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Høringsuttalelse  - Obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med

felles barn - opphevelse av barnelovens definisjon av vanlig samværsrett.

Trondheim  tingrett har ikke innvendinger til at det innføres obligatorisk mekling ved

samlivsbrudd for samboere med felles barn under 16 år. Dette likestiller barn av

gifte og samboende foreldre, ved at det blir satt fokus på at ordninger om fast

bosted og samvær er til beste for barna.  Det framstår som en praktisk ordning at

krav om meklingsattest knyttes til innvilgelse av utvidet barnetrygd.

Når det gjelder opphevelse av barnelovens definisjon av vanlig samværsrett er

det forhold som taler både for og imot dette. Det at loven definerer en vanlig

ordning, vil gi mange foreldre en veiledning i samværspørsmål og kan bidra til å

forebygge konflikter. På den andre siden er det i svært mange saker til beste for

barnet at den vanlige ordningen fravikes. Det gjelder blant annet ved samvær

med små barn, og samvær der den geografiske avstand mellom foreldrene er stor.

I tillegg kommer alle de individuelle forhold som tilsier fravik fra den vanlige

ordning.

Selv om det avtales og fastsettes mange ordninger som fraviker fra den vanlige

samværsrett, mener Trondheim  tingrett det er nyttig å beholde en legaldefinisjon.
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En legaldefinisjon gir en pekepinn på hvilket omfang samværet bør ligge på. Om

legaldefinisjonen skal ha et annet innhold enn i dag er et annet spørsmål. Vår

erfaring er at ettermiddagssamvær i mange tilfeller er vanskelig å gjennomføre på

grunn av geografisk avstand mellom foreldre, og at utvidet helg benyttes i større

og større grad.

Selv om legaldefinisjonen beholdes, bør det presiseres i loven at det ved avtale og

avgjørelse om samvær skal legges vekt på barnets alder og reiseavstand mellom

foreldrene. Når det gjelder de øvrige forhold som er nevnt i departementets

forslag til nytt andre ledd i barneloven § 43, finner vi at dette ikke bør tas inn i

lovteksten. Det kan være andre viktige moment som bør vektlegges i den enkelte

sak, og en slik momentliste inntatt i loven kan ikke bli utfyllende.

Trondheim tingrett foreslår at barneloven § 43 første ledd får slik ordlyd

Den av foreldra som barnet ikkje bur saman med, har rett til samvær med barnet om ikkje

anna er avtala eller fastsett.  Omfanget av samværsretten bør avtalast nærare.  I avtale

eller avgjerd om samvær skal det leggast vekt  på  barnets alder og reiseavstand mellom

foreldra.

Trondheim tingrett har tidligere foreslått et annet tillegg til § 43 første ledd, hvor

det presiseres at dersom samvær ikke er til beste for barnet, kan retten fastsette

at det ikke skal være samvær. Dette tillegg kan fortsatt være en del av første

ledd. Legaldefinisjonen kan fortsatt være andre ledd.
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