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Side 4

Spørsmål;.
” Vi har foredreansvaret 
sammen. Kan skolen eller bar-
nehagen bare gi opplysninger 
til én av foreldrene?”

Svar;
Svaret finner vi i barnelovens 
(bl.) § 47.  Selv når foreldre-
ne ikke har foreldreansvaret 
sammen, men én av dem har 
det alene, ”skal denne gje den 
andre opplysninger om bar-
net når det blir bede om det.  
Den andre har også rett til 
å få opplysninger om barnet 
fra barnehage, skule, helse- 
og sosialvesen og politi, om 
ikkje teieplikta gjeld andsynes 
foreldra.  
Så altså,  selv når en av for-
eldrene har foreldreansvaret 
alene  har den andre ”rett til å 
få opplysningar.” 
Bestemmelsen i § 47 er taus 
når foreldreansvaret  er fel-
les, men etter vanlig lovtolk-
ning er informasjonsplikten 
her selvsagt,  og foreldrene 
skal likestilles med hensyn til 
informasjonflyten fra skole, 
barnehage etc.   Vi vil råde 
samværsforelder til å opplyse 
skolen eller barnehagen  om 
at barnet har to hjem allerede 
den første skole- eller barnha-
gedagen,   og  deretter stadig 
være på vakt mht. om at infor-
masjonsplikten  overholdes. 
Med våre dagers e-mail kan 
ikke lenger skolen unnskylde 
seg med at det blir for dyrt å 
informere begge foreldre.
Vi kan imidlertid problemati-
sere ”rett til å få opplysningar” 

når en forelder har ansva-
ret alene.  Ordlyden peker i 
retning av at den som ikke 
har del i foreldreansvaret har 
en aktivitetsplikt og må selv 
henvende seg til skolen eller 
barnehagen. Institusjonene har 
da en klar informasjonsplikt 
ifølge barnelovens § 47..

Spørsmål.;
”Har mor rett til å ikke bidra 
til dekning av reisekostnadene i 
forbindelse med samvær? 

Svar.:
Barneloven er også her klar. 
§ 44 lyder; ”Reisekostnadene 
ved samvær skal delast mellom 
foreldra etter storleiken på 
inntektane deira der foreldra 
ikkje blir samde om noko 
anna. Kostnadene som skal 
delast er kostnader til barnet si 
reise, foreldra sine nødvendige 
kostnader til reise i samband 
med å hente eller bringe barnet 
til samværet og samværsforel-
deren sine kostnader til eiga 
reise når samværet skjer der 
barnet bur
Problemet oppstår imidlertid 
når den ene er vanskelig. Hva 
gjør man når mor (eller far) 
ikke vil bidra?  En svakhet ved 
loven, og som F2F i mange år 
har påpekt, er at den mangler 
sterke sanksjonsregler  når den 
ene part gir ”blaffen” og ikke 
følger loven. 
”Dersom særlege grunnar 
gjer det rimeleg, kan retten 
fastsetje ei anna fordeling av 
reisekostnadene”.  Her må 

man altså gå til retten, eller i 
det minste få en rettsmeklet 
avtale før man har rettskraftig 
tvangsgrunnlag man kan gå til 
namsmannen med for å vinne 
rett, ikke bare ha rett. 
Bestemmelsen (§ 44)  fortset-
ter noe  virkelighetsfjernt;  ”Er 
foreldra samde om det, kan 
sak om reisekostnadene i sta-
den gå til fylkesmannen. Har 
barnet fylt 15 år, an sak om 
reisekostnadene gå til fylkes-
mannen jamvel om berre ein 
av foreldrane ber om det.”  
Det er altså først når barnet 
er 15 at den ene part ikke kan 
nektes av sin eks. å drive inn 
kravet om reisekostnader ved 
samvær. Inntil da må forel-
drene ”vera samde”,  hvilket 
i praksis vil si at den forelder 
som gir blaffen har veto mot 
at saken fremmes for fylkes-
mannen.   Vårt inntrykk er at 
altfor mange samværsforeldra 
har gitt opp og står for alle 
reisekostnadene alene.

Spørsmål;
”Min kjæreste venter barn, men 
plutselig vil hun ikke ha noe 
med meg å gjøre og antyder 
også at det ikke er mitt barn. 
Hva skal jeg gjøre?”

Svar.:
Enhver må selvfølgelig gjøre 
det som føles riktigst for bar-
net og for seg. Likevel råder 
vi til at man får gjennomført 
en DNA-test av deg og barnet 
snarest etter fødsel.  På sikt er 
nok dette best for alle parter, 
også for barnet,  -  og selv om 
en annen enn deg har erkjent 
farskapet etter barnelovens § 4.  
Loven åpner nå  (siden 2004)  
for at du kan foreta en DNA-
test. Bestemmelsen (§6) lyder; 
”Barnet, kvar av foreldra og 
tredjemann som meiner han er 
far til eit barn som allereie har 

ein far, kan alltid reise sak for 
domstolane om farskap etter 
ekteskap eller vedgåing.” 
Fremgangsmåten for å foreta 
en DNA-test er som følger; 
Man sender inn en stevning 
til tingretten der mor og barn 
bor som er det rette ver-
neting ifølge loven.   Du er 
saksøker, og mor er saksøkt 
nr. 1 og barnet saksøkt nr. 2. 
Tingretten behandler stevnin-
gen administrativt og etter at 
du mottar dom fra tingretten 
går du til din fastlege og tar en 
blodprøve. Tilsvarende får mor 
pålegg om å ta en blodprøve av 
barnet hos sin fastlege. Etter 
at prøvene er analysert på et 
sentrallaboratorium mottar du 
resultatet i posten.  
Du har nå uten rimelig tvil 
fått fastslått hvorvidt du er far 
til barnet, og har nå et bedre 
fundament å arbeide videre 
på mht. å få del i foreldrean-
svaret. Her ligger listen lavt 
og normalt vinner man frem i 
retten med påstand om felles 
foreldreansvar.

F2F’s telefontjeneste,  ved 
registrert rettshjelper Peter 
Meidell,  svarer på telefon 
907 57 148 hver mandag, 
onsdag, torsdag og fredag 
fra klokken 10.00-16.00. 
Tjenesten er gratis.

F2F svarer på dine spørsmål
Som dere vet har F2F en telefontjeneste som svarer 
på  spørsmål i kjølvannet av samlivsbrudd eller andre 
barnelovsrelaterte problemstillinger.  Spørsmålene 
kan dreie seg om nær sagt alt, fra omsorgsordninger 
til hvem som skal betale for utgifter til konfirmasjon og 
tannregulering.  Her er noen typiske ”gjengangere”; 

Spør oss:
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Mats Ivan Larsen på vegne av  
facebook-gruppa “bedre rettIgheter 
for fedre”

Det er viktigere med forebyg-
ging enn konsekvens-tiltak. 
Men vi må ta inn over oss 
samfunnsutviklinga og innse 
at ekteskapsinstitusjonen har 
endret seg. Vi må akseptere 
at ulykkelige ektefeller går fra 
hverandre, og vi må gjøre plass 
til deltidsforeldrene og de nye 
familieformene. Om ”den tryg-
ge og gode kjærnefamilien” er 
truet, så fins det fortsatt barn 
som er nødt til å vokse opp. 
Tall fra Statistisk sentralbyrå 
viser at stadig flere foreldre 
velger bort helgesamværet til 
fordel for mer eller mindre delt 
omsorg. (1)
Hvordan takler barna flyt-
tetilværelsen som ufrivillige 
ofre for samlivsbrudd, og hva 
er den beste samværsløsninga? 
Forskninga på dette området 
er meget aktuell for de som 
tar avgjørelser om hvordan 
barneloven skal være utformet. 
Selv om alle barn er forskjel-
lige, så kan man se tendenser 
ut fra forskning om hvordan de 
klarer seg i livet. Og ut ifra det 
kan man legge tilrette lover og 
regler i samfunnet. Sosiologisk 
sett kan man diagnosere sam-
funnet med “sykdomstegn” 
(sånn som i Emile Durkheims 
selvmordsanalyse). I løpet av 
de siste 20-30 årene har det 
etter hvert kommet veldig mye 
forskning på dette området. 
Mest fra USA, men også fra 
mange andre land, inklusive 
Norge. Flere har oppsummert 
dette forskningsfeltet, blant 
annet gjennom såkalte metaa-
nalyser, hvor en ved hjelp av 
avanserte statistiske analyser 
sammenholder resultater på 
tvers av en rekke enkeltstu-
dier.
I boka The Case for Marriage 
tar forfatterne for seg tilgjen-

