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

Nord-Hålogaland Bispedømmeråd takker for tilsendt høringsbrev av 23.12.2004 og har
følgende kommentarer:

I den todelte høringsuttalelsen fremkommer to forslag:
1) Innføre obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for samboere med felles barn.
2) Oppheve barnelovens definisjon av vanlig samværsrett.

1)
Det er et viktig mål at barn av samboende foreldre ikke skal diskrimineres i forhold til
barn født i ekteskap. A innføre obligatorisk mekling for samboere med felles barn,
under de forutsetninger og vilkår det skisseres i departementets forslag, er med på å gi
barn født i samboerskap like rettigheter som barn født innenfor ekteskap. En slik
likestilling av barns rettigheter uavhengig av foreldrenes valg og sivil status støttes. Det
samme gjelder forslaget om å lovfeste i barnetrygdloven at samboere i forbindelse med
brudd skal legge frem meklingsattest for å bli tilkjent rett til utvidet barnetrygd.

I de tilfeller der den ene part ikke møter til mekling bør det sendes brev til denne der
det fremgår hva som har  blitt latt  opp i meklingsmøtet .  I tillegg bør det sendes
informasjon om regelverket i barneloven som omhandler forelderansvar,  bosted,
samvær og bidrag,  samt regelverket for offentlige ytelser til enslige forsørgere. Det må
tas høyde for at informasjonen som gis muntlig og skriftlig i meklingsmøtet, og i
etterkant,  gis på det/de språk som begge foreldre forstår. Der det er behov for tolk må
dette imøteses .  Dette gjelder særlig fremmedspråklige med dårlig norsk
språkkompetanse.  Dette for å sikre barnets rettigheter.

2)
Alle avtaler som inngås etter samlivsbrudd bør ha barnets beste som prioritert fokus. Å
operere med en legaldefinisjon av  vanlig samvær  som lovtekst kan i tenkte tilfeller være
et hinder for at gode individuelle avtaler med tilpassninger til beste for barnet inngås.
En oppheving av legaldefinisjonen vil bedre kunne legge til rette for avtaler tilpasset
barnets alder, utvikling og konkrete behov.
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Det er positivt at brev- og telefonkontakt, e-post og sms kan regnes som samvær, men
dette må komme som tillegg og ikke i stedet for reelt samvær. Det er viktig at
opphevelsen av legaldefinisjonen ikke medfører at det samlede samværsomfanget
minker.
Departementets forslag om å oppheve legaldefinisjonen av  vanlig samvær i  barnelovens
§ 43 og erstatte denne med en lovfesting av foreldres avtalefrihet med barnets beste som
rettesnor, støttes. Dette under forutsetning av at de vilkår og momenter som skisseres i
vurderingen og forslaget følges.

Med vennlig hilsen

Kj 11 Riise
stiftskapellan l/leder kirkefagavdelingen fill Sæterbø

fung.Rådgiver diakoni
Direkte innvalg: 77603976


