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Ny barnelov – museskritt i riktig retning 
 
- Regjeringen legger sannsynligvis i dag fram odelstingsproposisjonen med forslag til 
ny barnelov. Dette er museskritt i riktig retning, sier leder i Foreningen 2 Foreldre, 
Roger Sollied Johansen. - F2F er likevel svært forundret over at Regjeringen 
tviholder på at de to foreldrene som var likeverdige i samlivet fortsatt skal presses 
inn i ulikeverdige roller i forhold til barna sine etter samlivsbrudd. Vi hadde håpet 
på en barnelov som i ennå større grad ville dempe konfliktene mellom foreldre etter 
samlivsbrudd. Vi er forundret over at Regjeringen ikke har fulgt opp gode forslag 
fra ekspertutvalget som utredet barneloven for ett år siden. 
 
- Regjeringen innser viktigheten av at barn beholder gode relasjoner til begge foreldre 
etter samlivsbrudd, i og med at de foreslår å øke samværsnormen. Men fremdeles henger 
50-tallets forestilling igjen om at foreldre har ulik verdi for barna sine når foreldrene ikke 
er kjærester lenger. Heller ikke nå er det forelått at delt bosted og juridisk lik stilling 
mellom foreldre etter samlivsbrudd skal være lovens utgangspunkt, selv om 
regjeringspartiet SV har gått inn for dette. Regjeringens forslag legger fremdeles opp til at 
far skal være far kun så lenge mor står ved hans side, sier Johansen. 
 
Barnelovutvalget foreslo at flytting med barn skulle bestemmes av foreldrene i fellesskap. 
Heller ikke dette punktet har Regjeringen fulgt opp. Vår erfaring gjennom 25 år er at 
flytting med barn som vanskeliggjør samværet er den enkelthandlingen som øker mest 
konfliktnivået mellom foreldre. F2F har ennå til gode å se en sak hvor flytting er 
begrunnet i prinsippet om barnets beste Når foreldrene bestemmer barnets bosted i 
fellesskap bosetter de seg oftere i nærheten av hverandre, og dette er klart det beste for 
barna, sier Johansen. 
 
Norge har også fått kritikk fra Commission on European Family Law for manglende 
sanksjoner ved urettmessig samværsnekt. Kritikken mot Norge går på at det ikke finnes 
rettsmidler for å sikre at dommer i samværssaker etterleves dersom en gjenstridig forelder 
blokkerer barnets samvær med den andre. På grunn av manglende oppfølging fra 
myndighetene er dette et stort problem i Norge som heller ikke denne gangen blir forsøkt 
ryddet opp i, avslutter Johansen.  
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