ganske mange ankesaker hvor samværsrett etter
barneloven er tvistetema, enten alene eller sammen med spørsmålet om daglig omsorg. Ofte blir
samværsordning fastsatt i detalj som omforent løsning etter drøftinger i retten. Noen ganger er
imidlertid uenigheten så stor at lagmannsretten må fastsette en samværsordning til barnets beste
helt uavhengig av foreldrenes krav og påstander.

For dommeren - som enten skal mekle en samværsordning eller tilordne samvær som ikke er
basert på foreldrenes kompromissvilje - har det vist seg svært hensiktsmessig å kunne ta
utgangspunkt i en lovbestemt, men fravikelig normalordning. Ordningen er kjent og innarbeidet
hos dommere, advokater, psykologer og andre som står overfor utfordringen å fastsette samvær
som skal være til barnets beste. Også foreldre er som regel innforstått med hva som menes med
"vanleg samværsrett".

At løsningen i det konkrete tilfelle ofte kan bli en lettere tilpasset eller modifisert normalordning,
tar vi til inntekt for at lovens ordning tjener et praktisk og rettslig viktig formål. Vi ser på denne
bakgrunn ikke helt hva man vil oppnå med å lovfeste en - relativ - avtalefrihet, utover en
risiko for at foreldrenes interesser kan komme mer i forgrunnen, hvilket vel ikke er tilsiktet.
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