La fedre være fedre!
Kronikk:

gelig dokumentasjon om ale-
neforeldres husholdninger. De 
konkluderer med at farløse 
barn har større sannsynlig-
het for å være fattig, å ha 
helseproblemer, å ta færre års 
utdanning og å ha dårligere 
relasjoner til familie og jevn-
aldrende. (2) Annen forskning 
viser at gutter som vokser opp 
uten sine biologiske fedre har 
dobbelt så stor sjanse for å 
havne i fengsel. Det å ha en 
ste-far minsker ikke sjansene 
for kriminalitet, det er den bio-
logiske faren alene som har en 
beskyttende effekt. (3) Svenske 
studier viser at barn av enslige 
forsørgere har dobbelt så stor 
sjanse for å utvikle psykiske 
lidelser, ha alkoholproblemer 
eller å forsøke å ta sitt eget 
liv. (4)
Familiepsykolog og professor 
Frode Thuen har omfattende 
erfaring som terapeut og sak-
kyndig i barnefordelingssaker. 
I boka Livet som deltidsforel-
dre skriver han: 
“På tvers av en lang rekke 
undersøkelser blant barn som 
har skilte foreldre, viser det 
seg at de som bor like mye hos 
far som hos mor, kommer litt 
bedre ut enn de som bor fast 
hos en av dem. De klarer seg 
bedre på skolen, har bedre 
psykisk helsetilstand, får sjeld-
nere rusproblemer, og kom-
mer sjeldnere i trøbbel med 
politi og rettsvesenet.” (5)

KONKLUSJON: 
Det er ekstremt viktig at vi har 
en barnelov som i størst mulig 
grad stimulerer til samarbeid, 
og som gir barna rett til god 
kontakt med begge foreldrene. 
Foreldre må i utgangspunktet 
ha like juridiske rettigheter. 
Dette vil gjøre klimaet roligere 
og grunnlaget for samarbeid 
bedre. Alle barn som praktise-
rer samvær har to fullverdige 

hjem. Fordelene ved å ha tett 
oppfølging, omsorg og opp-
dragelse fra begge foreldrene 
er større enn ulempene ved 
reising til og fra. La oss skape 
og dyrke holdninger og nor-
mer hvor farskapet er viktig og 
verdsettes selv om foreldrene 
ikke bor sammen. Det er ikke 
bare barn fra kjernefamiliene 
som har behov for en pappa.
Et rettferdigere og bedre sys-
tem vil også være god sam-
funnsøkonomi, da staten kom-
mer til å spare penger dersom 
færre barnefordelingssaker 
ender i retten.
Delt omsorg må være normen 
i barneloven, og vi må sikre 
barn mot uhensiktsmessige 

flyttinger langt vekk fra den 
andre av foreldrene. Ikke først 
og fremst fordi dagens praksis 
er kjønnsdiskriminerende og 
urettferdig ovenfor deltids-
foreldrene, men fordi barna 
trenger det!  

Kilder:
(1) www.ssb.no
(2) Linda Waite & Maggie  
 Gallagher – The Case for  
 Marriage
(3) Harper and McLanahan,  
 1998
(4) Weitoft, Hjern, et al,  
 2002
(5) Frode Thuen – Livet som  
 deltidsforeldre

Mange barn og unge sliter. 
Fellesskapet har et ansvar i å 
sikre barna gode oppvekst-
vilkår også utenfor barneha-
gen og skolen.

Sivert og pappa Mats på tur i Polar Zoo
Sivert synes bregne på nesen er kjempemorsomt.



6          F2F medlemsblad nr. 2/2010 F2F medlemsblad nr. 2/2010          7

Ny fylkeskontakt - Spalte av Mats Ivan LarsenAnnonsører

Om å ta en ”Årst”
spaLtIst: Mats Ivan Larsen

Noen ganger skjer ting 
man ikke helt hadde plan-
lagt. Jeg for min del innså 
ikke alvoret før jeg satt 
på fødeavdelinga med en 
liten skapning på størrelse 
med et kneipbrød liggende 
i armene mine. Blod, gørr 
og morkakerester var ennå 
ikke vasket ordentlig av, 
mens mor lå i bedøvelses-
koma utmattet i senga ved 
siden av. Jeg var redd og 
usikker, men samtidig stolt 
som en hane der jeg satt og 
varmet barnet. Sjelden har 
vel barneskriking vært så 
behagelig som når det kom 
fra mitt eget nyfødte kjøtt 
og blod. Etter en stund ble 
den lille klumpen stille og 
to store øyne åpnet seg og 
utforsket verden. Han tittet 
tillitsfullt opp på meg. I det 
øyeblikket forsto jeg for et 
ansvar dette virkelig inne-
bar. Øynene hans sa: ”Hei 
pappa, jeg trenger deg!” 
Jeg prøvde å kommunisere 
tilbake med å synge en liten 
sang, og hvisket han i øret: 
”Pappa er her, jeg har ikke 
tenkt å gå noen steder”.
Akkurat da var jeg glad for 
at jeg tok en Årst, og fikk 
fri fra en viktig arbeidsdag 
for å være med på fødselen. 
Fotballspilleren Ole-Martin 
Årst bør forøvrig få æresme-
dalje som en foregangsfigur 
for moderne fedre. Tenk 
deg å gjøre noe så tøft som 
å stå over en avgjørende 
eliteseriekamp for å ønske 
barnet sitt velkommen til 
verden. Den daværende 
Tromsø-spilleren fikk mye 
pepper for avgjørelsen i et 
matcho fotballmiljø. Men 
han fikk også mye støtte 
fra folk, og jeg er helt sikker 
på at han aldri kommer til 
å angre på valget sitt. For 
både han, som jeg, vet at 
noen mål er viktigere enn 
andre her i livet...

Min motivasjon for få  
å arbeide i F2F:
Har vore gjennom ein lærings-
prosess i løpet av det siste 
halvannan året med samlivs-
brot og rettssak om barne-
fordeling.
Gjennom denne perioden har 
eg vorte kjend med andre som 
sit igjen med ulike erfaringar 
frå slike saker, og er over-
raska over korleis det offentleg 

Ny fylkeskontakt i 
Sogn og Fjordane

Kort om meg sjølv:
Anders Gjerland, 47 år 
og far til 2 born. Bur i 
Haukedalen, Førde kom-
mune. Arbeider som lærar 
ved Øyrane vgs, underviser 
i allmennfag. Sjølvstendig 
næringsdrivande, radiokom-
munikasjon. Solid erfaring i 
frivillige organisasjonar med 
tillitsverv på lokal-, fylkes- 
og riksplan. Bra kjennskap 
til offentleg forvaltning og 
politiske styringsorgan. 
Samlivsbrot mai 2009. 

behandlar barnefordelingssa-
kene i praksis. Særleg i retts-
apparatet der sakkunnige vert 
kopla inn.
Ein ting er å vere ein god 
samtalepartnar når konfliktane 
oppstår, men like viktig er det å 
utøve førebyggande arbeid.
 Eg har følgt prosessen med 
revideringa av Barneloven, og 
er lite nøgd med sluttresultatet 
som ikkje førte til større end-

ringar til beste for borna det 
gjeld, nemleg at begge foreldre 
blir likestilte.
Eg ynskjer å drive politisk 
arbeid for å kunne gjere lov-
verket endå betre, og vil bruke 
min kunnskap og nettverk til 
dette.
Ynskjer også å kunne vere til 
støtte for andre som er i tilsva-
rande situasjon som meg.

Anders Gjerland. 
Ny fylkeskontakt i 
Sogn og Fjordane

Foreløpig solgt annonseplass til:
Lill Hege Høymyr
Erik Mørck
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tekst: peter MeIdeLL. 
regIstrert rettshjeLper

Lovgiver har siden 2005 endret 
de familierettslige bestemmel-
sene på viktige punkter, men 
synes i liten grad å ha vurdert  
barnets endrete rettsposisjon 
som følge av disse.  Etter lov-
endringene i ekteskapsloven, 
bioteknologiloven, adopsjons-
loven  og barneloven er det 
biologiske prinsipp i vesentlig 
grad blitt svekket.  

