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Vi viser til høringsbrev

av 13. oktober 2005.

Etter barneloven § 4 tredje ledd kan en mann som er samboer med barnets mor erkjenne
farskapet til barnet uten at hun har oppgitt han som far. I disse tilfellene hvor mor ikke har
medvirket, skal hun varsles om at samboeren har erkjent farskapet.
Barne- og familiedepartementet
forslår i forskriftens § 2 at meldeplikten legges til
Sentralkontoret for folkeregistrering. Det foreslås videre at meldingen skal sendes på en slik
måte at det er sikkert at mor får kunnskap om erkjennelsen. Meldingen skal inneholde
opplysning om farskapet, felles foreldreansvar og fremgangsmåte hvis mor er uenig i
farskapet.
Saken reiser to forhold. Det ene er farskapserkjennelsens
underretningen
til barnemoren.

form og innhold, det andre er

1. Fars kapserkjennelsen
I sitt høringsbrev har departementet lagt til grunn at lovendringen med tilhørende forskrift
ikke får administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.
Vi er enig i at lovteksten i isolert sett ikke har ressursmessig betydning. Hvordan
gjennomføringen (saksbehandlingsrutiner
m.v.) gjøres i forskrift kan imidlertid få betydning.
Det er derfor viktig at det ikke legges opp til rutiner som krever ekstraressurser.
Selv om
disse isolert sett ikke krever så mye, så kommer det uansett som noe ekstra ved siden av de
arbeidsoppgaver vi er pålagt i Finansdepartementes
tildelingsbrev.
For at det nye meldingssystem

som foreslås

rutinene er rasjonelle og enkle å adminstrere.
fremstår ikke som klare på dette område.

skal fungere

må utgangspunktet

Departementets

merknader

være at

til § 2 i forskriften

Vi foreslår at det lages en ny blankett for farskapserkjennelser
der mor ikke har medvirket.
Foruten at farskapet erkjennes på blanketten, må den ha et felt for samboererklæring
som
må være fylt ut for de tilfeller foreldrene ikke er registrert bosatt på samme adresse.
Blanketten må inngå i et snappsett der ett av eksemplarene er underretningen til
barnemoren.
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Vår erfaring viser at bruk av snappsett er meget rasjonelt og ytterst lite ressurskrevende.
Et
slikt system minimaliserer også risikoen for at meldingen ikke blir sendt moren. Skal det
skrives ut en egen melding må det gjøres i en egen arbeidsoperasjon. Det ligger i saken at det
øker faren for at melding til mor kan bli utelatt.

2. Underretning

til barnemoren.

I utkastet til § 2 annet ledd i forskriften foreslås det at meldingen skal sendes på en måte
som sikrer at mor får kunnskap om erkjennelsen. I kommentaren til § 2 foreslås at interne
rutiner kan regulere hvordan meldingen skal sendes. Det er antydet bruk av rekommandert
sending eller brev med mottakskvittering.
Formålet er å sikre bevis for at melding er sendt
og mottatt.

Vi mener det her legges opp til rutiner som skiller seg fra de vanlige krav til underretning i
forvaltningsloven § 27 første ledd. Vi kan ikke finne støtte for i Innst. 0. nr. 84 ( 2004-2005)
at det skal være skjerpede krav til i hvilken form underretning skal skje.
Rekommandert sending er bare dokumentasjon for at det er sendt et brev til barnemor. Slik
sending er ingen garanti for innholdet i brevet og at mor mottar brevet. Det er heller ikke
uvanlig at rekommanderte brev av ulike grunner ikke blir hentet av mottaker.
Vi mener derfor det er tilstrekkelig å la underretningen gå i vanlig postsending til den
bostedsadresse moren har registret i folkeregisteret. For å dokumentere dette foreslås det at
farskapserkjennelsen
(original) gis påskrift om når melding er sendt til mor. Kommer brevet
i retur, vil det normalt skyldes at mor har unnlatt å gi lovpålagt melding til folkeregisteret
om flytting. Dette kan ikke folkeregistermyndigheten
ha ansvar for.
Vi mener det er en sak for bidragsfogden å følge opp slike saker. Vi foreslår derfor at der
meldingsbrevet til mor kommer i retur, skal saken oversendes bidragsfogden for eventuell
oppfølging. Folkeregistermyndigheten
er her en registrerings- og ikke kontrollinstans. Det
ligger da i sakens natur at folkeregisteret ikke skal utøve saksbehandling her.
Sentralkontoret

ingen merknader

til forskriftsutkastets

øvrige paragrafer.

ed hilsen

entralkontoret

for folkeregistrering

Harald Hammer
underdirektØr
Ingrid Sørum

