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Høringsuttalelse  - Forslag om å innføre obligatorisk mekling ved
samlivsbrudd for samboere med felles barn og å oppheve barnelovens
definisjon av vanlig samværsrett

Fylkesmannen i Buskerud viser til høringsnotat 23.12.04, og støtter forslaget om å innføre
obligatorisk mekling for samboere ved samlivsbrudd, og innføre krav om fremleggelse av
meklingsattest før utvidet barnetrygd kan tilstås.

Fylkesmannen i Buskerud merker seg at utgangpunktet for lovendringen er at barns behov
skal behandles likt uavhengig av om foreldrene har valgt ekteskap eller samboerskap. Til tross
for dette er ikke barn i partnerskap  nevnt, selv om adopsjon av partners barn nå er mulig. Vi
ber derfor om at departementet vurderer å innføre krav om mekling også i disse tilfellene slik
at disse barna heller ikke blir diskriminert.

Vi er også enige i at barnelovens definisjon av vanlig samvær oppheves slik at foreldrene i
enda større grad blir tvunget til å inngå avtaler på individuell basis tilpasset deres barn og
livssituasjon for øvrig. Fylkesmannen i Buskerud er også positiv til at barnelovens § 43
foreslås endret slik at det fremgår direkte av lovbestemmelsen at det ved avtaleinngåelsen skal
legges vekt på barnas alder, reiseavstand og andre hensyn.

Fordelen med dagens legaldefinisjon har imidlertid vært at foreldrene gjennom denne er gjort
oppmerksom på hva som bør være et utgangspunkt ved fastsettelsen av samværet. Dette har
særlig blitt aktualisert når det gjelder spørsmål om ferier og høytider hvor mange foreldre har
oppfattet barneloven dit hen at barnet i utgangspunktet  skal  tilbringe jul og påske annet hvert
år hos hver av foreldrene. Barneloven inneholder et sett av regler som benyttes av mange,
ofte uten hjelp fra advokater eller andre som kan bistå med fortolkninger ved hjelp av
forarbeider og andre rettskilder. Begrepet  "best mulig samlet foreldrekontakt"  gir liten
veiledning i spesifikke konflikter om høytider og ferier. Vi mener derfor at barnets rett til
samvær med begge foreldrene i høytider og ferier bør lovfestes særskilt.

Vi registrerer også at departementet opprettholder sitt forslag om at plikten til å møte til
mekling begrenses til 1 time ,  og Fylkesmannen i Buskerud tolker dette dit hen at
departementet vil jobbe videre med dette utgangspunktet og på sikt fremme forslag om
endringer i barneloven i tråd med dette.  Fylkesmannen i Buskerud er skeptisk til hvorvidt
dette er den beste løsningen sett i forhold til det faktum at det nå i større grad enn tidligere
skal legges til rette for utenrettslige løsninger .  Meklerne  i fylket  gir tilbakemeldinger på at
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foreldrene i de fleste tilfellene er så vidt i ubalanse under den første meklingstimen at de ikke
evner å tilegne seg særlig informasjon og heller ikke er emosjonelt i stand til åjobbe videre
med en konkret avtale. Det er også på det rene at mange vil benytte seg av retten til  ikke å
møte til mer enn 1 time og at det dermed indirekte legges til rette for at flere saker må bringes
inn for domstolene for avgjørelse.

Med hilsen

Anne Cathnne Dahl
Avdelingsdirektør

inn e-Lene Egeland Arnesen
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