Mange vil mene at planmessig 
å føde et barn som aldri vil 
kunne bli kjent med sin far er 
å påføre barnet et handikap. 
Andre vil kanskje hevde at det 
å bli født i Norge må være som 
å vinne i lotto overfor barn 
født i fattige deler av verden.  
Handikappet ved ikke å kjenne 
sitt biologiske opphav fortoner 
seg uvesentlig i forhold.  
Barnelovens (bl.)nye § 4 A 
lyder; ”Barnet kan ikke både 
har far og medmor”. Skal mor 

og medmors ønske om barn i 
så fall gå foran barnets rett til 
å bli kjent med sitt biologiske 
opphav? Dette ble behandlet 
i siste nummer av F2F og jeg 
lar denne problemstillingen 
ligge, bortsett fra å minne om 
at barnets halve slektstre på 
farssiden blir etter bestem-
melsen i bl. § 4a, hugget vekk. 
Barnet vil ikke kunne gjøre 
seg kjent med farsslekten før 
det eventuelt på eget initiativ 
forespør myndighetene ved 
fylte 18 år.  En medmor med 
beste odelsrett til slektsgård 
vil derimot kunne videreføre 
denne til ”sønn” eller ”datter” 
på bekostning av eierslektens 
biologiske etterkommere
Etter konvensjoner Norge har 
sluttet seg til skal beslutninger 

En menneskerett  
å få barn?

Kronikk:

Er det en menneskerett å 
få egne barn?  Spørsmålet 
er av grunnleggende etisk 
karakter. 

om barn ha barnets beste som  
overordnet prinsipp  (FN’s 
barnekonvensjons engel-
ske originaltekst, ”a primary 
concern”).  Konvensjoner har 
høyere trinnhøyde og skal i 
prinsippet gå foran norsk lov 
vedtatt av Stortinget. 
Er endringslovene til barnets 
beste? Etter min mening er det 
vanskelig å svare kategorisk ja 
eller nei på spørsmålet. Svarene 
blir også svært forskjellige fra 
om de stilles før eller etter unn-
fangelsen/fødselen. En person 
som kommer til verden takket 
være kombinasjonen medisin-
ske nyvinninger/ senere tids 
liberale lovgivning  vil neppe 
på meningsmåling senere i 
livet beklage sin eksistens og 
uttrykke ønske om aldri å være 
blitt født. Foreldrene vil også 
med stor sannsynlighet være 
takknemmelige for resultatet.  
Aktuell i disse dager er saken 
der en norsk kvinne har benyt-
tet surrogatmor i India.  Vi 
kan problematisere situasjo-
nen; barnet kan i prinsippet ha 
kommet fra egg til samboende 
norsk heterofilt par, fra norsks 
lesbisk samboende par som har 
benyttet assistert befruktning 
i Norge eller India, ved assis-
tert befruktning med norsk 
samboende heterofilt par med 
fertilitetsproblem, eller sågar 
fra enslig norsk lesbisk kvinne 
som ved hjelp av ukjent donor 
i Danmark lar indisk kvinne 
påta seg  jobben å bære frem 
barnet. Mulighetene er mange 
og med de nye bestemmelser 
på området skulle alt ligge vel 

til rette for den norske kvinnen 
og barnet  i India. 
Men så støter hun plutselig på 
et uventet problem.  Stortinget 
har ikke endret barnelovens 
bestemmelse om hvem som er 
mor til barnet. Barnelovens §2, 
1. ledd  lyder fremdeles;  ”Som 
mor til barnet skal reknast 
den kvinna som har fødd bar-
net.”  Loven åpner ikke for 
bruk av surrogatmor. Ifølge 

barneloven er det den indiske 
kvinnen som er mor til barnet. 
Norske myndigheter tillater 
derfor ikke kvinnen å ta med 
seg barnet til Norge. Adopsjon 
kunne vært en utvei. Adopsjon 
er imidlertid en langvarig pro-
sess som normalt ikke lar 
seg gjennomføre over natten. 
Myndighetene ville møtt kri-
tikk hvis de forskjellsbehandler 
den norske kvinnen på bekost-

ning av køen av adopsjonssø-
kende foreldre i Norge. 
Dette er bare ett eksempel på 
utfordringer og problemstillin-
ger lovgiver og forvaltning vil 
møte i tiden fremover og som 
kanskje ikke var tilstrekkelig 
gjennomtenkt av Stortinget 
ved behandlingen av lovene. 
F2F har som kjent via presse-
meldinger gjort kjent sin opp-
fatning til visse sider av den 

nye barneloven. Foreningen 
har imidlertid forholdt seg taus 
med hensyn til endringene 
i andre deler av barneloven, 
ekteskapsloven , bioteknolo-
giloven og adopsjonsloven. 
Jeg oppfordrer herved  våre 
medlemmer og øvrige lesere 
av F2F  til å uttrykke sin opp-
fatning også til disse bestem-
melsene. 

E-post: kristine@unitedpress.no
Tlf: 00 371 270 681 55

Ta kontakt Kristine Tilkevica,
for uforpliktende tilbud eller

mer informasjon 
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HovedstyreHovedstyre

Bjørnar Strøm
Styremedlem fylkeslag

Ketil Petersen
Styremedlem fylkeslag

I tillegg er disse med i 
hovedstyret, men var 
ikke disponibel under 
fotograferingen.

Lill Hege Høimyr
Varamedlem fylkeslag  
og hovedstyre

Jon Egil Busklein
Styremedlem Hovedstyret

Nils Haugland
Styremedlem hovedstyre

Peter Meidell
Styremedlem fylkeslag

Roger Sollied Johansen
Varamedlem fylkeslag,  
Leder F2F

Rune Harald Rækken
Styremedlem

Sidsel Tallaksen
Leder fylkeslag,  
Org. leder F2F

Thorleif Fyrand
Styremedlem fylkeslag

F2F hovedstyre 2009 - 2011
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Kjekt å eie Info fra F2F

F2F Hovedstyret
Leder
Roger Sollied Johansen, Oslo / Akershus
Tlf.: 997 38 999 - E-post: leder@f2f.no

Nestleder
Rune H. Rækken, Oslo / Akershus
Tlf.: 905 23 845  - E-post: raekken@online.no

Kasserer og Organisatorisk leder
Sidsel Tallaksen, Trøndelag
Tlf.: 992 57 150 - E-post: sidsel@bluezone.no

Styremedlemmer
Juss
Lill Hege F. Høimyr, Oslo / Akershus
Tlf.: 930 51 616 - E-post: post@advokat-hoimyr.no

Veiledning
Nils Haugland
Tlf.: 932 19 037 - E-post: Nils.Haugland@statsbygg.no

Opplæring
Jon Egil Busklein: Veiledning
Tlf.: 402 31 544 - E-post: jon.egil.busklein@svinsaas-auto.no

Juss
Peter Meidell
Tlf.: 482 62 533 - E-post: peter.meidell@oslonett.no

Varamedlemmer

Organisasjon
Bjørnar Strøm
Tlf.: 909 42 998 - E-post: bstrom@mil.no

Marked
Thorleif Fyrand
Tlf.: 908 87 408 - E-post: thorleif@norturist.no

Marked
Ketil Petersen
Tlf.: 970 96 014 - E-post: kepeter@online.no

Tlf.: 880 08 845
Alle dager 0800 - 1600

Mandag-torsdag også kl. 1800 - 2100
Besøk oss på www.f2f.no

Samlivsbrudd
- Hva med barna?

Snakk med
oss først!

Hva kan vi gjøre 
på portalen 
www.f2f.no for å 
bli 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 dere 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 har riktige data i din profil – du  må selv 
oppdatere denne. Logg deg inn med e-postadresse  
og passord.

•	 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.

Barnas ønskeliste
Barnombud Reidar Hjermanns 
ønskeliste på vegne av barn som 
har opplevd samlivsbrudd.

•	 Ikke	betro	deres	 
 følelser til meg.

•	 La	meg	beholde 
 mitt gamle 
 nærmiljø.

•	 Ikke	bruk	meg	 
 som budbringer.

•	 La	meg	få	beholde	
 mitt liv.

