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Leder

Se framover!

Dette bladet, som tidligere blad, har 
vært et godt dugnadsprosjekt fra 
medlemmer og bidragsytere til bladet. 
Takk alle sammen! F2Fs tillitsvalgte får 
mange innspill og spørsmål som opptar 
medlemmene. Disse brukes til å utvikle 
F2F og sette tema på vår agenda. Jeg 
fikk tidligere i år en henvendelse fra én 
om samvær under tilsyn. Vedkommende 
mente denne type samvær virket negativt 
for seg og barnet. Spørsmålet ligger 
til grunn for artikkelen på side 6. Vår 
jurist har gjort et grundig arbeid med å 
belyse de to tilsynsformene som gjelder.  
Artikkelen viser at om situasjonen kan 
virke fastlåst, så er det en vei inn i å 
skape en god relasjon til barnet man 
ønsker å gi en best mulig oppvekst. Jeg 
har forståelse for at vedkommende var 
oppgitt, men å stille seg negativ til å ta 
i mot en løsning for å komme videre, er 
ikke framtidsrettet.

I oktober hadde vi en samling for 
tillitsvalgte for å fokusere på hvordan 
vi kan være aktuelle i vår aktivitet og 
for medlemmene framover. Lederen for 
lokallaget i Oslo/Akershus delte med 
oss sine tanker om kamelsluking. Ja, av 
og til må man kanskje bidra mer enn hva 
man mener er rimelig. Da gjelder det å 
løfte blikket og fokusere på hva som er 
målet man jobber fram mot. Det har 

i og for seg også vært rettesnoren for 
hvordan F2F jobber for å oppnå målene 
med å skape trygge familieforhold for 
barn med to hjem. Vi ønsker å belyse 
med gode argumenter, vi er ikke redde 
for å markere synspunkter, men vi må 
komme i dialog med de parter som kan 
hjelpe oss til å nå vårt mål om å premiere 
samarbeid i stedet for at den som vil 
minst kan terminere for gode løsninger.

I tiden framover vil vi se på hvordan 
vi kan styrke vårt arbeid for å 
komme videre i vårt barnelovsarbeid. 
Barnelovsendringen som nylig ble 
implementert, er et skritt i riktig retning. 
I sittende regjerings politiske plattform 
(Jeløya-plattformen) er det lagt føringer 
for å følge opp barnelovsarbeidet. 
Der står det: «Sette ned et utvalg 
som skal gjennomgå og modernisere 
barneloven. Utvalget skal blant annet 
vurdere betydnin gen av bidragssystemets 
utforming for likestilt foreldreskap 
og med utgangspunkt i barns beste 
vurdere hvordan foreldre kan sikres like 
rettigheter som omsorgspersoner.». Vår 
utfordring er å hjelpe politikerne til å 
finne de gode løsningene. Den oppgaven 
må vi løse.

Avslutningen hvor jeg skal ønske god 
jul til deg som leser, er blitt en liten 

utfordring. Dette fordi jeg vet at ikke 
alle har fått på plass en rimelig ordning 
for å feire jul eller nyttår med sine barn. 
Jeg har stor respekt for alle som kjenner 
savn. Jeg har vært der selv. I respekt for 
alle som kjenner på et savn, ønsker jeg 
alle våre medlemmer og sympatisører en 
riktig god jul og et godt nytt år! Om ikke
alt er helt som man ønsker, så viser vårt 
arbeid at tiden jobber for oss.

Når dette skrives er vi i innspurten på produksjonen av bladet du nå leser i. 
Det er alltid spennende å følge fremdriften i produksjonen. Greier vi å ha en 
sammenheng i stoffet, er vi relevante og aktuelle nok til at F2Fs medlemmer 
får et positivt utbytte av å lese bladet? Gir bladet innsikt i arbeidet F2Fs 
tillitsvalgte og frivillige utfører? Jeg håper vi har greid å levere et blad som 
svarer på disse punktene.

John Michal Sørensen, konstituert leder F2F
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Samværsnekt

Vi har begge i flere år arbeidet med 
familietvister både utenrettslig og i vårt 
rettssystem. I en familietvist viser man 
ofte til barnets reaksjoner om foreldrene 
er uenige om samvær og omsorg. 
Reaksjoner etter samvær kan være 
av veldig forskjellig karakter. Typiske 
reaksjoner kan være at barnet viser uro, 
dårlig konsentrasjon, har sinneutbrudd, 
sover dårlig osv i kortere eller lengre tid 
etter samvær. For mindre barn kan det 
også dreie seg om at barnet går noe tilbake 
i utvikling etter samvær, klamrer seg 

til mor eller far, snakker babyspråk osv. 
Reaksjoner viser seg vanligvis når barnet 
kommer hjem til hovedomsorgspersonen 
igjen, og reaksjoner kan komme selv om 
barnet har vist trivsel på samvær. Når 
det gjelder reaksjoner i forbindelse med 
samvær er det slik at det må forventes 
visse reaksjoner ved omsorgsbytte, og de 
sakkyndige i barnesaker beskriver ofte at 
dette er vanlig. 

Problemstillingen med reaksjoner etter 
samvær er kompleks da det ofte er 
vanskelig å finne ut årsakene til barns 
reaksjoner etter samvær. Reaksjoner er 
sammensatt og kan ha en rekke årsaker 
som gjør at barnet endrer atferd. Noen 
reaksjoner i overgangen mellom to hjem 

er vanlige mens andre kan være av mer 
alvorlig karakter og være mer langvarige. 

Det er viktig at barns reaksjoner tas på 
alvor av foreldrene, men vi ser altfor 
ofte at dette ender i alvorlige og fastlåste 
konflikter mellom mor og far. Dersom 
et barn viser reaksjoner etter samvær 
er det for mange som tyr til drastiske 
tiltak som å nekte den andre forelderen 
å se barnet, eller man krever umiddelbar 
reduksjon av samvær. Dersom den som 
har hovedomsorgen for barnet velger å 
holde barnet tilbake fra samvær kan det 
i praksis ta svært lang tid før samværene 
gjenopptas. I noen tilfeller flere måneder 
dersom man må bringe saken inn for 
rettssystemet.

At barn har reaksjoner etter samvær er ofte et tema i barnefordelingssaker, 
og det ender dessverre ofte med samværsnekt eller krav om redusert samvær. 
I for stor utstrekning brukes samværsstans grunnet barnets reaksjoner, men 
som senere viser seg at det ikke var grunnlag for et så drastisk tiltak.

Barns reaksjoner som 
begrunnelse for å nekte 
eller redusere samvær

Tone Lill Thingvold Berit Johannesen

TEKST:  TONE LILL THINGVOLD OG
   BERIT JOHANNESEN
   ADVOKATHUSET-STAVANGER
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Samværsnekt

Barnet har en rett til å se begge sine 
foreldre, og det er viktig for barnets 
tilknytning til foreldrene at man har god 
kontakt med begge.

For å kunne stanse et samvær i strid med 
dom eller rettsforlik må det bevises at 
det er umulig å gjennomføre samvær. 
Terskelen er altså svært høy og det 
kreves umulighet for å nekte foreldre og 
barn samvær med hverandre. Dette vil 
for eksempel være ved fare for barnets 

fysiske eller psykiske helse dersom 
samvær gjennomføres. Der det er risiko 
for vold fra samværsforelderen vil en 
kunne holde barnet tilbake fra samvær 
ut ifra en nødrettssituasjon. 

Men i praksis er det altfor lett å stoppe 
samvær dersom den ene forelderen 
ønsker det. Våre domstoler har begrenset 
kapasitet og saksbehandlingstiden er ofte 
svært lang. Den som blir nektet samvær 
føler seg ofte helt overkjørt og opplever 

å ikke ha en stemme i forhold til den 
avgjørelsen som er tatt for barnet.      

Det er naturlig at den som får barnet hjem 
etter samvær, og ser at barnet forandrer 
atferd i tiden etterpå, blir bekymret. Det 
er også forståelig at samværsforelderen 
synes det er vanskelig å forholde seg 
til barnets reaksjoner når man selv 
bare har sett at barnet har hatt en helt 
adekvat atferd under samværet. Det er 
derfor viktig at foreldre er seg bevisst at 
reaksjoner etter samvær kan forekomme 
og at man som foreldre må angripe 
problemstillingen sammen. Mor og far 
må sammen prøve å forstå hva barnet 
kan reagere på. Er det for eksempel 
andre ting i barnets liv som kan skape en 
atferdsendring hos barnet i en periode? 
Det kan være samlivsbruddet, bytte av 
barnehage, foreldres nye kjærester, at 
foreldrene har veldig forskjellige rutiner 
osv. Det blir ofte for enkelt å tenke at 
reaksjoner etter samvær skyldes at det er 
noe galt med samværene i seg selv.

Foreldrene kan søke råd ved helsestasjon 
eller ved familievernkontoret der man har 
kompetanse på slike problemstillinger 
og hvordan man bør angripe dette. Det 
beste for barnet er at mor og far har en 
konstruktiv dialog og forsøker å tolke 
barnets signaler. Da kan man se på 
forskjellige løsninger som kan prøves ut 
for å gi barnet best mulig ro og stabilitet.   

til alle medlemmer, med takk 
for støtten til vårt arbeid! 

Ikke medlem? Send SMS “pay F2F” til 09316

God jul
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Samvær med t i lsyn

4) Prop. 85 L (2012-2013) s. 86-87.1) Antakelse eller formodning 
2) Prop. 85 L (2012-2013) s. 86-87.
3) Prop. 85 L (2012-2013) s 52.

Juss

Det er en presumpsjon1 i barneloven om at 
det er til barnets beste å ha kontakt med 
begge sine foreldre. 

Samvær med tilsyn - etter 
barneloven§ 43 a

Barnet har rett til samvær med begge 
sine foreldre etter barneloven § 42 og 
foreldre har rett til samvær med sine 
barn etter barneloven § 43, så lenge 
dette er til barnets beste. I noen tilfeller 
kan det være noe i relasjonen mellom 
forelder og barn, eller mellom foreldrene 
som medfører at det bør være andre 
tilstede under samværet for å gi støtte 
og/eller beskyttelse. Domstolen er derfor 
gitt anledning til å beslutte at samvær 
mellom forelder og barn skal være med 
tilsyn i særlige tilfeller dersom hensynet 
til barnet taler for det, jf. barneloven § 43 a.

Samvær med tilsyn innebærer at en 
tilsynsperson er til stede under samvær 
mellom forelder og barn. Det er to 
forskjellige typer tilsyn, beskyttet tilsyn 
og støttet tilsyn. Nærmere bestemmelser 
for disse formene tilsyn er gitt i 
«forskrift om samvær med tilsyn etter 
barnelova». Forskriftens formål er å 

sikre at samvær med tilsyn er til barnets 
beste, å bidra til en forsvarlig og effektiv 
oppnevning av tilsynsperson og sikre 
en trygg gjennomføring av samværet, jf. 
forskriftens § 1.

Dersom retten bestemmer at det skal 
være beskyttet tilsyn er det barnevernet 
som har ansvaret for å føre tilsyn, jf. 
forskriften § 5. Ved beskyttet tilsyn kan 
det være samvær i opptil 16 timer per år. 
Denne formen for tilsyn skal benyttes i 
tilfeller hvor det anses å være til barnets 
beste med avgrenset samvær, og hensyn 
til barnet tilsier at det skal være tilsyn 
under hele samværet. Det kan dreie seg 
om saker der det har vært problematikk 
knyttet til vold, rus og psykiske lidelser, 
som kan påvirke omsorgsevnen, men 
hvor samvær likevel er til barnets beste.2 

I forarbeidene står det at beskyttet tilsyn 
skal gi vern, men også gi barnet en følelse 
av trygghet, både fysisk og psykisk.3

Støttet tilsyn er en mindre inngripende 
form for tilsyn. Det følger av forskriften § 
6 at støttet tilsyn kan benyttes der samvær 

er til barnets beste, men at barnet eller 
samværsforelderen har behov for støtte 
og veiledning under samværene. Dette 
er en mindre omfattende form for tilsyn 
og kan gi mer fleksible løsninger, som 
at tilsynsfører ikke er til stede ved hele 
samværet dersom tilsynsfører vurderer 
at det er forsvarlig. Denne typen tilsyn 
er særlig aktuell i tilfeller hvor det er 
store vedvarende konflikter mellom 
foreldrene. Det kan også være aktuelt i 
saker hvor barn og forelder ikke kjenner 
hverandre og har behov for støtte fra en 
utenforstående i en bli kjent fase.4

I LF-2018-24631 fikk en mor samvær 
med sine barn under tilsyn 2 ½ timer 
hver måned med opptrapping til 5 timer 
hver måned etter ett år. I denne saken var 
det store konflikter mellom foreldrene. 
Barna hadde hatt uregelmessig samvær 
med sin mor da hun ikke fulgte opp 
samværsavtaler. Dette hadde gitt barna 
mange skuffelser og de gav under 
rettens behandling av saken uttrykk 
for at de ikke ønsket samvær med sin 
mor. Lagmannsretten redegjorde for 

TEKST: ANNETT HOLMEN

Annett Holmen
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Samvær med t i lsyn

5) Se for eksempel Rt. 1996-888
6) LB-2018-78752

barnelovens presumsjon om at det er til 
barnets beste å ha kontakt med begge 
sine foreldre, en presumsjon som også er 
fult opp i rettspraksis.5 Lagmannsretten 
la til grunn at det skulle være samvær da 
det i et langsiktig perspektiv ble vurdert 
til å være det beste for barna. Det ble 
bestemt at samværene skulle være med 
tilsyn. Lagmannsretten sluttet seg til 
tingrettens begrunnelse for at samvær 
skulle være med tilsyn. Begrunnelsen 
for dette var at barna hadde behov for 
gradvis tilvenning av kontakt med sin 
mor, å gi barna trygghet og sikkerhet, og 
konflikten mellom foreldrene. I tillegg 
mente retten at tilsyn kunne bidra til 
at samværene ble gjennomført etter 
dommen.

