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Høringsnotat  -  Forslag om å innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd
for samboere med felles barn og å oppheve barnelovens definisjon av vanlig
samværsrett.
(endringer i barneloven og barnetrygdloven)

Fylkesmannen viser til høringsnotat av 23.12.04 om endringer i Lov om barn og foreldre
vedrørende mekling og samvær. Høringsforslaget omtaler to tema, som fylkesmannen
behandler hver for seg.

Forslag om å innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles
barn.
I høringsnotatet foreslår departementet å endre barneloven slik at det innføres obligatorisk
mekling ved samli-,,sbrudd for samboende foreldre med felles barn. Det vises til gjeldende
ekteskapslov som slår fast at ektefeller med felles barn under 16 år skal møte til mekling før
sak om separasjon eller skilsmisse etter ekteskapsloven §§ 20 og 22 kan bringes inn for retten,
jf ekteskapsloven § 26. Formålet med meklingen er å finne frem til en avtale om felles barn
vedrørende foreldreansvar, samvær eller hvor barnet skal bo fast. Under meklingen er det
barnas situasjon som skal vektlegges, og det er prinsippet om barns beste som skal legges til
grunn.

Med sitt lovforslag legger departementet til rette for lik behandling av saker som gjelder barns
situasjon etter foreldrenes samlivsbrudd, uavhengig av om foreldrene har valgt ekteskap eller
samboerskap som sin samlivsform. Departementet fremhever med dette barns behov for lik
behandling uavhengig av foreldrene samlivsform.

Konklusjon:
Fylkesmannen i Oppland slutter seg til departementets forslag om å endre barneloven slik at
det innføres obligatorisk mekling for samboere med felles barn ved samlivsbrudd, tilsvarende
gjeldende ordning for ektepar.

Likeledes støtter Fylkesmannen i Oppland departementets forslag om at det lovfestes i
barnetrygdloven at samboere i forbindelse med samlivsbrudd hos foreldrene skal legge frem
meklingsattest for å bli tilkjent retten til utvidet barnetrygd.
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Forslag om å oppheve barnelovens definisjon av vanlig samværsrett.
I høringsnotatet foreslår departementet at legaldefinisjonen av vanlig samvær i barnelovens
§ 43 oppheves og erstattes med en lovfesting av at foreldrene har avtalefrihet og at avtalen
skal rette seg etter barnets beste.

Det foreslås at man i lovteksten skal bruke begrepet "best mulig samlet foreldrekontakt", og at
det i den enkelte sak skal tas individuelle hensyn. Momenter som skal tillegges vekt er bl a
barnets alder, tidligere foreldretilhørighet, forhold til søsken, geografisk avstand, nettverk
m.m.

Lovforslaget legger til grunn at avtaler skal inngåes på individuell basis og det legges vekt på
foreldrenes valgfrihet.

Fylkesmannen i Oppland mener at utvalget i sitt høringsnotat har tatt hensyn til den
samfunnsmessige utviklingen og at det legges til rette for individuelle ordninger som skal
tilpasses det enkelte barn.

Konklusjon:
Fylkesmannen i Oppland slutter seg til departementets forslag om at barnelovens § 43
oppheves og erstattes med en lovfesting av at foreldrene har avtalefrihet og at avtalen skal
rette seg etter barnets beste.
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