Kjekt
 å eie

SAMSUNG X420
En fantastisk tynn bærbar PC med en imponerende ytelse 
– optimal for et aktivt liv på farten. Hvor som helst, når 
som helst. Denne bærbare PC-en er stilig utformet i solide 
materialer med sølv-forkrommede detaljer. Intel CoreT2Duo 
garanterer høye prestasjoner, god ytelse og rask responstid, 
selv når du arbeider med avanserte programmer som for 
eksempel CAD og 3D. Med en vekt på bare 1,76 kg og en 
batteritid på opptil ni timer, er X420 perfekt til å ta med seg 
overalt. (www.samsung.com)

F.W. Walter veske
En veske laget av resirkulerte 
brannslanger og bilbelter. Den er 
stor nok til å romme A4 ringperm. 
Inneholder en stor innlomme,  en utsidig 
lomme og  en innsidig lomme med glidlås. Justerbar stropp. 
(www.coreliving.no)

Batteridrevet busk- og gressakssett 
ASB 10,8 V LI fra Bosch
Gressakssettetet er tre ideelle hageverktøy i ett. Kombinerer 
man den batteridrevne saksen med knivene som hører med 
settet – ett gressaksblad, ett formkuttblad og ett buskskjæ-
reblad – får man enda flere bruksmuligheter. Med det 10 
cm brede gressaksbladet får hobbygartneren plenen i form 
langs kanter og i hjørner. Det tolv centimeter lange bladet 
for formklipping er ideelt når det skal lages fine figurer. Med 
det 20 centimeter lange buskskjærebladet kan man klippe til 
alle typer busker og kratt med kraft. (www.bosch-do-it.no)

Percolator
Noen synes kaf-
fen smaker best 
fra en percola-
tor. Percolatoren 
er enkel i bruk og 
har automatisk var-
mefunksjon. Denne 
modellen rommer 1,2 
liter eller hele 8 kop-
per kaffe. Den har 
permanent filter og du 
bruker kokemalt kaffe 
til bryggingen. (www.
obhnordica.no)

Rolly™ fra Sony
En ny dimensjon når det gjelder MP3-spillere, som fører deg 
nærmere favorittmusikken din. Rist den og vri den for å velge 
spor. Se hvordan den reagerer på musikken med stilige bevegelser 
og vanvittige lysshow. Og når mørket faller på, blir forestillingen 
enda mer imponerende. (www.sony.no)
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Ny barnelovNy barnelov

Stadiet før skilsmissen

Staten har nå bestemt at de skal gi 
pant på kvinner over 40... Hehehe. 
«Gjennbruksmus!»

Hva med en miljøavgift på 
menn over 40 i stedet? 
«Gammelt jern!»

Stortinget vedtok 23. mars 
2010 endringer i bl.a. bar-
nelovens bestemmelser om 
foreldreansvar, bosted og 
samvær. Loven ble sanksjo-
nert av Kongen 9. april 2010.  
Nedenfor redegjøres for end-
ringene og når de trer i kraft.

Se lovvedtaket her: http://www.
lovdata.no/ill/hl-20100323-
039.html

Forarbeidene(Prop. 14 L 
(2009-2010) jf Ot. prp. nr. 104 
(2008-2009) og  Innst. 160 L 
(2009-2010)), og behandlingen 
av saken i Stortinget er tilgjen-
gelig på Stortingets hjemmesi-
de: http://www.stortinget.no/
no/Saker-og-publikasjoner/
Saker/Sak/?p=44365

Vold mot barn
Barneloven har nå fått en 
bestemmelse som tydeliggjør 
at barn ikke skal utsettes for 
noen form for vold, heller ikke 
for eksempel lette klaps, selv 
om det skjer som ledd i bar-
neoppdragelsen. I tillegg pre-
siseres det at barn heller ikke 
skal utsettes for skremmende 
eller plagsom opptreden eller 
annen hensynsløs opptre-
den. Dette kan for eksempel 
omhandle innelåsing av barnet 
i et rom, bruk av trusler om 
straff eller trusler om at barnet 
skal bli forlatt eller skadet, lat-
terliggjøre barnet mens andre 
hører på eller følelsesmessig 

Endringer i barnelova mv.
(Flytting, delt bosted, sam-
vær, vold og foreldres sam-
tykke til helsehjelp)

avvise barnet. Bestemmelsen 
har trådt i kraft.
Barneloven § 30 tredje ledd er 
nå endret og lyder slik:
       ”Barnet må ikkje bli utsett 
for vald eller på anna vis bli 
handsama slik at den fysiske 
eller psykiske helsa blir utsett 
for skade eller fare. Dette gjeld 
òg når valden brukast som 
ledd i oppsedinga av barnet. 
Bruk av vald og skremmande 
eller plagsam framferd eller 
annan omsynslaus åtferd over-
for barnet er forbode.”

 Helsehjelp til barn – i kraft 
1. mai 2010
Hovedregelen er at begge for-
eldre med foreldreansvar skal 
samtykke til helsehjelp til barn 
under 16 år.  

I enkelte situasjoner kan for-
eldrene være uenige om hvor-
vidt barnet skal ha helsehjelp. 
Det kan også være situasjoner 
hvor det kan være umulig å få 
avklart begge foreldrenes syns-
punkter på ytelse av helsehjel-
pen, for eksempel fordi den 
ene forelderen ikke er mulig å 
få tak i.  Det er nå vedtatt end-
ringer i pasientrettighetsloven 
med virkning fra 1. mai 2010 
slik at det skal være tilstrekke-
lig at en av foreldrene samtyk-
ker til helsehjelp når kvalifisert 
helsepersonell mener at barnet 
kan ta skade av ikke å få hel-
sehjelpen. Begge foreldre skal 
ha rett til å samtykke alene 
til slik helsehjelp, forutsatt at 

de har del i foreldreansvaret. 
Adgangen til å samtykke hen-
ger altså ikke sammen med om 
forelderen bor sammen med 
barnet, men om forelderen har 
del i foreldreansvaret.

Det er et vilkår at kvalifi-
sert helsepersonell mener at 
barnet kan ta skade av ikke 
å få hjelpen. Med kvalifisert 
helsepersonell menes helse-
personell som har den nød-
vendige faglige innsikt til å 
foreta en forsvarlig vurdering 
av risikobildet og behovet for 
helsehjelp. Som hovedregel 
bør den legen, psykologen eller 
tannlegen som er ansvarlig 
for helsehjelpen foreta vur-
deringen. Hva som vil kunne 
være skadelig for barnet må 
vurderes konkret og vil bero 
på et helsefaglig skjønn hos 
helsepersonellet. Både skade 
av somatisk og psykisk art vil 
være omfattet. Skadebegrepet 
vil derfor også omfatte tilfeller 
hvor det er viktig at barnet får 
snakke med psykolog.

Det er også lovfestet at det er 
tilstrekkelig at en av foreldrene 
samtykker til helsehjelp som 
regnes som ledd i den dag-
lige og ordinære omsorgen 
for barnet. Dette er en lov-
festing av allerede gjeldende 
fortolkning av barneloven og 
pasientrettighetsloven og gjel-
dende praksis i helsetjenesten. 
Slikt samtykke anses ikke som 
større avgjørelser i barnets 
liv som begge foreldrene må 
samtykke til. Med helsehjelp 
som er ledd i den daglige og 
ordinære omsorgen regnes 
for eksempel behandling av 
øreverk, halsbetennelse, influ-
ensa, skrubbsår og så videre.

Helsehjelp som ledd i den 
daglige og ordinære omsorgen 
for barn kan besluttes av den 
forelder som til enhver tid 
er sammen med barnet, og 
uavhengig av om foreldrene 
bor sammen eller hver for seg, 
eller har del i foreldreansvaret 
eller ikke.