Det avgjørende for hvilken tilsynsform 
som velges er barnets behov. Domstolen 
må bestemme hvilken tilsynsform som 
skal benyttes, og i barneloven § 43 a er det 
presisert at begrunnelsen må begrunnes.

I en sak for lagmannsretten hadde far 
anket over tilsynsformen.6 Partene var 

enige om at det skulle være samvær 
da barna ønsket samvær med sin far, 
og han var en god omsorgsperson for 
dem. Tingretten hadde bestemt at det 
skulle være beskyttet tilsyn, mens far 
mente at det skulle være støttet tilsyn. I 
denne saken stadfestet lagmannsretten 
at særlige hensyn måtte være tilstede 
for å gi grunnlag for beskyttet tilsyn. I 
denne saken hadde far nylig kommet ut 
fra fengsel og han hadde rettet alvorlige 
trusler mot mor. Mor var svært redd for 
far og mente at hun ikke kunne ha noen 
kontakt med far. Retten opprettholdt 
tingrettens beslutning om beskyttet 
tilsyn. Dette begrunnet de med at 
det var en vesentlig risiko for at mors 
omsorgsevne ble vesentlig redusert 
som følge av frykt for far om det ikke 
var beskyttet tilsyn. Retten mente at 
avgjort var en ulempe for barna om 
mors omsorgsevne ble svekket. Dette var 
tilstrekkelig grunn for at det skulle være 
beskyttet tilsyn i denne saken.

I LF-2018-54160 var det høyt konflikt-
nivå mellom foreldrene. Retten var ikke 

i tvil om at det skulle være samvær, men 
drøftet hvor omfattende samværet skulle 
være og om det skulle være tilsyn. Mor 
ønsket at det skulle være beskyttet tilsyn, 
mens far ønsket at det ikke skulle være 
tilsyn. I denne saken ble det lagt stor 
vekt på uttalelse fra to sakkyndige som 
mente at det var alvorlige mangler ved 
fars samværsevner. I denne saken var det 
to barn, det ene uttrykte usikkerhet og 
frykt for samvær med far mens det andre 
barnet ønsker samvær. På grunnlag av at 
det var lenge siden sist samvær og fars 
personlighetstrekk besluttet retten at det 
skulle være tilsyn. Retten mente at støttet 
tilsyn ikke var nok for å trygge barna. 
Dette ble begrunnet i at det ene barnet 
gav uttrykk for usikkerhet og frykt ved 
samvær med far.

Tilsynspersonen oppgaver følger av for-
skriftens § 9. Tilsynspersonen skal bidra 
til å gjennomføre tilsynet i samsvar 
med pålegget som er gitt av retten. 
Tilsynspersonen skal skrive en rapport 
om gjennomføring av samværet, 
grunnen for dette er at det skal kunne 

Illustrasjonsfoto
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Samvær med t i lsyn

Illustrasjonsfoto

Rune H. Rækken og Sølvi Leander takkes for 
innsatsen på Landsmøtet 2017

vurderes om tilsynssamværet skjer i 
henhold til pålegget og om hendelser 
under samværet tilsier at det er behov 
for annen oppfølgning av familien.7  

Dersom tilsynsfører under samværet 
blir oppmerksom på forhold som tilsier 
at gjennomføring av samværet ikke er til 
det beste for barnet skal dette omtales 
særskilt i rapporten, jf. forskriften § 9 
tredje ledd. Dette er viktig for å følge opp 
saken videre. Retten har i sin avgjørelse 
vurdert om samvær vil være til barnets 
beste, og det er ikke opp til tilsynsfører 
å ta en ny vurdering på dette. Det er nye 
omstendigheter i saken som anses for å 
være uheldige for barnet det siktes til i 
tredje ledd.8  

Det følger av annet ledd at ved alvorlige 
hendelser under samværet skal tilsyns-
personen stoppe samværet. Det skal 
sterke grunner til for at samværet skal 
stanses. For eksempel om det er grunn 
til å tro at forelderen er ruset, psykisk 
ustabil eller fremstår skremmende. Også 
ved hendelser som kan medføre fare for 
barnet kan det være grunnlag for å stanse 
samværet.9

Det følger av barneloven § 43 a at 
ordninger ikke skal være permanent, 
varigheten skal avgrenses. Beslutningen 
om at samværet skal være med tilsyn vil 
være for en bestemt tidsperiode og noen 
ganger kan dommen også si noe om 

hvordan samværet skal være etter denne 
tidsperioden. Hvordan samværet skal 
være etter perioden med samvær med 
tilsyn er over er forskjellig ved støttet 
og beskyttet tilsyn. Det er forutsatt i 
forarbeidene at samvær med støttet 
tilsyn ofte vil gå over til samvær uten 
tilsyn eller med privat tilsyn.10 Ofte er 
det slik at det er foreldrene selv som lager 
en samværsavtale etter at tiden med 
samvær med tilsyn er over. Familievernet 
kan hjelpe foreldrene med å komme frem 
til en samværsavtale. Dersom foreldrene 
ikke blir enige om en ny samværsavtale 
må den forelderen som ønsker fortsatt 
samvær reise en ny sak for retten.11

7) https://www.regjeringen.no/
 globalassets/upload/bld/barneloven.pdf s. 10
8) https://www.regjeringen.no/
 globalassets/upload/bld/barneloven.pdf s. 11

9) https://www.regjeringen.no/
 globalassets/upload/bld/barneloven.pdf s. 10

10) Prop 85 L (2012-2013)
11) https://www.regjeringen.no/globalassets/
 upload/bld/barneloven.pdf s. 4

F2Fs landsmøte 2019
F2F landsmøte avholdes 30. mars 2019. 
Nærmere informasjon vil bli kunngjort 
jfr. våre vedtekter til alle medlemmer 
senest 8 uker før møtet.

Foreningen 2 Foreldre står foran en 
spennende tid og er en spennende 
organisasjon å arbeide i for deg som er 
samfunns engasjert og ønsker å gjøre en 
innsats for barns oppvekstvilkår.

Dette er en invitasjon til DEG som 
ønsker å sette ditt preg på F2Fs arbeid og 
du kan tenke deg å gjøre en innsats for å 
skape trygge familieforhold for barn med 
to hjem!

Ta kontakt med leder for F2Fs 
valgkomitè, Rune H. Rækken, raekken@
online.no og meld deg som kandidat. Du 
kan også melde inn andre som du anser 
som gode kandidater til vårt Hovedstyre.
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Samling

Samling 13.-14. oktober for 
nåværende og kommende 
ressurspersoner i F2F
Helgen midt i oktober var tillitsvalgte og inviterte samlet til informasjon, 
faglig påfyll, nytenkning og gruppearbeid.

Dagen begynte med en gjennomgang 
av målet til F2F og hva F2F faktisk har 
oppnådd gjennom sine drøye 30 år. Målet 
er todelt og krystallklart - og har vært det 
fra dag 1 - å styrke barns forhold til begge 
foreldre og sikre livslangt foreldreskap. 
Hva betyr det? Jo, at F2F arbeider for at 
begge foreldre skal være tilstede og ta 
ansvar i samliv og at barna skal få omsorg 
fra begge foreldre også om de går hver til 
sitt. 

Mange F2Fere har erfart at verden 
dessverre ikke er så enkel. Forskning 
viser med all tydelighet at barna kommer 
styrket ut med brei kontakt med 
begge foreldrene. Hvorfor må det da 
argumenteres for lover og ordninger som 
setter barnet i sentrum?

En kan bli oppgitt over situasjonen 
i dag, men F2F har siden 1985 
systematisk jobbet for delt bosted som 
utgangspunkt ved samlivsbrudd. Siden 
den gang er det bl.a. blitt innført lovfestet 
samværsrett også om foreldrene ikke 
har bodd sammen, deling av samværs-
reisekostnader, endring av bidrags-
systemet, felles foreldreansvar for 
samboere og delt bosted som første 
alternativ i barnelovens §36.

Dette hadde ikke vært situasjonen i dag 
om ikke F2F hadde avgitt mer enn 60 
høringssvar de siste 20 årene avsluttet 
seniorrådgiver Rune Harald Rækken i 
sitt foredrag.

Lokallagene fikk også presentert seg. 
Både Hordaland og Oslo/Akershus 
har månedlige møter første tirsdag i 
måneden hvor ulike tema/foredrag blir 
tatt opp. Lokalstyret er tilgjengelig for 
råd og veiledning. Arrangementene blir 
markedsført i www.F2F.no. 
OA legger i ettertid også ut video av 
foredragene - sjekk ut www.youtube.
com/foreningen2foreldre 

Om du lurer på noe - stikk innom disse 
møtepunktene om du er i Oslo eller 
Bergen!

Leder i F2F Oslo og Akershus holdt ett 
interessant foredrag: “Hvorfor er det så 
vanskelig å bli enige om barna våre? Er det 
bare mitt ansvar å sluke alle kamelene” Ja, 
det er vel slik vi ofte føler det!

Samlingen fokuserte også på å se frem-
over. Hovedsatsingen vil alltid være som 
pådrivere for likeverdige foreldreskap. 
Heldigvis er det fler og fler som praktiserer 
delt bosted etter samlivsbrudd i dag enn 
for 20 år siden - trenden er positiv. Sist 
måling i 2012 viste at 25 % praktiserer 
delt omsorg. Målet er selvfølgelig 100 %. 
Videre er/skal det settes ned ett utvalg 
fra Regjeringen som skal se på om det 
er noe i bidragssystemet som hindrer 
likedelt omsorg. Med andre ord - det kan 
forhåpentligvis komme endringer som 
premierer ordninger hvor begge foreldre 
får ta del i omsorgen på lik linje.

Av ideer som kom opp var tanken om at 
ett stabilt nærområdet for barnet bør ha 
fokus ved samlivsbrudd og i oppveksten. 

Det bør i utgangspunktet i barneloven 
være den forelder som velger å flytte bort 
fra nærområdet som får redusert omsorg 
for barnet? På den måten reduseres 
forandringene til barnet - og deler av 
nettverket opprettholdes. Det må med 
2 oppegående foreldre være til barnets 
beste!

Videre bør F2F selvsagt bli tydeligere i 
budskapet. Hva med å ha ett klart mål 
om likedelt omsorg i barneloven med 
50/50 omsorg ved samlivsbrudd?

I tillegg til pådriverrollen ble organisa-
sjonen og veiledningstjenesten diskutert. 
Det er helt klart at vi kan bli mye bedre 
på sosiale flater og øke åpningstiden for 
veiledningstjenesten. 

Om du går inn på medlemssidene 
på web finner du oppsummering og 
presentasjoner fra samlingen.

TEKST: NILS OLAV ÅGOTNES
 ORGANISATORISK LEDER F2F

Leder i F2F ønsker velkommen til samling
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Seminarrapport

Den 29.08.18 ble det avviklet seminar om 
foreldrefremmedgjøring i Oslo. I konflikter kan barn 
på den ene side være gjenstand for skade fra en 
eller begge foreldre. Det kan også være gjenstand 
for at en forelder, barnevernsmyndigheter, 
fosterforeldre eller terapeuter misbruker barnets 
tillit til å skape fiendebilder av den ene eller 
begge de biologiske foreldrene. Barna blir fanget i 
lojalitetskonflikter med stort skadepotensiale for 
helse og personlig vekst. Det er det sistnevnte som 
har fått betegnelsen «foreldrefremmedgjøring».

Ifølge Europeisk menneskerettsforståelse 
og Barnekonvensjonen er «barnas 
beste» et førende prinsipp for barne- 
og familiepolitikk og for barne- og 
barnevernsrett. Barnas beste skal sikre 
alle barns rett til familieliv og samtidig 
retten til privatliv. Noen ganger kan 
dette være hensyn som står i motstrid til 
hverandre, og sosialtjenesten og rettslige 
instanser vil være konfrontert med 
dilemma.

Seminaret var godt besøkt av psykologer, 
barnevernspedagoger, leger, jurister og 
alminnelig interesserte mennesker fra 
hele landet. Der var folk fra BUFDIR og 
andre offentlige etater. NRK tok opptak 
av hele seminaret som ledd i forberedelse 
til en dokumentar som sannsynligvis 
kommer på programmet i mars 2019. 
David Curl fra Perth i Australia filmet 
også seminaret. Han arbeider med en 
film for et internasjonalt publikum. 
Familiekanalen1 har lagt ut opptak av 
hele seminaret på sin hjemmeside.

