
 

 

 
Notat til Stortingets familie- og kulturkomité, 09.012017:  

Kommentarer til endringer i Barneloven for å fremme likestilt foreldreskap 

Barneombudets fremste oppgave er å passe på at lovgivningen til vern om barnets interesser blir fulgt, og at 

ny lovgivning er i samsvar med våre forpliktelser etter FNs barnekonvensjon. I saker som gjelder barn med 

foreldre i to hjem er derfor vår rolle å sette søkelyset på barnets interesser. Barnelovens utgangspunkt er at 

alle avgjørelser om barn skal bygge på barnets beste. Vi advarer mot lovendringer som kan svekke barns rett 

til å få sitt beste vurdert og vektet som et grunnleggende hensyn. Målet må være et regelverk som i størst 

mulig grad bidrar til at foreldre fokuserer på hva som vil være den beste løsningen for deres barn. Barns 

interesser må ikke vike for hensynet til likestilling og foreldrerettferdighet.  

 

Barneombudets hovedkommentarer til forslag om endringer i barneloven:  

 

 Felles foreldreansvar: Barneombudet støtter ikke forslaget om automatisk felles foreldreansvar også 

for foreldre som ikke bor sammen ved barnets fødsel. Det kan være positivt at foreldrene må ta et 

aktivt skritt for å etablere felles foreldreansvar, slik som i dagens lovverk. En aktiv handling viser at 

man har reflektert over og kommet fram til at man faktisk ønsker å dele ansvaret for barnet. Det 

motsatte, som nå foreslås, er tungvint og kan også være konfliktskapende. I ytterste konsekvens kan 

en slik regel på sikt føre til at barn fratas kjennskap til far.  

 

 Delt bosted: Barneombudet er glade for at delt bosted ikke foreslås som hovedregel ved 

samlivsbrudd, men er bekymret for at delt bosted skal særlig fremheves i loven da dette helt klart 

kan svekke barnas posisjon i disse sakene.  

 

 Meklingsplikt ved flytting: Barneombudet støtter forslag om å utvide varslingsfristen til tre måneder 

ved flytting. Vi mener også det er riktig å innføre meklingsplikt ved flytting hvis foreldrene ikke er 

enige.  

 

Regjeringen foreslår å endre barneloven slik at delt bosted framheves som alternativ ved samlivsbrudd. Vi 

advarer mot en slik endring, da vi mener endringen vil sende sterke signaler om at foreldrerettferdighet er 

viktigere enn hensynet til barnets beste ved samlivsbrudd. Barneombudet presiserer at vi ikke er motstander 

av delt bosted, men mener at lovverket må signalisere at det viktigste er at foreldre velger den 

bostedsordningen som er best for deres barn ved et samlivsbrudd. Vi understreker også at det er gode 

muligheter for delt beslutningsmyndighet i dagens «delt bosted». Foreldre kan bli enige om hvor mye tid 

barna bor hos hver av dem og likevel ha ordningen «delt bosted» i den forstand at foreldrene bestemmer like 

mye.  

Konfliktfylte samlivsbrudd kan gi svært negative konsekvenser for barns fysiske og psykiske helse. 

Barneombudet oppfordrer til å forebygge og dempe konflikter ved å styrke familievernets tilbud. Foreldre må 

få tilbud om flere timer i familievernet, og barna tilbud om en egen time slik at deres behov blir sett og hørt.  

Vi kan ikke se at Regjeringens forslag til endring av barneloven for å dempe foreldrekonflikter vil være en 

kunnskapsbasert avgjørelse, da det ikke foreligger forskning eller utredning som viser dette.  

 

Vi ber dessuten komiteen merke seg høringsrunden, der flere tunge faginstanser i tillegg til Barneombudet 

advarer mot Regjeringens foreslåtte endringer.  