Med virkning fra 1. mai 2010 
lyder pasientrettighetsloven 
§ 4-4. Samtykke på vegne av 
barn slik:
       Foreldrene eller andre 
med foreldreansvaret har rett 
til å samtykke til helsehjelp for 
pasienter under 16 år.
 Det er tilstrekkelig at én av 
foreldrene eller andre med 
foreldreansvaret samtykker til 
helsehjelp som
a) regnes som ledd i den dag-
lige og ordinære omsorgen for 
barnet, jf. barnelova §§ 37 og 
42 andre ledd, eller 
b) kvalifisert helsepersonell 
mener er nødvendig for at 
barnet ikke skal ta skade. 
Før helsehjelp som nevnt i 
bokstav b gis skal begge for-
eldrene eller andre med for-
eldreansvaret, så langt råd er, 
få si sin mening. Beslutning 
om helsehjelp som nevnt i 
bokstav b kan påklages til 
Helsetilsynet i fylket etter 
kapittel 7. Helsetilsynet i fylket 
kan vedta at helsehjelpen skal 
avsluttes inntil det er fattet 
vedtak på grunnlag av klage 
fra den andre forelderen eller 
andre med foreldreansvaret.
       Dersom barneverntjenes-
ten har overtatt omsorgen 
for barn under 16 år etter 
barnevernloven § 4-6 annet 
ledd, § 4-8 eller § 4-12, har 
barneverntjenesten rett til å 
samtykke til helsehjelp.
       Etter hvert som barnet 
utvikles og modnes, skal bar-

nets foreldre, andre med forel-
dreansvaret eller barnevernet, 
jf. tredje ledd, høre hva barnet 
har å si før samtykke gis. Når 
barnet er fylt 12 år, skal det få 
si sin mening i alle spørsmål 
som angår egen helse. Det 
skal legges økende vekt på hva 
barnet mener ut fra alder og 
modenhet.

 Delt bosted
Delt bosted innebærer ikke 
nødvendigvis at barnet bor 
like mye hos hver, men at 
foreldrene har samme avgjø-
relsesmyndighet.  Foreldrene 
kan avtale delt bosted dersom 
de mener det er best for bar-
net. Med virkning fra 1. juli 
2010 er barneloven endret 
slik at det går klarere fram at 
foreldrene har mulighet til å 
avtale at barnet skal bo hos en 
av dem eller at barnet skal ha 
delt bosted.

I dag kan ikke retten idømme 
delt bosted, men med virkning 
fra 1. juli 2010 er loven endret 
slik at domstolene er gitt en 
snever adgang til å idømme 
delt bosted mot den ene eller 
begge foreldres vilje. Det må 
foreligge særlige grunner for 
at domstolene skal kunne 
idømme delt bosted. Er dom-
stolene i tvil om delt bosted vil 
være til barnets beste, skal de 
ikke idømme delt bosted. Det 
vil heller ikke være aktuelt å 
idømme delt bosted for barn 
under 7 år, siden barn i denne 

aldersgruppen antas å være 
mer sårbare og ha større behov 
for stabilitet.

Med virkning fra 1. juli 2010 
lyder barnelova § 36 slik:
§ 36. Kvar barnet skal bu fast
       Foreldra kan gjere avtale 
om at barnet skal bu fast hos 
anten ein av dei eller begge.
       Er foreldra usamde, må 
retten avgjere at barnet skal bu 
fast hos ein av dei. Dersom det 
ligg føre særlege grunnar, kan 
retten likevel avgjere at barnet 
skal bu fast hos begge.

Varslingsplikt ved flytting
Fra 1. juli 2010 innføres en 
varslingsplikt for begge for-
eldrene ved flytting. Den av 
forelderen som vil flytte skal 
varsle den andre forelderen.  
Varslingsplikten på 6 uker 
gjelder både bostedsforelde-
ren og samværsforelderen. 
Dette vil gi foreldrene tid og 
anledning til å diskutere og 
vurdere hva som vil være den 
beste omsorgsløsningen for 
barnet framover, før flytting 
gjennomføres.

Med virkning fra 1. juli 2010 
lyder barneloven § 42 første 
ledd slik:
       Barnet har rett til samvær 
med begge foreldra, jamvel om 
dei lever kvar for seg. Foreldra 
har gjensidig ansvar for at 
samværsretten vert oppfyld. 
Dersom ein av foreldra vil flyt-
te, og det er avtale eller avgjerd 

om samvær, skal den som vil 
flytte, varsle den andre seinast 
seks veker før flyttinga.

Samvær
Samvær er en rett både for 
barnet og den som ikke bor 
fast sammen med barnet. Dette 
gjelder ikke dersom samvær 
ikke er til beste for barnet.

Foreldrene avtaler selv omfan-
get av samvær på bakgrunn 
av hva de mener er best for 
barnet.

Barneloven inneholder en defi-
nisjon av ”vanlig samværs-
rett”. Dersom foreldrene avtaler 
”vanlig samværsrett”, innebæ-
rer dette i dag en ettermiddag i 
uken, annenhver helg, 14 dager 
i sommerferien og jul eller 
påske. Det er vedtatt en utvi-
delse av barnelovens definisjon 
av «vanleg samværsrett» som 
trer i kraft 1. juli 2010.

Barneloven § 43 andre ledd 
fjerde punktum lyder med virk-
ning fra 1. juli 2010 slik:
 Vert det avtala eller fastsett « 
vanleg samværsrett », gjev det 
rett til å vere saman med barnet 
ein ettermiddag i veka med 
overnatting, annakvar helg, til 
saman tre veker i sommarfe-
rien, og annankvar haust-, jule-, 
vinter- og påskeferie.

Det innebærer en utvidelse av 
definisjonen, slik at ettermid-
dagssamværet forlenges med 

overnatting. En rett til å være 
sammen med barnet til
sammen tre uker i sommer-
ferien. Sommerferiesamværet 
kan altså deles opp.  Videre gir 
den utvidede definisjonen rett 
til å være sammen med barnet 
annenhver høst-, jule-, vinter- 
og påskeferie. Endringen inne-
bærer for det første at høst- og 
vinterferie også inngår i en 
ordning med «vanlig samvær». 
For det andre er definisjonen 
endret slik at den gir rett til 
samvær annenhver av hver av 
de respektive ferier, i motset-
ning til gjeldende regel som gir 
rett til samvær jul eller påske. 
Høstferie er det normalt bare 
skolebarn som har, men det 
kan også være aktuelt for yngre 
barn. For å fastsette lengden på 
høst- og vinterferie, bør man ta 
utgangspunkt i skoleruten.

Den nye definisjonen vil gjelde 
der avtale eller domsavgjø-
relse om ”vanlig samværsrett” 
inngås etter 1. juli 2010. Det 
skjer ikke noen automatisk 
endring av gamle avtaler eller 
domsavgjørelser.

En samværsavtale som er inn-
gått i tråd med den nye defini-
sjon av vanlig samvær som 
trer i kraft 1. juli 2010, vil ha 
betydning for bidragets stør-
relse, og gi fradrag for samvær 
etter samværsklasse 3.

Endringer i barnelova
Ny barnelov - 23. mars 2010:
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Fri rettshjelpFri rettshjelp

tekst: advokat LILL hege 
furuLund høIMyr

Fri rettshjelp betales helt eller 
delvis av staten og gis som 
fritt rettsråd, fri sakførsel eller 
fritak for rettsgebyr. 
Rettshjelpsordningen er sub-
sidiær i forhold til alle andre 
ordninger som dekker eller 
erstatter juridisk bistand. 
Utgifter ut over det som dek-
kes eller erstattes av andre 
ordninger kan i enkelte tilfelle 
søkes dekket under rettshjelps-
ordningen.
Det kan være svært praktisk 
å vite at alle praktiserende 
advokater har en plikt til å 
orientere klientene om mulig-
hetene for å søke fri rettshjelp 
hvor de kan tenkes å ha rett til 
slik bistand.

Fri sakførsel og fritt retts-
råd:
Fri rettshjelp kan gis som fritt 
rettsråd eller fri sakførsel. Fritt 
rettsråd er i hovedsak bistand 
som gis utenfor rettergang. 
Herunder behandling i for-

Sosialstøtteordning til deg 
som trenger rettshjelp

Fri rettshjelp:

liksråd, skjønn som styres av 
lensmenn og voldgiftssaker. Fri 
sakførsel er i hovedsak bistand 
som gis fra og med stevning.

Hvem kan innvilge fri retts-
hjelp:
Alle praktiserende advokater 
kan yte fri rettshjelp. 
I de prioriterte sakstyper kan 
advokaten selv innvilge fritt 
rettsråd dersom inntekts- og 
formuesgrensen er oppfylt. 
I andre saker kan søker eller 
advokaten søke fylkesman-
nen, domstolen eller det aktu-
elle forvaltningsorgan om 
bistand. 
Prioriterte saker som faller inn 
under rettshjelpsloven § 11,1. 
og 2 ledd har advokaten kom-
petanse til å innvilge fritt retts-
råd. Advokaten har samtidig 
ikke kompetanse til å innvilge 
fritt rettsråd ut over stykkpris-
satsen og de økonomiske vilkår 
må være oppfylt.

