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Høringsuttalelse til forslag om endringer i barneloven og barnetrygdloven

Det vises til Barne- og familiedepartementets høringsnotat av 23 12 2004 med høringsfrist
11 02 2005.

Obligatorisk mekling for samboere
Fylkesmannen tiltrer departementets forslag om endring i barneloven slik at det innføres
obligatorisk mekling for samboere med felles barn ved samlivsbrudd tilsvarende det som
gjelder for ektefeller. Likeledes at det lovfestes i barnetrygdloven at samboere i forbindelse
med et brudd skal legge frem meklingsattest for å bli tilkjent rett til utvidet barnetrygd.
Fylkesmannen er også enig i at meklingsordningens regler om utstedelse av meklingsattest for
ektefeller bør gjelde for samboere ved oppløsning av samboforholdet, hvilket vil innebære at
man ikke kan hindre utbetaling av utvidet barnetrygd ved å unnlate å møte til mekling.

Oppheving av barnelovens definisjon av vanlig samvær
Fylkesmannen er enig i departementets forslag om oppheving av legaldefinisjonen av "vanlig
samvær". Vår erfaring i møte med foreldre er at mange konflikter mellom foreldrene - og
uheldige tilstander for barna - kunne vært unngått, idet svært mange har en forståelse av at
"vanlig samvær" er lovens minimumsordning for samvær, og samtidig et minimum som alle
har krav på dersom de ikke spesifikt har avtalt noe annet.

Fylkesmannen er likeledes enig i forslag til lovtekst som gir en viss føring og veiledning om
hvilke sentrale momenter som Høyesterett i sin praksis har lagt til grunn ved vurdering av hva
som er til barnets beste.
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