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Høring-forslagtil forskrift om fastsettingav farskaputen morsmåvirlifing°2
Det vises til høringsforslag

utsendt

13.10.05 fra Barne -og familiedepartementet.

Det bemerkes i kommentarene til lovens § 4 at "det er grunn til å tro at det vil være et relativt lite
antall saker hvor en samboende far erkjenner uten at mor har oppgitt ham som far, slik at dette ikke
vil gi administrative konsekvenser av vesentlig betydning for Sentralkontoret for folkeregistrering.
Det er nok i ytterst få tilfeller hvor far ikke er oppgitt på fødselsmeldingen, men problemet er at
han ikke kan registreres før farskapserkjennelse
foreligger. Det vil si at når Personregisteret
mottar en farskapserkjennelse
i ettertid, må fødselsmeldingen kontrolleres for å se om far er oppgitt
på fødselsattesten. I forbindelse med innføring av elektroniske fødselsmeldinger er det vektlagt at
man ønsker å få inn flest mulige farskapserkjennelser
på forhånd, slik at de fleste barn kan
registreres med både mor og far. I de tilfeller hvor farskapserkjennelse
ikke er innsendt på
forhånd, vil far ikke bli registrert. Men systemet vil varsle når far på farskapserkjennelsen
ikke
stemmer med tilsvarende opplysningene i fødselsmeldingen, årsaken må da kontrolleres nærmere.
I de tilfeller hvor farskapserkjennelsen
avviker med oppgitt far på fødselsmeldingen, vil de nye
rutinene få administrative konsekvenser for Personregisteret.
Det er i dag de lokale
folkeregistre som gir melding til trygdekontorene når innkommet farskapserkjennelse
ikke er i
overensstemmelse med fødselsmeldingen.
I så måte vil Personregisteret få flere oppgaver enn
det det er tillagt i dag. Videre vil også meldingen til mor om innkommet farskapserkjennelse,
jf.
forskriftens § 2, være en ekstra arbeidsoppgave for Personregisteret.
Så lenge det ikke påhviler Personregisteret noe ansvar i forbindelse med foreldrenes samboerskap,
ser vi ikke noe problem med at Personregisteret registrerer far på bakgrunn av
farskapserkjennelsen
når foreldrene er registrert ved samme adresse i Det sentrale folkeregister
eller at det er avgitt samboererklæring.
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