Økonomiske vilkår:
Grunnvilkåret for fri rettshjelp 
er at søker ikke må ha en brut-

toinntekt over kr. 246 000. Det 
følger ellers av lovverket at 
det skal foretas en økonomisk 
identifikasjon dersom søker 
er gift, samboer, registrert 
partner eller lever sammen 
med felles økonomi. 
For ektefeller eller andre som 
lever sammen med felles øko-
nomi, er inntektsgrensen kr 
369.000 (fra 1. januar 2009). 
Unntak gjelder i sak om sepa-
rasjon og samlivsbrudd etter 
samboerforhold. Det er verdt å 
merke seg at unntaket ikke gjel-
der i barnefordelingssaker der 
den ene har fått ny samboer. 
Ved vurdering av arvingers 
krav i et sammensatt skifte skal 
formuen vurderes i forhold til 
forventet lodd i boet.
Med hva som forstås som 
bruttoinntekt fremkommer 
av Rundskriv G 12 / 2005 
pkt 3.1. 
Det er inntekten på årsbasis 
som legges til grunn. Inntekter 
som det ikke betales skatt av, 
skal ikke inngå i beregnings-
grunnlaget. 
Med begrepet ”bruttoinntekt” 
skal forstås summen av all 
skattbar inntekt i og utenfor
arbeidsforhold, før fradrag. I 
inntektsgrunnlaget skal samt-
lige skattbare personinntek-
ter medtas. Dette omfatter 
bl.a. lønn, naturalytelser m.v., 
pensjoner, livrenter i arbeids-
forhold m.v. I tillegg medtas 
alminnelige inntekter som 
omfatter bl.a. inntekter som 
stammer fra bidrag, livrenter 
og barnepensjon, næringsinn-
tekter, inntekt av bolig og fast 
eiendom samt kapitalinntek-
ter. Inntekter som det ikke skal 
betales skatt av skal heller ikke 
inngå i beregningsgrunnlaget. 

Dette gjelder bl.a. for barne-
bidrag.
For selvstendige næringsdri-
vende skal i tillegg overskudd 
av næringen medtas i
beregningsgrunnlaget. For 
tiden fremkommer overskudd 
av næring i selvangivelsens
post 2.7.5. Ved behov for nær-
mere avklaringer i enkelttilfel-
ler kan det være greit å ta kon-
takt med ligningskontoret.
Utgangspunktet ved inntekts- 
og formuesvurderingen er at 
det er søkers inntekt og formue 
på årsbasis som er avgjørende. 
Det skal ikke tas hensyn til 
tilfeldige eller kortvarige end-
ringer i inntekten. Inntekter 
som det ikke betales skatt av 
skal ikke inngå i beregnings-
grunnlaget. 
Informasjon om søkerens øko-
nomi skal gis ved at det legges 
ved kopi av siste selvangivelse, 
samt kopier av lønns- eller 
trygdeutbetalinger m.v. Det 
bør da også gis en fullsten-
dig oppstilling over de ulike 
fradragsposter. I tillegg skal 
det opplyses om inntekts- og 
formuesforholdene i egener-
klæringsskjemaet som skal 
vedlegges søknaden.
Informasjon om økonomi må 
du oppgi i et egenerklærings-
skjema og inntekt og formue 
må som nevnt dokumente-
res som vedlegg ved kopi av 
selvangivelse, lønnslipp eller 
trygdeutbetalinger.
Nettoformuen må ikke over-
stige kr. 100 000. Ved vurde-
ring av større verdi, f eks bolig, 
fritidsbolig, bil og fritidsbåt 
er det ligningsverdi ved siste 
skatteligning som skal legges 
til grunn. Formue som består 
av egen bolig eller driftsmidler 
av normal verdi sees det imid-

lertid etter fast praksis bort fra 
ved vurderingen av om formu-
esgrensen er overskredet. Når 
en ektefelle har fått utlagt en 
kontantandel på skiftet og hele 
eller vesentlig deler av beløpet 
anvendes til bolig innen rime-
lig tid anses kontantbeløpet 
bundet i bolig.

Prioriterte saker / behovs-
prøving:
I rettshjelpsordningen skilles 
det mellom behovsprøvd og 
ikke behovsprøvde saker.
Saker unntatt behovsprøving 
er typisk slike saker som objek-
tivt sett berører søkeren i 
særlig stor grad og gjelder for 
eksempel barnevern, utlen-
dingsrett, urettmessig straf-
feforfølgning, voldsoffersaker, 

militærnekting, mishandling 
og tvangsekteskap. I disse 
sakene kan bistand gis uten 
prøving av søkers inntekt og 
formuessituasjon.
Med behovsprøvde saker for-
stås de saker der rettshjelpen 
ytes innenfor et prioritert 
område og hvor søkeren må 
oppfylle de økonomiske vilkår 
for rettshjelpen i rettshjelps-
forskriften kapittel 1 (dvs at 
både inntekt og formue er 
under grensen). 
Prioriterte saker er typisk saker 
etter ekteskapsloven, barne-
loven, skifteloven, husstands-
felleskapsloven, personskade-
erstatning, tap av forsørger, 
husleie, arbeidsrett, trygd eller 
voldsoffererstatning.
Egenandelen skal betales i alle 
behovsprøvde saker.

Fri rettshjelp er en sosial 
støtteordning med formål 
å sikre nødvendig juridisk 
bistand til personer som 
ikke selv har økonomiske 
forutsetninger for å kunne 
ivareta rettshjelpsbehov av 
stor personlig og velferds-
messig betydning for dem.

Egenandel:
Fra 1. januar 2005 skal motta-
kere av behovsprøvd fri retts-
hjelp betale en egenandel av 
bistanden. Det betales ikke 
egenandel i saker der fri retts-
hjelp gis uten behovsprøving.
Egenandelen beregnes etter 
den offentlige salærsats, som 
etter årsskiftet per 1. januar 
2010 er kr 890,-. 
I saker med fritt rettsråd blir 
egenandelen én gang salær-
satsen, mens den i fri sak-
førselssaker utgjør 25 % av 
utgiftene, oppad begrenset til 5 
x salærsatsen. Det betales ikke 
merverdiavgift av egenandelen. 
Det er ikke anledning til å søke 
om å få ettergitt eller redusert 
den fastsatte egenandelen. 
Egenandelen kreves inn av 
advokaten, og i rettshjelps-
forskriften er det lagt til rette 

for at egenandelen skal betales 
på forskudd. Fylkesmannen 
betaler den resterende del av 
advokatens salær, pluss mer-
verdiavgift beregnet for hele 
salæret (inklusive den del av 
salæret som dekkes som egen-
andel).
NB! Personer som har en årlig 
brutto inntekt under 100 000 
kroner skal ikke betale egen-
andel.
Det er viktig å være opp-
merksom på at en advokat for 
det arbeid som betales av det 
offentlige, ikke kan kreve eller 
motta ytterligere vederlag av 
klienten. 
Overstiger det faktiske timetal-
let i stykkprisforskriften det 
dobbelte av normen, plikter 
advokaten å søke utvidet retts-
råd via fylkesmannen.
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BarnebidragBarnebidrag

tekst: advokat  
LILL hege furuLund høIMyr

Innledning:
Samtidig er det å sikre at begge 
foreldre overholder sin forsør-
gelsesplikt overfor barna ansett 
som så viktig at det offentlige 
har utformet regler og bygd 
ut et apparat for fastsetting 
og innkreving av barnebidrag. 
Avgjørelsen om hvor stort et 
barnebidrag skal være, er man 
andre ord i utgangspunktet 
noe partene (bidragsmottake-
ren og den bidragspliktige) kan 
avtale uten at det offentlige 
blandes inn. 
Samtidig kan det i tilfeller være 
hensiktsmessig å kontakte det 
offentlige for å få hjelp til 
å finne bidragets størrelse, 
alternativt kan man benytte 
bidragskalkulatoren som fin-
nes på NAVs nettside: www.
nav.no. I de tilfellene hvor 
foreldrene har vansker med å 
snakke sammen, er det natur-
lig å kreve en offentlig fastset-
telse. 
Ved offentlig bidragsfastset-
telse faller det et gebyr på kr 
860,- for hver av partene (pr 
2010). 
Gebyret settes ellers og alltid 
tilsvarende ett rettsgebyr etter 
lov om rettsgebyr av 17. desem-
ber 1982 nr. 86. Parter som har 
en personinntekt under 110 
ganger fullt bidragsforskott 
etter lov 17. februar 1989 nr. 
2 om bidragsforskott (forskot-
teringsloven), fritas for gebyr. 
Inntektsforhold må ved et slikt 
krav dokumenteres nærmere 
overfor bidragsfogden.
I det følgende gis en oversikt 
over prinsippene for bidrags-
fastsettelsen. Samtidig påpekes 
det at regleverket kan oppleves 

BARNEBIDRAG

både uoversiktlig og vanskelig 
å forstå. Denne fremstillingen 
er heller ikke uttømmende. 
Samtidig håpes det på at denne 
oversikten likevel kan bidra 
til å gi en viss oversikt over 
hvordan bidraget fastsettes av 
det offentlige. 