Frode Thuen var først ut. Han er 
professor og psykolog ved Høgskulen 
på Vestlandet (HVL). Han er også 
samlivsterapeut med forskningsfokus 
på samliv og helse. Han pekte på at 
fenomenet foreldrefremmedgjøring 
har forskjellige betegnelser, men det 
gjenkjennes som et relasjonsproblem 
mellom foreldre og mellom barn og 
foreldre over hele verden. Det er godt 
dokumentert i forskningslitteraturen 
med mange hundre forskningsartikler 
hvorav minst 50 publikasjoner har 
meget høy vitenskapelig standard. Han 
drøftet hvorfor det norske fagmiljøet, 
statlig forvaltning og rettspleien har 
så lett for å avvise dette i Norge. Han 
understreket spesielt at alle som er 
engasjert i fagfeltet må akseptere at det 
finnes foreldreatferd som er uakseptabel, 
og at foreldrefremmedgjøring ikke skal 
tjene som dekkmanøver og kamuflasje 
for slik atferd. Når man går i den 
motsatte grøft og lukker øynene for slik 
fremmedgjørende foreldreatferd, har 
vi et like stort problem. Barn skades, 
foreldre skades, rettsstaten og samfunnet 

som helhet skades når barns og foreldres 
fundamentale menneskeretter oversees.

I en samtale mellom psykolog Lena 
Hellblom Sjögren fra Sverige og 
psykologs pesialist Einar Columbus 
Salvesen fra Norge ble foreldre fremmed-
gjøring eksemplifisert og beskrevet ved 
sine hoved-kjennetegn på destruktiv 
foreldreatferd og med barns typiske 
reaksjonsmønstre. Det ble vist til at 
WHOs sykdomsklassifikasjon vil omtale 
fenomenet som en faktor med negativ 
helsepåvirkning for barn og unge. Det 
er vanskelig å forstå hva som gjør det 
norske fagmiljøet så motstandsdyktig 
mot å anerkjenne dette, men det er hevet 
over tvil at de ikke kan overse at Verdens 
helseorganisasjon fra 1.1.19 har det 
med i sin sykdomsklassifikasjon. Vi kan 
vanskelig forstå annet enn at BUFDIR, 
Helse- og omsorgsdepartementet og 
Barne- og likestillingsdepartementet 
også da må rette seg etter internasjonal 
konsensus og informere norske dom-
stoler annerledes enn de har gjort til nå.

TEKST: EIVIND MELAND

Foreldrefremmedgjøring 
og barnas beste

Eivind Meland

1) https://www.facebook.com/familiekanalennorge/videos/675306282856781/



Seminarrapport

Venil Katharina Thiis er advokat 
med mange års erfaring som jurist i 
barneverns- og familiesaker. Hun er 
tidligere pedagog med lang erfaring 
med barn og unge. Hun har hatt spesielt 
fokus på barnevern i et menneske-
rettsperspektiv. Hun under streket hvor 
sterkt det biologiske prinsipp er for 
menneskerettsforståelsen i Europa og 
ellers i verden. Barn har rett til kontakt 
med sin familie og rett til å identifisere 
seg med sine biologiske foreldre. Hennes 
foredrag var tankevekkende når vi 
tenker på hvordan barnevern og andre 
myndigheter i Norge har vært villig til å 
se bort fra dette i de siste 20 år.

Ashish Joshi er amerikansk advokat fra 
Michigan med møterett i Høyesterett i 
flere stater i USA. Han er spesielt opptatt 
av hvordan rettsapparatet kan forebygge 
foreldrefremmedgjøring og legge til rette 
for barns rett til begge foreldre etter 
skilsmisse. Han foreleste om rettspraksis 
i ulike land både i USA, i Europa og ellers 
i verden. Han fortalte at rettspraksis 
har endret seg internasjonalt i løpet av 

de siste 10-15 år slik at retten i stadig 
flere land innser at: «Parental alienation 
is child abuse and nothing but child 
abuse». Han la fram flere rettsavgjørelser 
i ulike land der retten aktivt arbeider 
for gjenforening mellom barn og 
fremmedgjorte foreldre og hvordan 
retten aktivt bruker sanksjonsmidler 
i tilfeller der foreldre saboterer retts-
avgjørelser. Øyvind Østberg, norsk 
advokat med spesiell interesse for familie 
og barnevernsjus, kommenterte Ashish 
Joshi. Vi fikk et illustrerende innsyn i 
politisk strutse-atferd ved at politikere 
fra samtlige partier (med få hederlige 
unntak) lukker øynene for slik form for 
barnemishandling, som dessverre har 
fått samfunnets godkjenningsstempel.

Jeg holdt selv et innlegg der jeg skisserte 
hvilke vanskeligheter som var knyttet 
til vurderinger om omsorgssvikt og 
omsorgskompetanse. Jeg belyste også 
hvordan noen juristfordommer om at 
falske anklager ikke finnes i familie- og 
barnerettstvister bygger på feillesing 
av forskningslitteratur. Farene for falsk 

positive diagnoser og avgjørelser er meget 
stor og falske anklager i familietvister er 
svært vanlig. Det får sjelden noen følger. 
Rettsapparatet maler langsomt og etter 
som årene går får foreldre som misbruker 
behandlingsapparatet og rettsvesenet 
viljen sin trumfet gjennom ved at de 
har presset barna inn i lojalitetsfeller 
med skadelige følger for deres helse, 
selvfølelse og relasjons-kompetanse.

Arrangørene av seminaret var 
Kompetanse nettverk for kvalitet i barne-
vernet (KIB) og Parental Alienation 
Study Group (PASG) Nordic. Vi er spente 
på hvordan utviklingen i Norge blir 
framover. Det er spesielt av betydning 
at WHO og også Europarådet har stort 
fokus på dette for tiden. Jeg skriver disse 
linjene fra Strasbourg hvor jeg deltar på 
en konferanse om «Shared Parenting» 
hvor representanter fra Europarådet er 
sterkt synlige på konferansens program.

Eivind Meland, allmennlege og professor 
emeritus ved UiB
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Tlf.: 880 08 845
Mandag og onsdag: kl. 18-21

Besøk oss på: www.f2f.no 
http://www.facebook.com/Foreningen2Foreldre

Samlivsbrudd
- Hva med barna?

Snakk med
oss først!

Hva kan vi gjøre? 
Har du forslag til endringer som 
kan gjøre vår internettportal 
www.f2f.no enda bedre?
 
Er det noe på hovedsiden, medlemssidene, aktuelt eller 
i kunnskapsbasen som mangler?  
Er vår utvelgelse av dagens nyheter fra aviser/ 
magasiner god nok? Er det ellers noe du ønsker å finne 
på sidene våre?
 
Ønsker du å annonsere på våre sider kan dette gjøres for 
kr 900,- pr. måned eller kr 1 900,- pr. år.
 
PS: Sjekk at du er registrert med riktig informasjon i din  
profil – du må selv oppdatere denne. Logg deg inn med 
e-postadresse og passord. Vi hjelper deg med nytt passord 
om nødvendig.
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Media

F2F leverer stadig vekk innlegg og artikler til media. Vi gjør også 
vårt beste for å sette dagsorden. Her en gjengivelse av noe av det 
som har fått oppmerksomhet siden siste medlemsblad.

I flere aviser fikk vi inn dette innlegget:
Tredeling av permisjon ved fødsel er meget velkommen

Den 1. juli trådte nye permisjonsregler ved fødsel i kraft. Fra nå av 
er det 15 ukers foreldrepermisjon til begge foreldre. Utover dette 
har foreldrene 16 uker til rådighet i fellesskap. 

Foreningen 2 Foreldre (F2F) er glad for at begge foreldrene får 
ta del i permisjonen. Dette er et signal om at barnet har behov 
for omsorg fra begge sine foreldre, også i den viktige tiden etter 
fødselen. 

F2F er usikker på hvordan de 16 ukene blir fordelt mellom 
foreldrene. Både mødre og fedre står i et krysspress i forventningene 
fra familie, venner og arbeidsgivere. Kvinner kan oppleve et press 
til å ta ut størstedelen av fødselspermisjonen i egenskap av at 
hun er mor, fedre kan oppleve et press fra arbeidsgivere om å 
være mest mulig til stede på jobb. F2F håper at de 15 ukene som 
nå er satt av til begge foreldre vil virke normdannende og føre 
til at begge foreldre nå blir sett på som viktige for barnet og at 
samfunnet og arbeidsgivere i større utstrekning ser verdien av at 
begge foreldre ivaretar sitt omsorgsansvar for sine barn.

Dessverre er det fortsatt slik at for at far skal få lønnet permisjon 
krever det at mor var i lønnet arbeid i svangerskapet.  Det er på 
høy tid å innføre selvstendig opptjeningsrett for foreldrepenger 
for fedre, basert på fars yrkesaktivitet. 

Det stilles ikke spesielle krav til fars yrkesaktivitet eller utdannelse/
studier for at mor kan ta ut sin del av foreldrepengeperioden. 
Tilsvarende bør det ikke stilles spesielle krav til mors yrkesaktivitet 
eller utdannelse/studier for at far skal kunne ta ut sin del av 
foreldrepengeperioden. Dagens praksis er en forskjellsbehandling 
ut fra kjønn, i strid med likestillingslovens bestemmelser.
Så vidt vi forstår har de fleste partiene dette i sine partiprogrammer, 
så da er det bare gjennomføringen som gjenstår – helst før det 
kommer et pålegg fra ESAs overvåkningsorgan.

F2F i media 
Foreningen 2 Foreldre arbeider aktivt for å belyse ulike sider og utfordringer 
den reorganiserte familien har. Vi har også fokus på hva som skjer i samfunnet 
som påvirker en kjernefamilie. Dette fordi vi vet at regler og adferd innenfor 
hele familiefeltet påvirker hvor godt man lykkes med å finne gode ordninger om 
kjærligheten mellom mor og far skulle ta slutt.

 Faksimile, dagbladet.no
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Media

Innlegget fikk noe oppmerksomhet og en oppfølger i avisen Vårt 
Land.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I august frontet leder av F2F Hordaland, Ann Cathrin Rebnord 
vårt arbeid i Bergens Tidende. Hun fokuserte på at stadig flere 
kvinner utsettes for samværsnekt og foreldrefremmedgjøring 
(PAS). «Fortvilelsen og desperasjonen over ikke å se barna sine er 
den samme uansett kjønn. Mange forteller at de blir motarbeidet 
av den andre forelderen og har fått grunnløse beskyldninger 
rettet mot seg.  Men de siste årene har organisasjonen merket 
en endring. Nå tar også kvinner kontakt på telefon eller via 
nettsiden.» 

I artikkelen vises det til uttalelse fra Bjørgvin familievernkontor: 
terapeutene møter jevnlig familier som har store konflikter 
etter en skilsmisse. De er ikke ukjente med begrepet foreldre-
fremmedgjøring, men Benedicte Eskeland og kollegene hennes 
foretrekker å bruke ordet høykonflikt. 

– Når det oppstår konflikter, opplever vi det som lite fruktbart 
å se på den ene forelderen som skyldig og den andre som offer. 
Vi prøver å se på problemet som noe som eksisterer mellom 
foreldrene, sier Eskeland.1 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P4 fanget også opp tematikken og leder av F2F ble intervjuet 
under temaet «Flere mødre tar kontakt om samvær med barn».

I begynnelsen av sommeren var det en debatt i media om sak-
kyndighet i foreldretvister (“barnefordelingssaker). F2F mener at 
dette er et viktig tema å fokusere på. Aftenposten fulgte opp:

Katastrofalt med dårlige sakkyndige
Aftenposten har fokusert på sakkyndige i foreldretvister (tidligere 
kalt barnefordelingssaker). Leder i Foreningen for sakkyndige 
psykologer (FOSAP), Gjermund Nysveen, imøtegår kritikken om 
kvalitet og uttaler i Aftenposten 15. juni at de fleste sakkyndige 
gjør en god jobb.

Mye kan skjules bak statistikk. Men om barn og foreldre får sin 
sak vurdert av en sakkyndig som ikke gjør tilstrekkelig grundig og 
god jobb, kan dette få katastrofale følger for barn og foreldre. For 
eksempel hvis den forelderen som har minst omsorgskapasitet, 
eller den forelderen som er minst samarbeidsvillig, etter 
sakkyndiges tilråding får den makten over barnet som følger av å 
få tildelt barnets bosted.

Foreningen 2 Foreldre har gjentatte ganger foreslått at 
sakkyndigrapporter i foreldretvister skal kvalitetssikres av en 
sakkyndigkommisjon. Det bør også være i FOSAPS interesse 
å komme dårlig sakkyndigarbeid til livs. Det er i alle fall ikke i 
alle disse barnas interesse å oppleve at deres familierelasjoner 
avgjøres av en sakkyndig som ikke er tilstrekkelig grundig og 
kompetent når foreldrenes omsorgsevne vurderes. 

