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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.

Det vises til Barne-  og familiedepartementets  brev  datert  23.12.04.

Obligatorisk mekling for samboere:
Fylkesmannen i Østfold anser at det er viktig at også samboere skal gjennomføre obligatorisk
mekling ved samlivsbrudd. Ordningen vil kunne bidra til å ivareta de barna dette gjelder på en
bedre måte, både i forhold til samarbeid mellom foreldre og i forhold til barnas rettigheter. Vi
slutter oss til den foreslåtte endringen.

Oppheving av barnelovens definisjon av vanlig samvær:
Fylkesmannen i Østfold imøteser at definisjonen av vanlig samvær i barneloven oppheves.
Selv om det er slik at foreldre kan avtale fritt, er det etter fylkesmannens erfaring en utbredt
oppfatning av at vanlig samvær er noe foreldre har rett eller plikt til uavhengig av barnets
alder, delvis uavhengig av reiseavstand og ikke minst i en del situasjoner uavhengig av hva
som er best for barnet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Før obligatorisk mekling for samboere innføres, er det viktig at familievernkontorene har
kapasitet til å yte tjenester til nye grupper. 12004 er det til  sammen  gjennomført 890
meklinger , 530 etter ekteskapsloven og 360 etter barneloven i Østfold. Det er utstedt 513
attester etter ekteskapsloven, herav 312 etter 1 time. Gjennomsnittlig tidsbruk på meklinger
etter ekteskapsloven var i Østfold i 2004 1,63 timer. Fylkesmannen antar at  samlet  tidsbruk på
mekling vil øke med innføring av obligatorisk mekling for samboere.

I Østfold utførte familievernkontorene 57,5 % av meklingene i 2004. Av 512 begjæringer om
mekling mottatt ved familievernkontorene, var det ventetid på over 3 uker for 189 (ca. 37%),
hvorav 113 (22%) skyldtes forhold ved kontoret. I tillegg til at familievernkontorene i Østfold
har lang ventetid på mekling, opplyser flere av kontorene om lang ventetid også på andre
saker.
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Fylkesmannen anser at situasjonen i forhold til ventetid ved familievernkontorene i Østfold i
dag ikke er akseptabel, og at det er nødvendig å gjøre noe med dette  før  familievernet tilføres
nye oppgaver.

Med hilsen

s  E ill Vlonsta
direktør
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rådgiver
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