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Høring - forslag til forskrift om fastsetting av farskap uten mors medvirkning
Takk for at vi har fått anledning til å uttale oss i denne saken.
Vi har forstått lovendringen av 8.6.2005 slik at fedre som ikke er gift med mor, fortsatt må
erkjenne farskapet ved underskrift på blanketten IA-55-00.10 "Erkjennelse av farskap". Dersom mor og
far er samboere , dvs har samme adresse i folkeregisteret (eller de har ulik, men har sendt inn en melding
til folkeregisteret om at de er samboere), får far automatisk del i foreldreansvaret.
Etter vårt syn bør det utarbeides to ulike erkjennelsesblanketter - det ene til bruk for samboende
foreldre (Foreldreerklæring for samboere) og den andre til bruk for ikke samboende foreldre (Erkjennelse
av farskap der foreldrene ikke bor sammen)
Foreldreerklæring for samboere. Denne blanketten bør ha som hensikt å bekrefte samboerskapet,
bevisstgjøre begge foreldre om deres ansvar og plikter overfor barnet (feks ved fig.: "vi er kjent med de
familirettslige- og arverettslige følger av erkjennelse av farskap"), samt stadfeste at begge foreldre
automatisk får foreldreansvaret. Både mor og far må i fellesskap skrive under på denne erklæringen. Punkt
5, 6 og avtale om foreldreansvar vil ikke høre hjemme på denne blanketten, neppe heller underskrift av
barnefarens foreldre når han er under 18 år. Denne fremgangsmåten, dvs fokusering på foreldrenes
likeverdige tilknytning til barnet tror vi vil være meningsfull for samboende, nybakte foreldre.
Erklæringen

vil tjene som en formalisering

av foreldrenes

plikter og rettigheter

slik det er hos gifte

foreldre.
Dersom en samboende mor holder opplysninger om fars navn tilbake, dvs ikke oppgir hans navn
på helsekort for gravide (der hun også oppgir sivilstatus) eller til sykehuset i forbindelse med fødselen og
sykehusets utfylling av "Melding om fødsel" til folkeregisteret, er det lite trolig at hun ønsker å skrive
under på en slik "Foreldreerklæringfor
samboere ". Under normale omstendigheter må dette tas som en
klar indikasjon på at hun er i tvil om farskapet. Dersom sykehuset i et slikt tilfelle sender inn til
folkeregisteret en foreldreerklæring med kun fars underskrift sammen med "Melding om fødsel" uten fars
navn, følger folkeregisteret de retningslinjer som er angitt i forslaget til forskrift. En får håpe at slike
tilfeller vil være sjeldne. De vil sannsynligvis representere en følelsesmessig vanskelig situasjon både for
helsepersonell, mor og hennes samboer. Samboeren bor i slike tilfeller av helsepersonellet oppfordres til å
møte på trygdekontoret for å erkjenne farskapet der. Sykehuset har jo i slike tilfeller ingen opplysninger
om den mannen som møter ved fødselen og oppgir å være morens samboer. Vi synes det er i overkant at
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dersom mor ikke nevner samboerens navn som far til barnet noe sted - skal myndighetene anta at
samboeren er far , uten å sørge for at farskapet utredes.

Erkjennelse av farskap der foreldrene ikke bor sammen. Denne blanketten kan være omtrent som
dagens IA 55-00 blankett. "Jeg lever sammen med/lever ikke sammen med mor" går ut og etter vårt syn
bør det stå: "Jeg er klar over at denne erkjennelsen ikke gir meg del i foreldreansvaret med mindre mor
aksepterer dette (pkt.7)" Punktet Frivillig avtale om foreldreansvar for barnet bør være et eget punkt 7.
Forøvrig har vi ingen kommentarer til forslaget.
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