Faksimile, vl.no

19.07.2018, 21*56Meiner pappaperm-lov ikkje er ferdig utvikla - Vårt Land

Side 1 av 6https://www.vl.no/nyhet/meiner-pappaperm-lov-ikkje-er-ferdig-utvikla-1.1175260

Meiner pappaperm-lov ikkje er
ferdig utvikla

6.000 fedrar får ikkje permisjon fordi mor ikkje har vore i løna
arbeid under svangerskapet. – Regelen støttar opp under gamle

kjønnsroller, seier foreldreorganisasjon.

Mattias Bergset 
nyhet@vl.no

Det kostar 800 millionar dersom pappapermisjonen skal baserast på far si løn. Civita meiner det er pengar som trengs til andre velferdstiltak. Foto: Junge,
Heiko

ANNONSE

ANNONSE

NYHET

– Begge foreldre har rett til permisjon fordi det er til barna og foreldra sitt beste. Men det

blir ein tom rett viss det ikkje er økonomi til å ta ut denne retten, seier John Michal Sørensen

i Foreningen 2 foreldre.

ANNONSE

Vilkår for pappapermisjon
Mor må ha vore i arbeid i seks av dei ti siste

! LOGG UT !

Faksimile, bt.no

1) Kilde/tekst: bt.no, Kristin Jansen 31.08.18
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Jeg er så glad for at jeg er født av mamma 
og pappa, det må være fælt å bli født av 
noen man ikke kjenner.

Når man gifter seg, gir man hverandre 
et taushetsløfte. Hvis man ikke holder 
det, blir man skilt, og da må man dele på 
lampene og knivene, og som regel blir man 
ikke enige om hvem som skal ha barna. 

De som ikke blir enige om det, må gå til 
en børsmegler. Han bestemmer at den 
ene skal ha barna, så får heller den andre 
et spisebord ekstra.

Jeg har funnet et harepusskjelett som 
hadde ramla ut av kroppen på en kanin.
Jeg tror det var et pappaskjelett for det 
var ganske vissent og kjedelig.

Den beduggede mannen som hadde vært på julebord, kom vinglende langs veien og 
spurte en politimann:
– Hvor mange blåmerker har jeg i pannen?
– Fire.
– Bra, da er det bare to lyktestolper igjen, så er jeg hjemme.

En advokat og en doktor traff hverandre 
på en fest. Legen ble stadig forstyrret 
av andre gjester som prøvde å få noen 
gratis medisinske råd. Han ble litt irritert 
og spurte hva advokaten gjorde i slike 
tilfeller.

-Jeg besvarer deres spørsmål, for deretter 
å sende en regning. Det var sannelig ikke 
dumt, tenkte legen. To dager senere 
mottok han en regning på 2000 kroner 
for konsultasjon.

Gullkorn fra barnemunn:

Hjem fra julebord

Advokaten og doktoren på fest

På toget
En nordmann, en svenske og Claudia 
Schiffer satt sammen på toget. Plutselig 
kunne man høre en kysselyd og et 
knyttneveslag. Da toget kom ut av tunnelen 
igjen satt nordmannen og Claudia Schiffer 
som om ingenting har hadde hendt, mens 
svensken holdt seg for ansiktet.
Svensken tenkte: ” Nordmannen må ha 
kysset Claudia Schiffer, og så bommet 
hun sikkert med slaget sitt og traff meg 
i stedet.”

Claudia Schiffer tenkte : ” Svensken må 
ha prøvd å kysse meg, men kyssa nord-
mannen i stedet og fikk seg en på trynet 
for det.”

Nordmannen tenkte: ” Dette var skikkelig 
kult. Neste gang vi kommer i en tunnel 
skal jeg lage kysselyd og dra til svensken 
en gang til. ”

Sudoku

Lett

Medium

Vanskelig

Underholdning:
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Medlemskontingent 2019 
 

 
Kjære medlem, 
 
 
Ditt medlemskap gjør oss sterkere og hjelper oss i arbeidet med å skape 
 
Trygge familieforhold for barn med 2 hjem 
 
Støtt F2F i arbeidet for en ny barnelov basert på likeverdig foreldreskap 
 
For spørsmål om medlemskapet tar du kontakt med oss på post@f2f.no.  
 
 
Takk for din støtte!  
 
Med vennlig hilsen 
John Michal Sørensen 
leder (konstituert) 
 
 
Medlemskapstyper: 
Fullt medlemskap:  Kr. 450,- pr kalenderår 
Støttemedlemskap: Kr. 300,- pr kalenderår 
Les mer om våre medlemskap på www.f2f.no 
 
 
Ved betaling i bank/egen nettbank må innbetalingen merkes tydelig med medlemsnummer og medlemmets navn. 
Ved betaling på SMS eller våre hjemmesider innvilges en nettrabatt på kr. 50,-  
 
 
 
 
PS! Dersom du har betalt kontingent for 2019 digitalt, ber vi om at du ser bort fra denne fakturaen. 
 
 
 
 
 
Betalingsinformasjon   GIRO    Betalingsfrist: 
Medlemskontingent i F2F 2019     31.01.2019 
 
Betalt av      Betalt til 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 7874.05.54823   

Beløp    Betalerens kontonummer 

Belast  
konto Kvittering tilbake 

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto 

      450 00 7874 05 54823 
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 F2Fs ordliste for “dummies” 

Barnelovens terminologi
Det er mange ord og uttrykk som blir brukt om barn og foreldre etter samlivsbrudd. F2F kommer 
derfor med en oppklaring av den praktiske betydningen av de ulike uttrykkene:

Ektefeller har felles foreldreansvar for felles barn, også etter samlivsbrudd. Tilsvarende gjelder for samboere 
med barn født etter 01.01.06. Dersom foreldrene ikke har bodd sammen har mor som hovedregel 
foreldreansvaret alene. Foreldreansvar betyr rett til å ta del i bestemmelser av personlige forhold for barnet, 
som vergemål, valg av type skole og valg av trossamfunn, samt være med og bestemme i forhold til flytting 
utenlands med barnet. Foreldreansvar gir ingen innflytelse i spørsmålet om innenlands flytting med barnet.

Bosted i barnelovens terminologi er en juridisk posisjon og betyr i praksis bestemmelsesrett over barnet. 
En av foreldrene har bostedsmyndigheten alene og kan ta større avgjørelser om barnet på egenhånd, 
f.eks. spørsmålet om flytting innenlands. Samværstiden kan variere mellom 0 % og 50 % jfr. barnelovens 
bestemmelser. Bostedsforelder er kvalifisert til å motta visse offentlige stønader.

Delt bosted betyr at foreldre deler på ansvar, rettigheter og plikter i forhold til barna,  sine og tar større 
avgjørelser om barna i fellesskap. Samværstiden med hver av foreldrene kan være likedelt, men samværstiden 
kan også være skjevdelt.
Andre betegnelser på delt bosted er likeverdig foreldreskap eller delt omsorg eller felles omsorg.

Lik delt bosted (se over).

Begge foreldre har bostedskompetanse (myndighet) og er bostedsforelder. Samme som delt bosted. ”Siden 
”delt bosted” er en juridisk term, er det viktig at termen ”delt bosted” forekommer i en avtale.”

Den av foreldrene som ikke har barnet registrert boende hos seg. Barnelovens § 37 gir eksempler på særretter 
bostedsforelder vinner på bekostning av samværsforelder, for eksempel rett til å bestemme innenlands flytting 
med barnet alene og rett til diverse økonomiske stønader. Samværsforelder er satt i en juridisk B-status til 
eget barn.

Samme som delt bosted. Se over.

En tidsbrøk og kun det.  Foreldrene kan ha registrert delt bosted og praktisere 50/50, men de kan også 
praktisere andre omsorgstidsbrøker og likevel praktisere delt bosted. Foreldrene kan også praktisere 50/50 
samværstid selv om barnet har fast bosted hos den ene.

Se 50/50 over.

Foreligger når den ene forelder handler i strid med inngått samværsavtale og nekter eller innskrenker barnets 
samvær med den andre forelderen i strid med samværsavtale/dom. Kalles også samværsnekt.

Å være sammen med barnet, uavhengig av om man har bostedskompetanse (myndighet) eller ikke.

Samvær annenhver helg og en ettermiddag med overnatting i uken, 3 uker sommer-ferie, annenhver jule-, 
påske-, vinter- og høstferie. I overkant av 35 % av tiden. 

Mer samvær enn «vanlig samvær».

En anakronisme. De fleste barn som  har to foreldre i live har samvær med begge foreldre og mottar omsorg 
fra dem, også om mor og far ikke er kjærester lenger.

En anakronisme. Norske barn som har begge foreldre i live har tre forsørgere: mor, far og staten. Det er 
opprettet et stort statlig apparat for å sikre at begge foreldre bidrar til sine barns økonomiske oppfostring, 
også om foreldrene ikke bor sammen.

Foreldreansvar

(Fast) Bosted

Delt bosted

Delt/felles omsorg

Likeverdig foreldreskap

Samværsforelder

Felles omsorg

50/50

70/30

Samværssabotasje

Samvær

Vanlig samvær

Utvidet samvær

Aleneforelder

Enslig forsørger

www.f2f.no/ordliste
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• Bo i nærheten av hverandre.

• Vær venner.

• Ikke krangle i nærheten av meg.

• Spør meg om hva jeg mener, men 
 ikke la meg bestemme hva som skjer.

• Ikke konkurrer om hvem som  
 er den beste forelderen.

• Ikke betro deres følelser til meg.

• La meg beholde mitt gamle nærmiljø.

• Ikke bruk meg som budbringer.

• La meg få beholde mitt liv.

Barnas ønskeliste
Barnombudets ønskeliste  
på vegne av barn som har  
opplevd samlivsbrudd.

Rabatt på advokattjenester
En rekke advokater har gitt våre medlemmer svært gode medlemsfordeler. 

Et års medlemskap i F2F er dermed raskt tjent inn igjen! 
Husk å oppgi ditt medlemsnummer når du kontakter advokaten.

Bergen (Nyborg)
Advokatfirmaet Høgseth DA
Advokat Mona Øvrebø
Mobil: 920 53 293
E-post: mona.ovrebo@hogseth.net
Kr. 1.500,- inkl. mva. pr. time.
30 min gratis kons. pr. tlf.

Bergen
AdvokatCompagniet DA
Advokat Janet Riise
Mobil: 971 83 203
E-post: janet.riise@acda.no
Kr. 1.750,- inkl. mva. pr. time.
30 min gratis kons.

Oslo
Advokat Erik Mørch
Mobil: 900 54 534
E-post: em@oslo.online.no
Kr. 1.375,- inkl. mva. pr. time.

Oslo
Codex Advokat Oslo AS
Avdeling familierett
Andreas Poulsson 
Mobil: 415 50 421
E-post: andreas.poulsson@codex.no
25 % på gjeldende sats
(kr. 1.875,- inkl. mva. time)
30 min gratis kons.

Oslo
Advokatfirmaet Opøien AS
Ingvild Opøien
Mobil: 957 93 662 
E-post: ingvild@opøien.no
20% gjeldende sats
(kr. 2.000,- inkl. mva. pr. time)
Korte samtaler og SMS faktureres ikke

Stavanger
Advokathuset-Stavanger
Advokat Berit Johannessen
Mobil: 920 84 329
E-post: bj@advokathuset-stavanger.no
25% rabb tilknyttet arv, familie og 
barnerett, 
30 min gratis kons.

Stavanger
Advokathuset-Stavanger
Advokat Tone Lill Thingvold
Mobil: 920 92 447
E-post: tlt@advokathuset-
stavanger.no
25% rabb tilknyttet arv, 
familie og barnerett, 
30 min gratis kons.

Larvik
Advokat Renathe Danielsen
Mobil: 413 76 030
E-post: renathe@advokatda-
nielsen.no
Kr. 1.500,- inkl. mva. pr. 
time.

F2F hovedstyre 
2017-2019

 
 Leder og kasserer
  John Michal Sørensen, Hordaland 
  Tlf.: 995 57 910
  E-post: johnm@driftas.no
 
 
 Organisatorisk leder
  Nils Olav Ågotnes
  Tlf: 480 710 74
  E-post: noaa@equinor.com

 
 Styremedlemmer
  Susann H. Bakke-Brandanger, Hordaland
  Tlf.: 416 47 855
  E-post: susann.bakkebrandanger@gmail.com
 
  Warren Eversley, Hordaland
  Tlf.: 986 79 704 
   E-post: weversley@gmail.com

  Hans Christian Flaathen, Oslo og Akershus
  Tlf.: 906 96 069 
  E-post: it@f2f.no

  Frank Snorre Thrana, Vestfold
  Tlf.: 456 00 010 
  E-post: frankthr@start.no
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Interv ju

F2F: Vi intervjuet deg for 4 år siden, våren 
14. Vi synes du hadde veldig tydelige 
ønsker om ting du ville utrette innenfor 
barnelovområdet. 