Hovedpunktene i bidrags-
fastsettelsen er som følger:
- Bidraget skal beregnes ut fra 
hva det koster å forsørge barn. 
Underholdskostnaden varierer 
med barnets alder.
- Underholdskostnaden for 
barnet skal fordeles forholds-
messig mellom foreldrene etter 
inntekten deres.
- Den bidragspliktiges bidrag-
sevne skal vurderes i forbin-
delse med fastsettingen av 
bidraget, slik at bidraget faller 
bort eller blir redusert dersom 
den bidragspliktiges økonomi 
tilsier det.
- Det gis fradrag i bidraget for 
samvær med bidragsbarnet.
- Det er flere unntaks- og til-
leggsbestemmelser. Blant annet 
kan det innvilges tilleggsbidrag 
dersom den bidragspliktige har 
inntekt over 550 ganger fullt 
bidragsforskudd. 
- Barnebidrag og bidragsfor-
skudd skal ikke beskattes, og 
den bidragspliktige kan ikke 
kreve fradrag for betalt barne-
bidrag eller bidragsgjeld.
Begge parter skal betale gebyr 
dersom det offentlige fastsetter 
eller endrer barnebidraget. 

Underholdskostnaden:
Underholdskostnaden består 
av forbruksutgifter, bo utgif-
ter og utgifter til barnetilsyn, 
med fradrag for ordinær bar-
netrygd. 

Underholdskostnaden (kro-
ner per måned) 
Underholdskostnaden som 
skal fordeles mellom foreldra, 
utgjør kostnader minus bar-
netrygd. Barnetrygda kommer 
ikke til fradrag for barn over 
18 år. 

Forbruksutgifter og bo utgif-
ter:
0-5 år
Forbruksutgifter kr 2,998,-
Boutgifter kr 1.912,-

6-10 år
Forbruksutgifter kr 4.199,-
Boutgifter kr 1.912,-

11-14 år
Forbruksutgifter kr 4.979,-
Boutgifter kr 1.912,-

15 år og mer 
Forbruksutgifter kr 5.674,-
Boutgifter kr 1.912,-

Forbruksutgiftene er fastsatt 
med utgangspunkt i Statens 
institutt for forbruksfors-
knings (SIFO) standardbud-
sjett. Utgiftene varierer etter 
alderen på barnet, og det er 
foretatt en inndeling i fire 
aldersgrupper: 0-5 år, 6-10 år 
og 11-14 og 15 år og mer. 
Bo utgiftene er beregnet med 
utgangspunkt i gjennomsnittlig 
faktisk forbruk etter Statistisk 
sentralbyrås (SSBs) forbruks-
undersøkelser. Sjablonen er 
felles for alle barn uavhengig 
av alder, og utgjør differansen 
mellom bo utgifter for enslige 
og enslige som bor med barn.

Utgifter til barnetilsyn når 
Bidragsmottakeren mottar 
stønad til barnetilsyn fra 
folketrygda 

64 prosent stønad 
Heiltidsbarnehage kr 498,- 
Deltid, park kr 199,-

Utgifter til skolefritidsord-
ning når bidragsmottakeren 
mottar stønad til barnetilsyn 
fra folketrygden: 

64 prosent stønad 
SFO inntil 25 timer
per veke  kr 428,- 
SFO inntil 10 timer
per veke  kr 241,-

Tilsynsutgiftene omfatter 
utgifter til offentlig eller privat 
barnehage, familiebarnehage, 
dagmamma eller skolefritids-
ordning. Når bidragsmottake-
ren mottar stønad til barnetil-
syn etter folketrygden § 15-11, 
benyttes sjabloner. Disse er 
beregnet med utgangspunkt 
i SSBs foreldrebetalingsun-
dersøkelser for barnehageut-
gifter, medregnet stønad til 
barnetilsyn og foreldrefradrag i 
inntekt. Årlig gjennomsnitt for 
betalingen er lagt til grunn. Det 
tas hensyn til at kostnadene 
er ulike hvis familiene har ett 
eller to barn i barnehagen, og 
til at foreldrebetalingen i bar-
nehage er inntektsavhengig. 
Sjablonene inkluderer stønad 
til barnetilsyn samt fordel av 
foreldrefradrag i inntekt.
Fradrag 
Barnetrygd kommer til fradrag 
i de samlede utgiftene, og 
nettobeløpet er underholds-
kostnaden.
Bidragsevne (kroner per 
måned)  

Midler til eget underhold og 
bo utgifter 

Enslige
Midler til eget underhold
kr 7.246,- 
Boutgifter
kr 6.113,-

Gifte/samboende
Midler til eget underhold
kr 6.135,-
Boutgifter kr 4.323,-

Beregningsgrunnlaget for 
bidragsmottakeren, barnet 
og den bidragspliktige: 
Inntekten til begge foreldrene 
har betydning ved bidrags-
fastsettelsen. Dersom barnet 
har en egen inntekt av en viss 
størrelse, skal også deler av 
denne legges til grunn ved 
fastsettelsen. 
Ved fastsettelse av beregnings-
grunnlaget skal personinntekt, 
positive netto kapitalinntek-
ter og kapitalinntektsdelen 
av næringsinntekten utover 
10.000 kroner regnes med. 
For bidragsmottakeren skal i 
tillegg mottatt utvidet barne-
trygd, ekstra småbarnstillegg, 
kontantstøtte for bidragsbar-
net og fordelen av å være lignet 
i skatteklasse 2 legges til.   
Inntekten skal fastsettes etter 
skjønn dersom en part ikke 
legger fram etterspurt doku-
mentasjon, eller dersom det er 
grunn til å tro at parten holder 
tilbake opplysninger som kan 
ha betydning for bidragsav-
gjørelsen. Det samme gjelder 
dersom en part er uten inntekt, 
eller inntekten er vesentlig 
lavere enn det vedkommende 
ut fra utdanning og evner 
burde kunne oppnå, uten at 
det gis en rimelig grunn til 
dette.

Forholdsmessig fordeling av 
underholdskostnaden mel-
lom foreldrene:
Barnebidraget skal fastsettes 
ut fra underholdskostnaden og 
forholdet mellom inntekten til 
foreldrene. 
Hvor mye den bidragspliktige 
skal betale av underholdskost-
naden, avhenger av hvor stor 
prosentandel inntekten hans/
hennes utgjør i forhold til par-
tenes samlede inntekter. 
Dersom barnet har en årlig 
inntekt som overstiger 30 gan-
ger fullt bidragsforskudd, skal 
overskytende inntekt regnes 
med. 

Bidragsevnevurdering: 
Bidraget (før eventuelt sam-
værsfradrag) skal prøves mot 

den bidragspliktiges bidrag-
sevne. 

