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Høringssvar til 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 barnetrygdeloven)

FO har mottatt forslaget til høring og har følgende kommentarer:

Meklingsplikt for samboere
FO ser  svært positivt på forslaget om å innføre obligatorisk mekling ved samlivbrudd
for samboere med felles barn under 16 år. Utgangspunktet må være at alle barn har
rett på å bli ivaretatt når foreldre skiller lag, uavhengig av om  de er  gifte eller
samboende. Det  samme  må  også  gjelde med hensyn til meklingens omfang.

FO er imidlertid usikker på om reduksjonen fra tre til en times pliktmessig mekling har
annen funksjon enn å gi informasjon om regelverket som gjelder barn ved
samlivsbrudd. I saker med høyt konfliktnivå viser erfaringer fra familievernkontorene
at det kan skje positive endringer i løpet av den prosessen som et meklingsforløp på
3 timer innebærer. Det blir også vist til at reduksjon i timeantallet vil føre til at langt
flere saker enn i dag vil bli ført for domstolene. Noe som vil føre til at det tar lengre tid
før en avgjørelse foreligger, være dyrere og ikke minst være et spørsmål om
tilstrekkelig sakkyndig kompetanse i rettsystemet til å fatte gode avgjørelser.

FO støtter  også  forslaget om å gjøre utbetaling av utvidet barnetrygd til personer som
blir enslig forsørger etter oppløsning av samboerskap betinget av at det framlegges
meklingsattest.  Dette forutsetter at meklingsattest skrives ut når den av foreldrene
som møter til mekling krever det, og at den ene av foreldrene ikke kan hindre
utbetaling av utvidet barnetrygd til den andre ved å unnlate å møte til mekling.

Opphevelse av  legaldefinisjonen  på vanlig samvær
Forslaget om å oppheve barnelovens definisjon av vanlig samvær (legaldefinisjonen)
og at alle avtaler skal ha utgangspunkt i behovene til det aktuelle barnet (barnets
beste) og inngås på individuell basis ser vi på som positivt.

Departementet har drøftet om det i lovteksten skal legges føringer utover den
individuelle friheten og anbefaler at i lovteksten legges det vekt på  "best  mulig samlet
foreldrekontakt, barnets alder, reiseavstand mellom foreldrene og andre hensyn til
barnet." FO mener at i forhold hvor det ikke er konflikt om samværet må dette være



den beste måten å fastsette samværet på. Der hvor det i utgangspunktet er store
konflikter kan også frihet innenfor disse rammene være kilde til økt konfliktnivå, fordi
man ikke har noen juridiske føringer å fastsette omfanget etter. Imidlertid kan det
samme sies om legaldefinisjonen - er det uenighet om samværene er også
gjeldende bestemmelse konfliktskapende.  FO støtter derfor forslaget om å oppheve
barnelovens definisjon av vanlig samvær.

Forslag fra arbeidsgruppe som har drøftet samvær,  foreldreansvar osv i saker
hvor det foreligger mistanke om vold og overgrep mv.
FO ber om at de fra regjeringens side snarest  avklares  hvilke forslag om å beskytte
barn mot overgrep som skal inn i lovverket. Vi mener dette bør gjøres raskt slik at
man slipper en ny runde med lovendringer om kort tid.

Økonomiske konsekvenser
Innføring av obligatorisk mekling også for samboere som skiller lag vil føre til økt
press på familievernkontorenes kapasitet. Dette vil i særlig grad gå ut over
aktivitetsnivået overfor de som kommer til familierådgivning. Hvis man vil unngå
lengre ventetid for denne gruppa må det tilføres friske penger slik at stillingshjemlene
kan økes.
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