SH: Ja dette feltet har engasjert meg så 
lenge jeg har vært i politikken. Jeg vet 
ikke om det er fordi vi i Fremskrittspartiet 
har fått veldig mange henvendelser fra 
frustrerte mødre og spesielt fedre. En 
av de første debattene jeg var med i som 
fylkes- og kommunepolitiker var med 
Foreningen 2 Foreldre i Stavanger, hvor 
temaet var barnelovesproblematikk. Og 
alle disse debattene og møtene som jeg 
har vært på som dere har arrangert, men 
også de som har tatt kontakt med oss har 
gjort inntrykk.  

Det har vært veldig enkelt å ta kontakt 
med Fremskrittspartiet. Det husker jeg 
Carl I Hagen sa med en gang jeg kom 
på Stortinget, du er en ombudsmann og 
ingen spørsmål eller saker er for liten 

eller for stor, dere skal svare. Veldig 
mange av de historiene jeg har hørt har 
gjort inntrykk. Da har jeg tenkt at hvis 
det er noe i lovverket som ikke fungerer 
som ønsket, så må vi rette opp det. Jeg 
mener det er viktig at ungene har god 
kontakt med begge foreldre, at foreldrene 
har like rettigheter når de gjennomgår et 
samlivsbrudd. Dette er noe jeg var veldig 
klar på at da jeg ble statsråd og hadde 
ansvar for dette, så tenkte jeg at dette er 
noe jeg må levere på. 

F2F: Du sa på den første hederspris-
utdelingen at Foreningen 2 Foreldre har 
vært viktig for deg da du var i opposisjon, 
og F2F var viktige da du var i posisjon. 

SH: Ja. En ting er å være i opposisjon og 
skrike om at Regjeringen ikke leverer, 
og fremme egne forslag. Men da må du 
også levere når du sitter i posisjon selv. 
Programmet vårt har vært og er veldig 
klart. Jeg fikk lov å komme med innspill 
til Sundvollen-plattformen, og det å 
jobbe for likestilt foreldreskap var en 

viktig sak som FRP fikk inn i plattformen 
som jeg skulle jobbe etter. Men jeg skal 
være ærlig og si at det ikke har vært 
enkelt å få dette til. 

F2F: Ja, når en sitter i en koalisjon så må 
en vel gi og ta?

SH: Ja, det er å gi og ta. Og på dette feltet 
så er det ikke alle ting det er flertall for. 
Da jeg leverte lovendringen om likestilt 
foreldreskap så fikk jeg kritikk for at jeg 
ikke hadde gått langt nok, og så fikk jeg 
kritikk for at jeg hadde gått alt for langt. 
Da tenker jeg at vi har funnet en balanse 
på dette tidspunktet, som vi klarer å få 
gjennomslag for og som vi fikk flertall 
for i Stortinget. Og så tar ting litt tid og 
så om noen år så er det på tide å komme 
med nye lovendringer igjen. 

F2F: Ja, det var jo det vi også sa forrige 
gang vi intervjuet deg. Start med å plukke 
de lavthengende fruktene og legg fram 
forslag som det er mulig å få flertall for og 
få igjennom. 

TEKST: RUNE H. RÆKKEN

Solveig Horne er en av dem som tydelig har satt 
likeverdig foreldreskap på dagsorden, og hun klarte 
i løpet av sin tid som barneminister å gjennomføre 
endringer i barneloven som F2F mener er gode 
skritt i riktig retning. Engasjementet for likeverdig 
foreldreskap har hun fortsatt, og hun er glad for 
å se at hennes hjertesaker er videreført i Jeløya-
plattformen som den sittende Regjering jobber etter.  

Med et brennende 
engasjement for likeverdig 
foreldreskap

Fotograf: Ilja C. Hende. Solveig Horne
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Interv ju

SH: Ja, det var det som var viktig for 
meg. Jeg skulle ønske at jeg kunne gått 
lenger på noen felter. Det er et tema 
som berører veldig mange når til og med 
barneombudet går ut og er så i mot delt 
bosted, så får du på en måte alle i mot 
deg. 

F2F: Nå er det jo noen måneder siden du 
gikk av som minister. Har du reflektert 
noe over hva du er mest fornøyd med å ha 
oppnådd i løpet av de drøye fire årene du 
var minister?

SH: Ja det er mange ting. Jeg ble jo satt 
til å håndtere integreringskrisen, jeg 
var integreringsminister i to år. Det var 
ingen som hadde trodd at det var en 
FRP-statsråd som skulle til for å få bosatt 
så mange som vi gjorde. Det var en tøff 
periode, men jeg er glad for at jeg klarte 
å få til det. 

Og så har jeg lyst til å trekke fram 
et par andre ting også. Det ene er et 
kompetanseløft innenfor barnevernet, 
og lovendringer som ivaretar barnets 
forhold til de biologiske foreldre, 
samtidig som barnevernet skal se i 
nettverket og i nær familie dersom det 
skal være en omsorgsovertakelse. Og 
ikke minst at far skal gis en større rolle. 
Det er mange barnevernsaker hvor mor 
mister omsorgen og så er det ingen som 
sjekker om det er en far, for han har 
kanskje ikke omsorgsrett for barnet, 
men han kan likevel være oppegående og 
ivareta barnet. Vi jobbet med å få dette 
på plass.

Og så arbeid for å bekjempe vold og 
overgrep mot barn har vært viktig.

Selv om arbeidet med likestilt foreldre-
skap var krevende, synes jeg de 
lovendringene vi fikk flertall for har vært 
et skritt i riktig retning. 

F2F: Ja. Vi har sett gjennom mange år at 
det er sterke motkrefter som kjemper mot 
likeverdig foreldreskap.

SH: Vi kan jo lure på hvor de kreftene 
ligger, for jeg opplevde ikke at det var 
så sterke motkrefter i departementet. 
Jeg tror motkreftene ligger i hele 
systemet. Jeg er jo klar over at det er 

mange som jobber der ute, enten det 
er på familievernkontoret eller i andre 
instanser som kanskje har en oppfatning 
av at mor er best, og far på en måte ikke 
er så viktig, og at de ikke klarer å se at 
det er det beste for barnet om foreldrene 
klarer å komme til enighet og begge er 
likeverdige. Heldigvis ser vi en endring 
og flere og flere velger delt omsorg. 

F2F: Vi har i alle fall snakket med en 
del familievernkontorer som etter vår 
oppfatning ikke oppfyller meklings-
instruksen og ikke er nøytrale. 

SH: Ja, og da er det ikke noe lovarbeid 
som kan gjøre endringer. Dette handler 
om ledelse og holdninger og hvordan en 
jobber med hva som er barnets beste og 
hva som er familiens beste.

F2F: Det ligger nok mye på holdninger ja. 
Jeg ble jo sett på som en raring da jeg ble 
skilt for 25 år siden og ønsket likeverdig 
omsorg for dattera vår.

SH: Ja jeg tror at en del på familievern-
kontoret fortsatt har disse holdningene 
og ikke klarer å se at foreldrene er 
likestilt. Selvfølgelig skal du alltid tenke 
på hva som er barns beste. Men barn 
har også rett på begge foreldrene sine, 
og foreldrene er likeverdige når de gift, 
så hvorfor i all verden skal de ikke være 
likeverdige når de går fra hverandre? Og 
da snakker jeg ikke om situasjoner hvor 
det er åpenbart det det vil være skadelig 
for barnet om foreldrene har lik omsorg. 
Jeg snakker om de aller fleste av oss som 
er gode foreldre, som kanskje er 99% av 
alle foreldre.

F2F: Ja, det er klart det finnes dem som 
ikke er bra for barna sine. Men det er ikke 
de vi skal bruke som norm. 

SH: Jeg er jo veldig glad for å se at det 
er en utvikling når vi ser på den nye 
generasjonen, hvor far står på sine 
rettigheter på en helt annen måte. 
Jeg var på en konferanse hvor et 
familievernkontor sa at foreldrene hadde 
bestemt seg for å dele 50/50 og ha delt 
omsorg, og så kommer det ei bestemor 
inn fra sidelinjen og sier at «nei, du må 
ikke gi fra deg de rettighetene, du må stå 
på ditt.» Og så blir det en konflikt. 

F2F: Ja, det er riktig det. Det er litt 
udefinert hvordan en går fra likeverd i 
samlivet til ulikeverd etterpå, og så blir 
det veldig mye konflikter ut av det. 

SH: Jo, men fordi det er sagt at foreldrene 
skal være likeverdige og ha delt omsorg, 
så skal det ikke nødvendigvis være 50% 
her og 50% der. Det viktige er at alt rundt 
løsningen er likeverdig. Hvordan folk vil 
definere overnattingene og bosituasjonen 
står fritt, men alt skal være likeverdig.

F2F: Ja fleksibilitet er bra. Det er også råd 
som F2F gir, om det er tilspisset så lag 
veldig konkrete avtaler, så kan dere heller 
fire litt på det hvis ting går seg til og det 
blir ledigere stemning igjen.

SH: Ja. Jeg har vært mye på besøk 
på familievernkontorer og snakket 
med dem som er der, og det at de 
har barnesamtalen, at barn skal bli 
hørt, er utrolig viktig. For når du er i 
bruddsituasjon og kommer inn på et 
familievernkontor så viser erfaringen 
ofte at du er sint, du er frustrert, du er 
bitter. Du tenker nesten ikke på ungene 
dine, du tenker mest på deg selv. Og det å 
være voksen og tenke at vi skal gjøre det 
som er best for vår familie og for ungen 
er ikke så lett. Det er da du trenger gode 
fagfolk som klarer å veilede deg til å se 
barnet også. De aller fleste barna er jo 
like glade i mor og far, og vil at ting skal 
være mest mulig normalt slik som de 
hadde det før. 

F2F: Jada, det er klart det. Det er de 
viktigste personene livet til barnet, så 
det det viktig å ivareta relasjonene. 
Nå hørte jeg forresten på radioen i dag 
tidlig at Norge hadde tapt en sak i Den 
Europeiske Menneskerettighetsdomstolen 
i Strasbourg i en barnevernssak.

SH: Ja, og det handlet ikke om at 
det ikke var riktig av barnevernet å 
iverksette en omsorgsovertakelse, men 
at mor ikke hadde fått samvær. Det 
biologiske prinsippet står veldig sterkt i 
menneskerettighetskonvensjonen.

F2F: Ja, når barnekonvensjonen snakker 
om foreldre så er det de biologiske 
foreldrene som er utgangpunktet. 
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Var det noe initiativ du igangsatte som 
statsråd som du ikke rakk å sluttføre, som 
du skulle ønske du kunne sluttføre? Eller 
synes du at du kom i mål med det du satte 
i gang?

SH: Det vil alltid være noe du sitter og 
tenker på at «jeg skulle fått lov å være 
med videre på dette». Men samtidig vil 
jeg si at det å få lov å være statsråd i fire 
år er et stort privilegium. 

Det er noe som jeg har lært, at om jeg 
hadde blitt statsråd i dag, så hadde jeg 
visst at jeg måtte sette ned utvalg for å få 
til lovendringer. En ny statsråd må sette 
ned utvalg som jobber det første halvåret 
om en skal få gjennom lovendringer i 
løpet av en fireårsperiode – så lang tid 
tar ting.

Jeg var veldig bevisst på det da jeg 
begynte som statsråd, at jeg ikke kan 
bli husket for alle ting. Du må på en 
måte velge deg ut noen felter. Og så er 
systemet her på Stortingen slik at skal du 
få saker gjennom i stortingsperioden er 
siste frist for å fremme dem før påske det 
året det er valg.

Jeg var så usikker på om vi kom til 
å vinne valget i 2017 at jeg tenkte at 
noen av de store sakene måtte jeg få 
gjennomført. Jeg skulle gjerne hatt den 
nye barnevernloven ferdig. Vi klarte å 
gjøre noen endringer og fremme dem rett 
før valget i fjor. Endringsforslag som den 
nye statsråden overtok, men jeg hadde i 
alle fall fremmet dem for Stortinget. Jeg 
tror faktisk at de tingene jeg ikke rakk å 
få gjennomført, de klarte jeg å få inn i 

Jeløya-plattformen. Så de ligger der og 
den nye statsråden skal jobbe videre med 
dette. 

Derfor var det kanskje litt enklere å gå 
den dagen jeg måtte gå, for jeg var på en 
måte ferdig med de store tingene. 

Det er mange ganger vi har fryktet 
regjeringskrise og vi har sittet veldig 
nervøse og tenkt «nei, vi kan ikke gå nå, 
vi må få gjort ferdig denne saken». Jeg 
husker spesielt budsjettforhandlingene i 
november 2016, da var vi jo helt sikre på 
at vi måtte gå. Som statsråd skal du alltid 
være klar til å gå på dagen. For sånn er 
statsrådlivet. Men akkurat da kjente jeg 
på at «nei, jeg har jo så mange saker jeg 
skal levere på før påske”. Og da vi så ble 
sittende så tenkte jeg at nå klarer jeg å bli 
ferdig. Når sakene var fremmet før påske 
2017 var jeg ferdig med de store sakene.

Jeg sitter igjen med en god følelse etter 
statsrådperioden, for jeg klarte å få satt 
i gang endringene vi jobbet med og få 
dem gjennom på Stortinget. Selvfølgelig 
er det alltid kjekt å kunne få lov til å sitte 
lenger. Men slik er dette livet. Og jeg 
føler meg privilegert som har fått sitte så 
lenge som jeg gjorde og fått gjennomslag 
for mange saker.

