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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
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likeverdig foreldreskap på dagsorden, og hun klarte 

i løpet av sin tid som barneminister å gjennomføre 
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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 "or. 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 
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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 !erdedel 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.


