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Oslo, 6.februar 2005

Høringsuttalelse til forslag om å innføre obligatorisk mekling ved
samlivsbrudd for samboere med felles barn.

Regjeringen foreslo i familiemeldingen å innføre obligatorisk mekling for samboende
foreldre ved samlivsbrudd.

Aleneforeldreforeningen er positiv til at også samboende foreldre får tilbud om mekling i
forbindelse med samlivsbrudd. Vi er spesielt positive til forslag om at det kan brukes mer
ressurser på de vanskelige, konfliktfylte sakene. Av hensyn til barna, bør meklingen skje i
løpet av kort tid, slik at man ikke risikerer at det tar måneder mellom første og siste
meklingstime. Dette for i størst mulig grad å dempe konfliktnivået mellom partene og få en
rask avklaring i forhold til barnas bo- og samværssituasjon. Vi er ellers enige i at dersom
foreldrene selv ikke er motiverte, bør det være tilstrekkelig med en times mekling før det
skrives ut meklingsattest.

Det vi imidlertid ser på som uheldig, er at meklingen knyttes opp til økonomiske incentiver
jf at man ikke har rett til den ekstra barnetrygden før man har møtt til mekling. Retten til
utvidet barnetrygd bør tre i kraft fra den dagen man kan dokumentere at man har flyttet fra
hverandre. Dette mener vi bør gjelde for både samboere og ektepar som skiller lag. Den
ekstra barnetrygden er en lovfestet rettighet for den som er enslig forsørger.

Aleneforeldreforeningen mener at koblingen mellom mekling og rett til utvidet barnetrygd
er et svært uheldig virkemiddel for en gruppe som allerede står økonomisk svakt. Det svir
ekstra å redusere inntekten til en gruppe som har lite fra far og det er helt feil å koble
mekling opp mot økonomi. Dessuten er dette et virkemiddel som kun rammer barna og den
ene parten i meklingen. Vi er som allerede beskrevet positive til obligatorisk mekling også
for samboende foreldre som går fra hverandre, men uten at det kobles opp mot økonomiske
sanksjoner. Om regjeringen vil at alle skal innkalles til mekling etter samlivsbrudd, kan
dette enkelt gjøres i forbindelse med innlevering av flyttemeldingen. Da
familievernkontorene også kan fortelle at de aller fleste foreldre møter til mekling, vil den
eneste konsekvensen av å koble den ekstra barnetrygden opp imot meklingsattest, bli at
man mister denne lovfestede økonomiske rettigheten i perioden før man får meklingsattest.

Subsidiert, om regjeringen likevel  insisterer  på at uten meklingsattest, ingen utvidet
barnetrygd, så bør man få etterbetalt ytelsen fra måneden etter dokumentert samlivsbrudd.
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Forslag til endring i barnelovens  §  43 som innebærer å kutte ut
definisjonen av normal samvær:
Aleneforeldreforeningens inntrykk av dagens barnelov og definisjon av vanlig samvær, er
at dette fungerer bra for de fleste. Vår oppfatning er at de feringene som begrepet normal
samvær legger på samværsomfanget, er med på å sikre samvær. Definisjonen av vanlig
samvær, oppfattes av flere foreldre som en minstestandard for samvær, og er slik med på å
forplikte foreldre og skape forutsigbarhet ikke minst for barna i forhold til samvær.

Slik loven er i dag står foreldre helt fritt til å avtale omfanget av samvær. Der foreldrene
samarbeider godt, vil man klare å avtale samvær uten at man trenger en lovtekst som
ramme for avtalens innhold. Samtidig er vårt inntrykk at mange gjerne vil ha en rettesnor i
forhold til hvordan avtaler kan utformes mht hvor mye tid barna skal tilbringe med hver av
foreldrene. Normalsamværet i dag der foreldrene bor i noenlunde nærheten av hverandre,
er gjerne ulike varianter over annenhver helg og en kveld/natt i uka, samt deling av ferier. I
tillegg er en veiledende norm for samvær konfliktdempende for foreldre som har
problemer med å samarbeide. Vi vil imidlertid foreslå at lovteksten mht samvær midt i uka,
endres til samvær en ettermiddag/overnatting i uka.

Sammenlignet med andre land i Norden,  som ikke opererer med noen lovdefinisjon av
normalt samvær,  er det i følge opplysninger i høringsskrivet mindre samvær enn i Norge.
Det kan synes som det først og fremst er i helgene samvær praktiseres i våre naboland, skal
vi tro  notatet.

Vi er imidlertid enige i at valgfriheten i forhold til inngåelse av samværsavtaler bør
vektlegges i lovteksten. Samtidig bør hensynet til barnet og barnets beste være
fundamentet, med tanke på omfang av samvær. Forslaget til ny lovtekst kan forstås dit hen
at det er foreldrehensynet som skal vektlegges, jf begrepet best mulig foreldrekontakt som
er et svært ullent begrep og ikke til å bli klok av. Vi mener det er svært viktig at lovteksten
er klar og tydelig og at den ikke kan misforstås. Det bør komme frem at det er barnas rett
til samvær som er hovedsaken, og ikke foreldrenes rettigheter.

Ved endring i barneloven om samvær, må det også gå klart fram at retten til samvær aldri
må gå på bekostning av barnets rett til beskyttelse i forhold til samvær der barnet kan
utsettes for overgrep og omsorgssvikt.

Vennlig hilsen
For Aleneforeldreforeningen

Sti sten
Leder

Brit Karin Pedersen
Nestleder
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