F2F: Du touchet innom det, at du har fått 
mange henvendelser fra fortvilte foreldre 
som sliter med å opprettholde kontakten 
med egne barn etter samlivsbrudd. 
Henvendelsene har du fått både før du var 
statsråd og mens du var statsråd, og det får 
du sikkert fortsatt. Hva tenker du om det?

SH: Jeg fikk ikke så mange henvendelser 
da jeg var statsråd, for da var det kanskje 
ikke alle som kom gjennom til meg. Jeg 
forstår folk som er helt fortvilet, for 
du sitter i en situasjon, enten det en 
barnevernssak der du mister barna dine, 
eller en samværskonflikt der du mister 
barna dine, det er noe av det det verste en 
kan oppleve. Det er bare å tenke meg seg 
selv hvis dette skulle skjedd meg. Jeg ville 
gått over lik for å få kontakt med barna 
mine. Disse historiene gjør inntrykk. Jeg 
husker enda en mann som var på ett av 
møtene jeg var på, en voksen oppegående 
mann og tårene hans trillet og han sa 
«jeg skal betale hvert et øre, hvis jeg bare 
får lov å se ungene mine». Jeg tenker at vi 
ikke kan ha et slikt samfunn hvor foreldre 
ikke får se og ha samvær med barna sine 
som er det viktigste i livet deres, som de 
har vært med og fulgt fra dag en. 

Derfor håper jeg at noen av de 
lovendringene vi har fått på plass også 
vil hjelpe til å forsere en bedring av 
situasjonen for barn og foreldre. Vi 
er nødt til, i 2018, å ha et system og et 
lovverk som beskytter relasjonen mellom 
barn og foreldre. Spesielt er dette viktig 
for barna, barna trenger begge foreldrene.

F2F: Ja, vi mener at noen må ta tak i dem 
som absolutt motsetter seg samarbeide. 

SH: Ja, det er kanskje en av de tingene 
som vi burde gått lenger på, det som går 
på sabotasje. Da vi hadde den saken på 
høring hadde vi et forslag som gikk på 
mekling etter svensk modell, og at vi 
skulle flytte innkrevingen av tvangsbøter 
relatert til samværssabotasje til statens 

Fotograf: Ilja C. Hende. Solveig Horne
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innkrevingssentral. Og så hadde vi 
også på høring et forslag om at en ved 
samværssabotasje skulle få fradrag i 
bidrag, noe som møtte mye motstand. 
Motstanderne mente at dersom en 
reduserer bidraget i slike tilfeller vil det 
gå ut over barnet. Men jeg mottok senest 
for et par dager siden en mail fra en som 
lurte på hvordan loven om tvangsmulkt 
ved samværssabotasje blir fulgt. Loven 
trådte i kraft 1. januar i år, så vi må gi den 
litt tid for å se hvordan loven virker.

F2F: Retten må vel først fastsette en 
tvangsbot. Tvangsbot blir erfaringsmessig 
sjelden ilagt at retten, og da står en 
i praksis uten sanksjonsmidler ved 
samværssabotasje.

SH: Ja, det blir spennende å se virkningen 
av de lovendringene som er gjort. Etter 
en tid bør disse evalueres.

F2F: I barnelovrevisjonen fremmet du et 
forsalg om delt bosted som barnelovens 
utgangspunkt. Nå var det ikke dette som 
ble vedtatt, men delt bosted nevnes først 
blant alternative omsorgsløsninger for 
barn etter foreldrenes samlivsbrudd. Hva 
tror du er det største hinderet for å få delt 
bosted som barnelovens utgangspunkt?

SH: Det er vanskelig å svare på, men 
jeg tror i mange tilfeller handler det om 
økonomi. Nå er delt bosted løftet opp i 
loven Jeg mener det ikke trenger å være 
noe hinder dersom dommerne også gjør 
det de skal gjøre med å lytte til barn, for 
barn har også fått en helt annen stilling i 
domstolen ved at de har rett på å bli hørt. 

F2F: Ja, statistikken viser jo klart at det 
er flere og flere som velger delt bosted, 
runde en fjerdedel i statistikken fra 2012 
og andelen er økende.

SH: Når det kommer så langt som til 
retten, så er det en konflikt. Det som 
jeg synes er positivt er samarbeid 
mellom domstolen og familievernet. 
Jeg snakket nettopp med tingretten 
i Stavanger som har innledet et 
samarbeid med familievernkontoret. 
Dersom det kommer et foreldrepar til 
retten så kan retten sende dem tilbake 
til familievernkontoret for ytterligere 
mekling. Det er litt for enkelt å si at 
«om vi ikke blir enige så tar jeg saken til 
retten».

F2F: Ja du får jo meklingsattest etter time 
om du ønsker det, og da kan du gå videre 
til retten. Vår erfaring er at meklere har 
veldig få sanksjonsmidler, så hvis det er en 
eller to foreldre som er vrange så er det lite 
å stille opp med. En ser jo forskjellen når 
sakene kommer til mekling i retten hvor 
dommeren har mye mer innflytelse og 
makt. Derfor er det mange som kommer 
inn i rettens som hund og katt, men ender 
med å forlike sakene.

SH: Det har vært diskusjon om det skal 
være flere obligatoriske meklingstimer, 
i dag er det bare en. Men en kan få 
inntil syv meklingstimer. Jeg tror at de 
som er gode terapeuter får foreldrene 
til å skjønne at «kanskje skal du gå en 
eller to ganger til til mekling før du går 
til domstolen». Med det samarbeidet 
som nå er innledet mellom domstolen 
og familievernet kan retten si at denne 
saken setter vi ikke før dere har vært et 
par ganger til til mekling.

F2F: Jeg har også tro på at det er lurt å 
prøve å få folk til å finne fram til løsninger 
i fellesskap som de er villige til å etterleve 
over tid. Bruddsituasjonen er livskrise for 
alle, så det er kanskje litt naivt å tro at folk 
skal være 100 % rasjonelle i bruddfasen.

SH: Ja, men det er jo der jeg mener det 
er så viktig at familievernkontoret har 
gode terapeuter. Men så vet jeg jo også 
at det er mange som er så fortvilet over 
familievernkontorene fordi de føler at de 
møter noen som bare er i mot dem og 
tar den andres parti. Det er også viktig 
at en etter et halvt års tid går gjennom 
avtalene og ser om noe kan endres etter 
at ting har falt mer på plass. 

F2F: Og så er det nok også mange foreldre 
som sitter på familievernkontoret og 
omtaler hverandre i negative ordelag. Det 
er jo ikke det som er hensikten. Hensikten 
må jo være å finne gode løsninger for 
barna og familien framover. 

SH: Ja, og det er jo ikke bare foreldrene 
som er i krise. Det er også en krise for de 
barna som står oppe i det, som får hele 
hverdagen sin snudd på hodet.

F2F: Vi forstår jo at du brenner for disse 
sakene fortsatt. Jeg regner med at du har 
med deg engasjementet ditt videre?

SH: Ja det har jeg. Det er et engasjement 
som jeg tror jeg aldri kommer til å miste. 
Jeg håper i alle fall ikke det. 
Det er kun få uker siden jeg hadde NRK 
på tråden, de skulle lage en dokumentar 
om delt bosted. Da måtte jeg forklare at 
jeg jobber ikke med dette lenger, men at 
det ligger flere ting i Jeløya-plattformen 
så dere må ringe den nye barne- og 
likestillingsministeren og spørre hvordan 
hun har tenkt å følge opp dette. 

Jeg har bare vært ute av departementet et 
halvt år, men jeg har tenkt å etterspørre 
hvordan de tingene som ligger i Jeløya-
plattformen følges opp. Men jeg har også 
bestemt meg for at jeg ikke skal være en 
syvende far i huset. De som jobber med 
dette i FRP nå er veldig flinke, og de følger 
akkurat samme linje som jeg har gjort 
på dette feltet. Så det er ikke glemt av 
oss som parti selv om det er Høyre som 
styrer departementet nå. Det ble jo under 
behandlingen av barneloven i Stortinget 
flertall for flere anmodningsvedtak som 
Stortinget sa at Regjeringen skulle jobbe 
videre med, spesielt på det som går på 
økonomi etter samlivsbrudd. Dette er 
noe som Regjeringen må følge opp på.

Jeg mener også at det kan være på 
tide å ha en ny gjennomgang av 
bidragsregelverket.  Og det må vi være 
ærlige på – at det ligger økonomi bak 
noen av de valgene av omsorgsløsning 
som blir gjort. For noen – spesielt for 
mødre – vil det ikke være positivt å velge 
delt bosted. Derfor er jeg veldig glad for 
at Stortinget gjorde anmodningsvedtak 
på dette som Regjeringen må følge opp. 

En annen endring som ikke har vært så 
mye uttalt men som jeg er veldig glad 
for, er at fedre som ikke bodde sammen 
med mor på fødselstidspunktet som 
hovedregel skal få del i foreldreansvaret. 
Men dette er ikke iverksatt i påvente av 
endringer i folkeregisteret. Jeg kan ikke 
forstå hvorfor de ikke kan få dette til 
raskere. Jeg husker jeg spurte om det, for 
de klarer jo i dag å få til i systemene sine 
at det skal betales bidrag og at det skal 
være samvær. Det er synd at det tar så 
lang tid før lovendringer trer i kraft fordi 
vi må vente på systemene omkring.
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Det sier litt om det norske debattklimaet 
innen familieområdet at det trengs en 
kvinne for å gi fedrene en stemme om 
deres forhold til sine egne barn. Dette er 
kanskje bokens styrke og største svakhet 
– framstillingen kan etterlate inntrykk av 
at det bare er fedre som marginaliseres 
og skvises ut av sine barns liv etter 
samlivsbrudd. Samværssabotasje og 
foreldrefiendtliggjøring rammer selv-
følgelig barna, men kan også ramme både 
fedre og mødre, selv om det er allment 
akseptert at flertallet av dem som utsettes 

for slik marginalisering i forhold til egne 
barn er fedre. Å vinkle samværssabotasje 
som noe kjønnsspesifikt samler neppe 
menn og kvinner i felles kamp mot 
uvesenet.

Gjennom intervjuer med fedre, far-
mødre og fedrenes nye samboere hører 
vi om mange av de «tjuvtriks» som 
benyttes for å marginalisere den andre 
av barnets foreldre, så som flytting 
med felles barn uten forutgående 
varsel, barn som mer eller mindre 
systematisk holdes tilbake fra samvær 
med påstander om at barnet er sykt, 
bekymringsmeldinger til barnevernet, 
og udokumenterte påstander om 
vold, overgrep, rus og psykiatri samt 
falske anmeldelser til politiet for å 
framprovosere besøksforbud. En forelder 
som manipulerer og ødelegger den andre 
forelderens sosiale nettverk, og venner 
som lar seg (mis)bruke uten at de sjekker 
med den parten som blir diskreditert 
hva som er realiteten. Dessverre har 
vi som har jobbet med å skape trygge 
familieforhold for barn som har to hjem 
i et par tiår sett litt for mye av dette, men 
det er bra at denne ukulturen formidles 
til et bredere publikum.

Boken gir innsyn i deler av den norske 
barnelovdebatten, hovedsakelig i tids-
rommet 2012-2017, og inneholder en 
fyldig liste over referanser til avisartikler 
og forskningsartikler. Blant annet er 
det mange referanser til norske og 
utenlandske forskningsartikler som 

dokumenterer at barn som beholder 
begge foreldre som hverdagsressurser 
har det og gjør det bedre og opplever 
færre psykiske plager enn barn som får 
et marginalisert forhold til en av sine 
foreldre. Til tross for dette ser vi at det 
fortsatt er høyrøstede norske fagmiljøer 
som er skeptiske til delt bosted. Og ikke 
minst psykologer og andre «fagfolk» 
som lar seg lokke til å vurdere og «sette 
merkelapp» på den ene av foreldrene 
uten noen gang å ha snakket med 
vedkommende.

Boken plages av noen mindre skjønnhets-
feil som trolig skyldes historieløshet, som 
påstanden om at forbudet mot å idømme 
delt bosted kom i 2010. Forbudet mot 
å idømme delt bosted mot den ene 
forelders vilje kom i 1998, lovendringen 
som skjedd i 2010 var en svært forsiktig 
oppmykning av dette forbudet. 

Boken hevder også at gjennom bidrags-
systemets samværsfradrag «belønnes» 
foreldre økonomisk for å sabotere 
samvær fordi barnebidraget øker når 
det er mindre samvær. Samtidig må den 
som har barnet mer betale mer i direkte 
utgifter til barnet.

Før endringen i bidragsordningen i 2003 
var det dokumentert at mange samværs-
foreldre måtte velge mellom å betale 
barnebidrag og ha råd til å ha samvær 
med barna sine. Samværsfradraget i 
barnebidraget var en stor forbedring 
for flertallet av samværsforeldrene 

Camilla Fossum Pettersen: 
«Samværssabotasje. Norske 
fedre deler sine historier.» 
I boken «Samværssabotasje. Norske fedre deler sine historier» gir 
Camilla Fossum Pettersen norske fedre en stemme slik at de kan fortelle 
om noen av sine opplevelser relatert til samlivsbrudd med etterfølgende 
foreldretvister. 

