
DEN NORSKE KIRKE
Oslo biskop

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep

0030 Oslo

Uaru:  18,02,2005  A'-.irret.: 05/11-2 IN

_ - ,--- ;, ,.

i
1.. ;

pCJC

Deres ref.: 200405463-/BGUS

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

Barne- og familiedepartementet foreslår endringer i barneloven og
barnetrygdloven

Vi takker for tilsendt høringsnotat mottatt 3. januar 2005.02.20

Bakgrunn for høringen

I St. meld. nr 29 ( 2002 - 2003) Om familien - forpliktende samliv og forelderskap,
foreslo regjeringen reguleringer av samboeres rettigheter og plikter. Under Stortingets
behandling uttalte komiteens flertall at de ønsket å erstatte begrepet "vanlig
samværsrett".
Departementet fremmer nå lovforslag om å innføre tvungen mekling ved samlivsbrudd ,
også for samboere med felles barn, samt å oppheve barnelovens definisjon om "vanlig
samværsrett." Det er en særlig utfordring å få samboere til å mekle, ettersom de kan
flytte fra hverandre uten formaliteter. Fordelen med å oppheve definisjonen vil være at
alle avtaler må inngås på individuell basis - ut fra behovene til hvert enkelt barn - og
ikke en standardordning. Departementet foreslår videre at retten til utvidet barnetrygd til
personer som blir enslige forsørgere etteroppløsning av samboerskap, betinges av at det
fremlegges meklingsattest. Det understrekes at dette ikke skal ramme den møtende part,
dersom den ene part ikke møter. Det er i dag en rett til å mekle for samboerpar. Det nye
er at det skal bli en obligatorisk - plikten til å møte er begrenset til en time. Reglene er
begrenset til samboerpar med barn under 16 år-det samme som for gifte.

Prinsipper som er lagt  til grunn

Prinsippet om barns beste er lagt til grunn. Samfunnet har et selvstendig ansvar for å
fremme barn beste og gi barn rettsvern. Et viktig mål er at barn født av samboende
foreldre ikke skal diskrimineres i forhold til barn født av gifte foreldre. Regjeringen
understreker at forelderskap ikke avvikles ved samlivsbrudd, og at kontakten videre er
viktig både for barna og foreldrene. Fedre bruker i dag mer tid på omsorg for barn enn
tidligere. Etter samlivsbrudd ønsker fedre å fortsatt utøve sitt forelderskap. Et mål er å
styrke fedrenes omsorgsrolle.
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Barnets rett til samvær er avhengig av foreldrenes vilje til å oppfylle retten.

Samværsretten kan ikke tvangsfullbyrdes. Dersom bostedsforelderen motsetter seg fast
samvær, kan namsretten fastsette en tvangsbot. Dersom samvær ikke er til beste for
barnet, må retten eller fylkesmannen avgjøre at det ikke skal være samvær. Plikten til å
høre barnet er lovfestet. Barn som er 7 år skal få si sin mening, og når barnet er fylt 16
år skal barnets mening tillegges stor vekt. Departementet mener at det kan være
hensiktsmessig at lovteksten gir veiledning om den samlede forelderkontakten også i
samværssaker. De spør om begrepet "best mulig samlet foreldrekontakt"-, eller "størst
mulig samlet foreldrekontakt' skal brukes4e

Praktiske hensyn

Hovedsaken er at det arbeides med å finne fram til den ordning som passer best i det
enkelte tilfelle. En samværordning som passer for spedbarn, vil neppe passe for
tenåringer. Fysisk nærvær, gangavstand eller lang reisetid vil være av betydning for om
det skal være korte og hyppige samvær, eller om det er praktisk med lengre.
Disse og andre forhold vil få konsekvenser for de ordninger som inngås.

Oslo biskops vurderinger.

Oslo biskop ser positivt på disse foreslåtte lovendringene.
Oslo biskop mener at det er spesielt viktig at departementet så klart framhever de
prinsippene som skal legges til grunnfor samvær medfelles barn etter samlivsbrudd
mellom. foreldre, og også for samboende. foreldre. Prinsippet om barnets beste må være
fundamentet, samt å gi barnet best mulig rettslig vern.
Oslo biskop mener at man i lovteksten, utfra den overordnede intensjonen, bor bruke
begrepet "best mulig samlet forelderkontakt. "
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