TEKST: RUNE HARALD RÆKKEN

Foto: Aschehoug
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som ikke lenger ble tvunget til å betale 
bidrag til den andre forelderen også for 
den tiden de selv sto direkte for barnas 
oppfostring. For den store majoritet av 
samværsforeldre er samværsfradraget 
et ubetinget gode som gir dem bedre 
mulighet til å stille mer opp for barna 
sine. Det blir derfor unyansert å hevde 
at bidragsmodellen økonomisk belønner 
dem som saboterer samvær.

Boka repeterer også misforståelsen om 
at barnebidraget øker når bidragspliktig 
får seg ny samboer. Dette gjelder ikke 
generelt, men kun i de tilfeller hvor 
bidragspliktig har begrenset (ikke full) 
bidragsevne. Da fordi bidragspliktiges 
normerte bokostnader minker når 
vedkommende har en annen voksen å 
dele bokostnadene med. 

Hovedproblemet i forhold til samværs-
sabotasje er at samværsretten mangler 
rettslig beskyttelse. Allerede i 1996 
tok F2F opp dette, og da fikk vi til svar 
at «samværsretten er en sekundær 
rett som ikke har krav på samme 
rettsbeskyttelse som hovedomsorgen», 
noe som også er demonstrert gjennom 
anvendelsen av straffelovens såkalte 
kidnappingsparagraf. 

Det sagt, så er det liten tvil om at en 
del forelde motsetter seg delt bosted av 
økonomiske grunner, for å få tilgang til 
stønader som «enslig forsørger». Dette 

til tross for at norske barn i dag har tre 
forsørgere, som er mor, far og staten. 
Erkjennelsen av økonomiske hindre for 
delt bosted har også nådd stortingssalen, 
jfr at Stortinget ved behandlingen av 
ny barnelov våren 2017 ba Regjeringen 
evaluere økonomiske hindre for delt 
bosted.

At en del av samværsforeldrene ikke har 
samvær med barna sine en gitt måned er 
alvorlig og berører i følge SSB over 45.000 
norske barn. Det er absolutt behov for 
tiltak som sikrer at barn kan beholde 
begge foreldre som hverdagsressurser 
selv om mor og far har sluttet å være 
kjærester. 

Boken reflekterer også den bitterheten 
mange foreldre opplever etter å ha blitt 
systematisk motarbeidet i sin foreldre-
rolle av den andre forelderen. Reaksjonen 
er forståelig men ikke konstruktiv. 

Boken drøfter også økningen i antallet 
foreldretvister for retten, og at disse 
sakene nå utgjør en fjerdedel av alle 
sivilsakene for retten. Det faktum at ca 
80% av foreldretvistene som bringes 
inn for retten forlikes, viser også at 
den obligatoriske meklingen langt fra 
fungerer som en måtte forvente. Hadde 
meklingen ved familievernkontorene 
fungert etter intensjonen kunnen sakene 
vært forlikt her, istedenfor å forlikes ved 
rettsmekling. 

Boken tar også opp at falske anklager mot 
den andre forelderen i forbindelse med en 
foreldretvist ikke får noen konsekvenser 
for den som fremsetter falske anklager, 
men anklagene blir ofte liggende som et 
bakteppe over saken og påvirker sakens 
utfall. Som flere advokater har påpekt 
ser det ut som beskyldninger om vold 
og overgrep har blitt det nye våpenet 
i foreldretvister. De fleste som går inn 
i en norsk rettsal for første gang har en 
oppfatning om at domstolen er basert 
på et slags rettferdighetsprinsipp. Denne 
oppfatningen kan raskt få seg et skudd 
for baugen i møtet med foreldretvister i 
det norske rettsapparatet. 

Boken «Samværssabotasje» gir et innsyn 
i foreldretvistenes djevelskap - dette 
er som X-files – du tror det ikke før du 
ser det, og knapt nok da. Dette viser 
at F2Fs råd har vært og er riktig; lær 
deg spillereglene for hvordan systemet 
og eventuelt rettsprosessen fungerer, 
skaff deg hjelpere som har kjennskap 
til systemet og er i stand til å lose deg 
gjennom slik at du oppnår de resultatene 
du ønsker - slik at dine barn kan vokse 
opp i mors hjem og i fars hjem selv om 
mor og far har sluttet å være kjærester. 

Camilla Fossum Pettersen: 
«Samværssabotasje. Norske fedre deler 
sine historier.» 
H. Aschehoug & co, 2017
ISBN 978-82-03-29659-8
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Du og jeg og vi tre…
Selvfølgelig er kun delt omsorg aktuelt for oss ved eventuelt samlivsbrudd, 
sier de som blir spurt i gode dager, mens det er et uaktuelt tema å ta reell 
stilling til. Rettferdigheten til barna og hverandre er argumentet, 
i tillegg til at man lover hverandre å opptre som voksne og unngå konflikt, 
til barnas beste, hvis det mot formodning skulle bli en realitet. Alle vet jo at 
foreldrenes konflikter gjør barn utrygge og skader utviklingen deres. Hva 
skjer da med enkelte når familien skal reorganiseres?

Enkelte mener at det er urimelig når F2F 
anser det uhensiktsmessig at foreldre 
flytter langt fra barnas oppvekstmiljø 
og tilbake til hjembygd eller by etter 
samlivsbrudd. Vi må da forstå behovet 
deres for å komme tilbake til sine røtter, 
blir det sagt.

Hva med barnas rotsystem? 
Foreldrene er barns viktigste personer, 
rollemodeller og givere av anerkjennelse, 
trygghet og forutsigbarhet som skaper en 
solid plattform for barnas beste og deres 
utvikling og forutsetninger for det beste 
livet. Foreldrene er modeller for barna, 
både mamma og pappa, uavhengig av 
om barna er jente eller gutt. Dette er 
vi skjønt enige om alle sammen, helt til 
egne behov og ønsker melder seg.

Det er så viktig for enkelte voksne å finne 
tilbake til trygghetens barndomsrike, 
der barndommens minner og venner 
befinner seg, hvis livskrisen treffer. Det 
er så viktig at de er villige til å fjerne 
barna fra en av barnas foreldre.

Er barns reelle behov for kontinuerlig 
utvikling av trygghet tilsvarende? 
At barn vil kunne etablere seg som 
unge og trygge mennesker forutsetter 
få brudd i rotsystemets utvikling. Hvis 
de får anledning til kontinuitet gjennom 
å bo i ett hjem med to foreldre så lenge 

mamma og pappa er kjærester, eller 
får anledning til å bo i to hjem etter at 
foreldrene ikke lengre er partnere. Ifølge 
psykolog Hedvig Montgomery er «…
foreldrerollen den viktigste rollen du har 
i løpet av livet – og du får faktisk fasit 
på om du har bestått. Sånn cirka når 
ungen er 20 år», noe som bør være en 
god kilde til motivasjon for alle som er 
i foreldrerollen. En annen motiverende 
uttalelse fra den samme psykologen er at 
«En av de største løgnene innen barne-
oppdragelse er at foreldrene trenger å 
være enige» bør være noe å ta med seg 
inn i samarbeidet om barna man har 
med ekspartneren. 
(Kilde: NRK P2/Salongen 7.11.18)

For barn er mamma og pappa vel så viktige 
etter at foreldrenes kjæresteforhold 
opphører. At de fortsatt samarbeider om 
dem, bor i nærheten av hverandre, og at 
de omgås med en hyggelig dialog. Det er 
også viktig at barna kan beholde vennene 
sine i gang-/sykkelavstand etter familiens 
reorganisering, uavhengig av hvem de 
bor hos til enhver tid.

Samlivsbrudd er en livskrise for alle som 
opplever det. Samlivsbrudd med barn er 
ytterligere en tøff opplevelse i livet, det er 
det ingen tvil om. Derfor er det viktigste 
at voksne setter egne følelser, bitterhet 
og hevnbegjær til side og bestemmer seg 

for et godt foreldresamarbeid. Det kan 
alle voksne mennesker bestemme seg for.

Norge har 10 000 skilsmisser pr. år 
Dette berører 25 000 barn og hele 25 
prosent av foreldrene sykmeldes fra jobb 
et par måneder i snitt når kjærligheten til 
partneren tar slutt.1 Det er forståelig at 
man kan lengte tilbake til trygge foreldre 
og barndomsvenner og at drømmen 
videre blir en reetablering «hjemme» 
videre i livet. Men hvor blir det da av 
hensynet til barnas rotsystem og den 
viktige utviklingen av deres solide røtter? 
Hva med viktigheten av barnas forhold 
til begge sine foreldre, til vennene de har 
i hverdagen, og hva med andre relasjoner 
som gir trygghet for videre utforskning 
av livet og verdenen?

De tre bukkene…
Vi kan eksempelvis forestille oss 
tre bukker i etableringsfasen. Deres 
kontinuerlige utvikling gjennom familie, 
vennskap og fritidsaktiviteter. De får 
kjærester, tar utdanning i inn-/og utland 
før de til slutt etablerer seg med hver sin 
partner. Veien til deres voksne tilværelse 
har bestått av prøving og feiling, men det 
har gått fint fordi foreldrene alltid har 
vært der og tatt imot dem, rettledet og 
veiledet når behov for det har meldt seg. 
I ett eller to hjem i løpet av oppveksten, 
men alltid i samme skolekrets.

TEKST: SØLVI LEANDER

1) Synovate/MMI, Sorg uten blomster, 2006
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To av bukkene treffer kjærester fra 
nærområdet og bosetter seg i barn-
dommens nærmiljø blant venner og 
begges familier, så kommer barna etter 
hvert og vil ha lett tilgang til tanter og 
onkler, fettere og kusiner og besteforeldre 
på begge sider. 

Den tredje bukken treffer sin partner fra 
andre siden av fjellet, og de blir enige om 
å bosette seg i hennes miljø. Dessverre 
ender det med samlivsbrudd etter at 
paret har fått to skjønne barn. Han 
lengter tilbake til familien, tanter, onkler 
og besteforeldrene i sitt oppvekstmiljø. 
Han opplever ikke lengre nærhet fra 
relasjonene i ekspartnerens miljø. 
Han føler seg ikke lengre velkommen 
på stedet, men føler seg avvist og at 
problemer står i kø. Han beslutter å ikke 
ville bli boende i hennes miljø, og drar 
tilbake til sitt hjemsted, hvor familie og 
venner venter støttende. Det blir bra, 
tenker han, barna kan jo bare fly, og 
moren må jo stille opp hvis hun vil se 
barna sine.

Imidlertid kommer han raskt på andre 
tanker og bestemmer seg for å flytte 
tilbake til barnas oppvekstmiljø. Han 
må jobbe med seg selv og gjøre sitt 
for at foreldresamarbeidet blir best 
mulig. Familien hans kan jo ofte besøke 
hverandre. Det er tross alt en konsekvens 

av valget de gjorde da de etablerte 
familien. Barna jubler over nyheten om 
at de skal bo der vennene befinner seg.

Er dette best for barna?
Barn ser ikke konsekvenser av det som 
skjer, de vil kun ha det best mulig her 
og nå. Det er derfor de voksne som må 
foreta konsekvensanalyse på både kort 
og lang sikt. Kanskje er fokuset i slike 
situasjoner hva som oppleves best for 
forelderen som vil flytte, og ikke lengre 
så viktig at barna får brudd i rotsystemet 
sitt?

Bygge barn heller enn å reparere voksne
Investerer vi i barna i dag opplever de 
trygghet i morgen gjennom:
• hverdagskontakt med begge foreldre
• daglig kontakt med venner i nærmiljøet
• samarbeidende foreldre som lar barna 
 vokse og gro gjennom «egen» 
 barnehage/skole
• nær kontakt med alle besteforeldre,  
 tanter/onkler, søskenbarn, andre 
 relasjoner

Hva betyr barndom og oppvekst for 
voksenlivet?
Det blir folk av de fleste, sier vi. Dessuten, 
flere flytter av mange årsaker gjennom 
oppveksten uten at livet forstyrres av den 
grunn. 

Dette er tilsynelatende riktig, men alle 
har vi venner og bekjente som erkjenner 
at flyttinger i barndommen har fratatt 
dem viktige og nære relasjoner. De savner 
følelsene av trygghet og kontinuitet som 
langvarige relasjoner gir.

Det er etter hvert anerkjent forskning 
som viser at barndommen vår påvirker 
hvilket voksenliv vi oppnår. Emosjoner og 
opplevelser preger oss på innsiden mens 
de vonde opplevelsene utvikler seg raskt 
til traumer, angst og usikkerhet. Blir ikke 
barnet sett av en eller begge foreldrene 
så oppfatter det raskt mangler på egen 
verdi for andre og derfor selvfølelsen. 
Forsvinner en av foreldrene ut av livet 
til barnet er det nærliggende at barnet 
oppfatter at denne forelderen ikke lengre 
er glad i dem, at de ikke bryr seg om dem. 

Dette må vi som foreldre tenke nøye 
gjennom før vi flytter langt av sted. 
Senskader må ikke neglisjeres fordi det 
passer oss voksne akkurat nå. Det er 
foreldreansvaret som må stå først, det 
er viktigst å bygge barnet gjennom gode 
livs-/og relasjonserfaringer. Vårt valg av 
partner skal, uansett brudd eller ikke, 
resultere i at barna våre oppnår et godt 
og holdbart forhold til egen partner. Og 
sammen skal de skape den gode og solide 
basen for sine barn, forhåpentlig en solid 
base det gjør godt å vokse opp i.

Illustrasjonsfoto
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Hei. 
Jeg er medlem hos dere.
 
Jeg lurte på hvilke rettigheter har jeg som 
far når det gjelder barnefordeling?
 
Mor vil ikke gå med på at barna er 50/50 
fordelt mellom foreldre og jeg har vært i 
familievernkontoret men klarer ikke å bli 
enig.
 
Hva kan man gjøre, er det å gå i retten 
eneste mulighet? 
 
Mor prøver også bestemme mine ferie 
dager. Hun vil ikke at jeg skal ta med 
barna til mine foreldre., De har innvirket 
positivt i forholdet til barna. 

Hei.
Dere som foreldre står fritt til å avtale 
hvor barnet skal ha fast bosted, hos 
en eller begge, og hvordan eventuelt 
samvær skal være. Dersom foreldrene 
ikke bor sammen har begge foreldre 
rett til samvær med sine barn etter 
barneloven § 43, så lenge dette er til 
barnets beste. Begge foreldre har altså en 
selvstendig rett til samvær, og det er ikke 
opp til den ene part å bestemme alene 
hvordan samværet skal være.

Har dere spurt barna hva de ønsker? 
Dersom barna er over 7 år har de en 
ubetinget rett til å uttale seg og bli hørt 
i slike spørsmål, jf. barneloven § 31. 
Rettspraksis viser at barnets mening 
tillegges stor vekt, spesielt hvor begge 
foreldre er like gode omsorgspersoner.

Dersom dere ikke klarer å bli enige 
selv, og har forsøkt mekling ved 
familievernet, kan du reise sak for retten, 
jf. barneloven § 56. Barnets beste vil 
da være styrende for avgjørelsen, jf. 
barneloven § 48. Av rettspraksis ser en 
at momenter det gjerne legges vekt på 
ved barnets beste-vurderingen er best 
mulig samlet foreldrekontakt, unngå 
miljøskifte, barnets ønske, tilknytning, 
skjerme barnet fra konflikt og stabilitet 
i hjemmet.

Med vennlig hilsen Juristen.

Hei.
Har hatt delt omsorg i 2 år og plutselig 
vil ikke barnet være med meg. Det virker 
på meg som om mor har manipulert 
slik at barnet kun er hos ho Vi har vært 
innom famvernkontor og æ spurte om å 

Spør juristen

TEKST: ANNETT HOLMEN

Nå har jeg besvart spørsmål som kommer inn gjennom «spør juristen» siden 
mars og det er mange gode spørsmål som kommer inn. Det som det ofte stilles 
spørsmål rundt er rettigheter i forhold til samvær, fast bosted og foreldreansvar. 
Under kan dere lese tre spørsmål og svar om disse temaene. Et nyttig 
hjelpemiddel for å forstå de ulike begrepene som brukes innenfor familieretten 
er F2Fs ordliste. Den finner du midt i dette bladet.
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få samværsavtale men det gikk ikke for 
no ville ikke barnet være hos meg. 10 år. 
Hvordan få fortgang, mor har fått utsatt 
møter i 4 uker og neste møte må vente i 8 
uker noe æ synes e alt for lenge hva gjær 
jeg synes famvern tok parti med mor og 
var enig at ungen måtte få bestemme, noe 
æ ikke e helt enig i.

Hei.
Dette er en svært vanskelig situasjon 
hvor flere hensyn står mot hverandre. 
Barn og foreldre har rett til samvær, 
barnet har rett til å bli hørt og barnets 
beste står som et overordnet hensyn. 

Denne saken er spesiell da det slik jeg 
forstår det har vært delt omsorg i 2 år 
mens det nå ikke ønskes noe samvær. 
Årsaken til dette er usikker, men om 
forholdet mellom foreldre og barn hadde 
vært «knirkefritt» de siste 2 årene ville 
jeg jo trodd at mor til barnet ville prøvd 
og overtale barnet til fortsatt delt omsorg 
– eller i alle fall en form for samvær. 
Dette burde også vært utgangspunktet 
for familievernkontoret.

Uten å kjenne saken i detalj har jeg derfor 
valgt å informere om hvilke regler som 
gjelder – og tatt med noen eksempler.

Barn over 7 år har rett til å uttale seg og bli 
hørt i saker som gjelder deres personlige 
forhold, jf. barneloven § 31. Det 
fremgår av barneloven § 31 annet ledd 
at «meininga til barnet skal bli vektlagt 
etter alder og modning. Deres mening 
skal tillegges vekt, men forarbeidene sier 
at det ikke kan sies noe generelt om hvor 
stor vekt barnets mening skal ha. Dette 
er en skjønnsmessig vurdering som 
vil avhenge av flere forhold som alder, 
modenhet, forståelse av situasjonen, 
hvor sikker barnet er og grunnen for 
barnets syn.1 Ditt barns alder tilsier at 
dets mening skal tillegges relativt stor 
vekt. På den andre siden kan meningen 
tillegges mindre vekt om barnet er 
manipulert slik du har fått inntrykk av at 
det er. Et eksempel fra lagmannsretten.2 
En niåring fremsto som noe instruert, 
og hennes ønske fremsto for retten som 
lite selvstendig og rasjonelt begrunnet. I 
denne saken måtte hensynet til best mulig 
samlet foreldrekontakt og skjerming fra 

voksenkonflikten veie tyngre enn hennes 
uttalte ønske, og retten valgte en annen 
løsning en den barnet ønsket.

Selv om barnet har rett til å uttale seg 
og bli hørt er det ikke barnet som skal 
bestemme, det er de voksne som skal ta 
avgjørelsen. Dette kan en også se ut fra 
Høyesterettspraksis, jf. bl.a Rt. 2005-682 
avsnitt 23. Dette kan begrunnes med at 
barnet ikke skal føle ansvar for hvordan 
situasjonen blir.

Foreldre har rett til samvær med sine 
barn så lenge det er til barnets beste, jf. 
barneloven § 43. I de fleste tilfeller hvor 
det er gode, stabile og omsorgsfulle 
forelde vil det være til barnets beste å ha 
samvær med begge foreldre.

Hvis dere ikke kommer til enighet og 
mekling ikke har fungert for dere kan 
du reise sak for domstolen for å få en 
beslutning derfra på hvordan samværet 
skal være. Barnets uttalelser vil da bli 
vurdert av sakkyndig eller dommer 
(som regel sakkyndig) i forhold til hvor 
sterk og selvstendig meningen virker. 
Videre vil det bli tatt en vurdering av hva 
som er det beste for barnet ut fra flere 
faktorer. En rettskraftig dom vil da måtte 
gjennomføres. Når det gjelder samvær 
kan tvangsgjennomføring skje ved bot 
hver gang samvær ikke skjer slik som 
det skal, jf. barneloven § 65 annet ledd. 
Det enkleste og billigste vil likevel være 
å komme til enighet selv. Jeg ser du har 
forsøkt mekling ved familievernkontor 
og at det ikke har fungert. Har du forsøkt 
å snakke med barnet ditt og mor, sammen 
eller hver for seg, om hvorfor det er slik? 
Kanskje er det noe som kan gjøres for å 
få barnet ditt til å ønske samvær igjen?

Ønsker deg masse lykke til!

Med vennlig hilsen, Juristen.

Hei.
Jeg står tidlig i et samlivsbrudd. Vi bor 
fortsatt sammen, men kona har kjøpt 
et hus og flytter om 1-2 måneder. Hun 
ønsker å få foreldreretten alene, men at 
vi skal dele samvær 50/50. Jeg er usikker 
på hva det innebærer om jeg går med på 
dette.

Hei.
Jeg går ut fra at du mener foreldreansvar 
når du skriver foreldrerett? 

Hovedregelen er at foreldreansvaret 
skal være felles. Det er noen avgjørelser 
den/de med foreldreansvar kan ta alene, 
og foreldreansvar har betydning når 
det gjelder rett på opplysninger om 
barnet. Høyesterett har lagt til grunn at 
foreldreansvaret skal være felles om ikke 
særlige grunner tilsier noe annet, jf. Rt. 
2003-35. Foreldreansvaret skal altså i de 
aller fleste tilfeller være felles dersom 
begge foreldre ønsker del i dette ansvaret.

Ulike avgjørelser ligger både til den som 
har foreldreansvar og den som barnet har 
fast bosted hos. Barneloven § 37 sier at 
den som barnet har fast bosted hos kan 
ta større avgjørelser om dagliglivet til 
barnet, og trekker frem som eksempler 
på dette om barnet skal gå i barnehage 
og hvor i landet barnet skal bo. Dersom 
barnet har delt fast bosted (som barna vil 
ha ved 50/50) vil altså de fleste avgjørelser 
være felles. Men det er store avgjørelser 
som kun den/de med foreldreansvar kan 
ta. Eksempler på avgjørelser som den med 
foreldreansvar kan ta er å flytte utenlands 
med barnet (jf. barneloven § 40) og 
avgjørelser om medisinsk behandling (jf. 
pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4). 
Hvis bare en har foreldreansvaret fatter 
vedkommende slike avgjørelser alene.

Etter barneloven § 47 har den som har 
foreldreansvar rett til opplysninger om 
barnet, og skal gi disse opplysningene 
videre til den andre dersom den andre ber 
om disse opplysningene. Forelderen uten 
foreldreansvar har rett til opplysninger 
om barnet fra «barnehage, skule, helse- 
og sosial vesen og politi», om ikke 
taushets plikten er til hinder for at disse 
opplysningene gis.

Det er ingen fordeler for deg å gå med 
på ikke å ha del i foreldreansvaret, og så 
lenge begge er stabile omsorgspersoner 
som er like involvert i barnas liv er det 
heller ingen grunn for at du ikke skal ha 
del i foreldreansvaret.

Med vennlig hilsen, Juristen.

1) NOU 1977:35, s. 124.
2) LB-2015-184666 - LB-2015-184667



- Det er ikke skyhøy lønn som
 bestemmer betydningen av et arbeid.

- Det er ingen timeliste som kan forklare 
 hvor mye du har gitt av deg selv.

- Den største jobben er nettopp den som 
 ingen kan sette en prislapp på.

- Den viktigste tiden du gir, 
 er den du aldri målte.

Vil du engasjere 
deg i F2F? 
Vi trenger flere tillitsvalgt som 
er opptatt av barnas beste. 
Send gjerne en e-post til 
post@f2f.no om du vil bidra til 
å skape trygge familieforhold 
for barn med to hjem!

Samarbeid om barna krever dialog 
Når samtalen med din eks er over, kan du oppsummere ved å stille deg selv noen spørsmål; 
- Fikk samtalen en god start og en god avslutning? 
- Var stemningen positiv? 
- Hvem styrte samtalen, og hvordan var taletiden fordelt? 
- Lyttet du aktivt? 
- Klarte vi å avslutte og konkludere i forhold til vårt felles ansvar for barna? 
- Var det tilløp til konflikt, og hvordan ble det i så fall håndtert? 
- Ble avtaler, planer og mål presist nok formulert? 
- Fikk jeg sagt det jeg ønsket på en måte som ble forstått? 
- Fikk jeg tak i hva min eks mente om samtalen? 
 
Tillit skaper samarbeid og det bygges i hverdagen  
– Lykke til med samarbeidet, for barnas skyld!

F2F er her for deg! 

Få råd og veiledning gjennom 
F2Fs veilederkorps og delta på 
våre temamøter. Snakk med 
advokatene i F2F sitt nettverk til 
reduserte priser. Advokatene gir 
deg råd og veiledning til hvordan 
du kan løse juridiske eller 
personlige utfordringer.

F2F på Facebook 
Vær med å diskuter det som 
angår deg og barna!

Logg inn på din side med din 
e-postadresse og passord.

Glemt passord? 
Eller andre spørsmål, send oss 
en e-post: post@f2f.no 

Fornyet ditt medlemskap? 
Husk det er din kontingent som 
gjør F2Fs virksomhet mulig!

Har du noe på hjertet? 
Send F2F-redaksjonen din historie 
på e-post: redaksjon@f2f.no 

25% av samlivsbruddene 
gir sykefravær! 
Ta kontakt for et bedrifts- 
medlemskap-/seminar!

Mottar du ikke post fra oss? 
Oppdater din medlemsprofil 
på din side - www.f2f.no 

Neste utgave: 
2. kvartal 2019

Ta kontakt med F2F før konflikten er 
et faktum, gjør det for barnas skyld!

B
Returadresse:
Foreningen 2 Foreldre
Postboks 21, Nygårdstangen
5838  Bergen