Bidragsevnen til den bidrags-
pliktige beregnes ved at sja-
bloner for skatteforpliktelse, 
trygdeavgift, boutgifter, midler 
til eget underhold og midler 
til underhold av egne barn 
i egen husstand trekkes fra 
beregningsgrunnlaget som er 
fastsatt. Dersom utregningen 
viser at den bidragspliktige 
har igjen en større del av inn-
tekten enn hans/hennes del 
av underholdskostnaden, har 
den bidragspliktige bidrags-
evne fullt ut, og fullt bidrag kan 
fastsettes. Kommer NAV lokalt 
fram til at den bidragspliktige 
har evne til å betale noe av 
hans/hennes del av under-
holdskostnaden, har han/hun 
delvis bidragsevne, og bidraget 
må begrenses til samme beløp 
som bidragsevnen. Bidraget 
skal fastsettes til kr 0,- dersom 
den bidragspliktige ikke har 
bidragsevne. 
Dersom den bidragspliktige 
har flere barn han/hun skal 
betale bidrag til, og har delvis 
bidragsevne, skal bidragene 
fordeles forholdsmessig mel-
lom barna.
Bidragsevne (kroner per 
måned) 

Midler til eget underhold og 
bo utgifter 
 
Enslige 
Midler til eget underhold
Kr 7.246,-
Boutgifter kr 6.113,-

Gifte/samboende
Midler til eget underhold
kr 6.135,-
Boutgifter kr 4.323,-

Midler til underhold av egne 
barn i egen husstand 

Barnet har ett bosted  
kr 2.614,-

Barnet har delt bostad 
kr 1.307,-

Maksimumsgrense for sam-
let bidragsplikt:
Etter fastsettelsesforskriften § 
7 skal samlet bidrag ikke over-
stige 25 % av den bidragsplikti-
ges beregningsgrunnlag. Med 
bidrag menes her bidrag etter 
bidragsevnevurdering, men før 
samværsfradrag. Med samlet 
bidrag menes alle barnebidrag 
den bidragspliktige skal betale, 
også bidrag til barn over 18 år 
og oppfostringsbidrag fastsatt 
etter barnevernloven. 
Ektefellebidrag skal ikke reg-
nes med. Dersom den bidrags-
pliktige har flere barn han/hun 
skal betale bidrag til, og samlet 
bidrag for alle barna overstiger 
25 % av beregningsgrunnlaget 
til den bidragspliktige, må 
bidragene fordeles forholds-
messig mellom barna. 

Fradrag for samvær: 
Grunntanken bak kostnads-
modellen er at utgiftene ved å 
ha barn skal fordeles mellom 
begge foreldrene. Den bidrags-
pliktige skal derfor ikke måtte 
dekke utgifter til underhold av 
barnet under samvær i tillegg 
til løpende bidrag, samtidig 
som bidragsmottakeren har 
mindre utgifter i samværspe-
riodene. 
Både muntlig og skriftlig avtale 
og offentlig avgjørelse om sam-
været kan danne grunnlag for 
beregning av samværsfradrag 
i bidraget. Samværsfradraget 
skal beregnes ut fra omfanget 
av samvær, og skal som hoved-
regel telles i netter. 
Samværsfradraget heng 
sammen med omfanget av 
samvær slik at dette er delt inn 
i fire samværsklasser. Fradraget 
skal gis som et fast kronebe-
løp avhengig av hvilken sam-
værsklasse den bidragspliktige 
kommer inn under og alderen 
til barnet. 
Kronefradraget omfatter utgif-
ter til mat, drikke, helse- og 
hygieneartikler, lek og fritid, 
og transportutgifter. For sam-
værsklasse 3 og 4 er også bo 
utgifter omfattet. 
Det skal som hoveddregel tel-
les netter for å finne ut hvil-

ken samværsklasse bidrags-
pliktige kommer inn under. 
Samværsklasse 1 gjelder ved 
samvær på 2 til 3 netter i gjen-
nomsnitt per måned, klasse 2 
ved samvær på 4 til 8 netter, 
klasse 3 ved samvær på 9 til 13 
netter og klasse 4 ved samvær 
på 14 til 15 netter. 

Samværsfradrag (kroner per 
måned) 

0-5 år
Ikke samvær/samvær mindre 
enn samværsklasse 1 kr 0,-
Samværsklasse 1 (2-3 netter 
eller 2 eller flere dager per 
måned) kr 189,-
Samværsklasse 2 (4-8 netter 
per måned) kr 625,-
Samværsklasse 3 (9-13 netter 
per måned) kr 1.607,-
Samværsklasse 4 (14-15 netter 
per måned) kr 2.018,-

6-10 år
Ikke samvær/samvær mindre 
enn samværsklasse 1 kr 0,-
Samværsklasse 1 (2-3 netter 
eller 2 eller flere dager per 
måned) kr 270,-
Samværsklasse 2 (4-8 netter 
per måned) kr 893,-
Samværsklasse 3 (9-13 netter 
per måned) kr 1.982,-
Samværsklasse 4 (14-15 netter 
per måned) kr 2.488,-

11-14 år
Ikke samvær/samvær mindre 
enn samværsklasse 1 kr 0,-
Samværsklasse 1 (2-3 netter 
eller 2 eller flere dager per 
måned) kr 331,-
Samværsklasse 2 (4-8 netter 
per måned) kr 1.096,-
Samværsklasse 3 (9-13 netter 
per måned) kr 2.265,-
Samværsklasse 4 (14-15 netter 
per måned) kr 2.843,-

Forts. neste side

Barnebidrag er i utgangspunk-
tet et privatrettslig område. 

Lover og regler:
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15 år og meir
Ikke samvær/samvær mindre 
enn samværsklasse 1 kr 0,-
Samværsklasse 1 (2-3 netter 
eller 2 eller flere dager per 
måned) kr 382,-
Samværsklasse 2 (4-8 netter 
per måned) kr 1.265,-
Samværsklasse 3 (9-13 netter 
per måned) kr 2.501,-
Samværsklasse 4 (14-15 netter 
per måned) kr 3.140,-

”Bidragskalkulatoren”
For å finne ut om du betaler 
korrekt bidrag kan man bruke 
trygdeetatens bidragskalku-
lator. Men da er det viktig å 
huske at kalkulatoren har klare 
begrensninger. 

Her er de viktigste forbe-
holdene:

Kun for ett barn:
Veiledningsmodulen beregner 
bidrag for ett barn og har ikke 
informasjon om den bidrags-
pliktige betaler bidrag til andre 
barn. Dette er forhold som 
medfører at fastsettelsen ikke 
alltid blir helt riktig for det 
enkelte barn.

Bidragets størrelse opp mot 
bidragsevnen:
Det skal heller ikke fastsettes 
høyere samlet bidrag for den 
bidragspliktige enn den bidrag-
sevnen han/hun har. I en del 
tilfeller skal det foretas en sam-
let forholdsmessig reduksjon 
av bidraget til alle barn som 
den bidragspliktige betaler 
bidrag til. Veiledningsmodulen 
kan ikke foreta en slik samlet 
forholdsmessig reduksjon av 
bidragene.

Maksimumsgrense: 
Samlet barnebidrag etter 
bidragsevnevurderingen, men 
før eventuelt samværsfradrag, 
skal ikke overstige 25 % av 
den bidragspliktiges inntekts-
grunnlag. Når dette skjer, skal 
det foretas en samlet forholds-
messig reduksjon av bidragene. 
Veiledningsmodulen tar ikke 
hensyn til dette.

Delt bosted for samme 
barn:
Dersom foreldre har avtalt 
delt bosted etter barneloven 
§ 36, skal bidraget fastsettes 
som et nettobidrag. I de til-
fellene underholdskostnaden 
fordeles med nøyaktig 50 % på 
hver av partene, blir det ingen 
bidragsbetaling. 
Når den ene parten blir til-
lagt mer enn 50 % av under-
holdskostnaden, skal denne 
parten betale den andelen som 
overstiger 50 % av under-
holdskostnaden til den andre, 
begrenset til 33,3 % av under-
holdskostnaden. Dette blir da 
bidraget.
Veiledningsmodulen tar ikke 
hensyn til delt bosted.

En av foreldrene mottar bar-
netillegg for bidragsbarnet:
Dersom den bidragspliktige 
får barnetillegg for barnet fra 
det offentlige, skal bidraget før 
samværsfradrag aldri settes 
lavere enn det barnetillegget 
som den bidragspliktige får 
utbetalt etter at det er tatt 
hensyn til om hun/han betaler 
skatt eller ikke.
Dersom bidragsmottakeren får 
barnetillegg fra det offentlige, 
skal bidraget etter samværs-
fradrag aldri settes høyere enn 
underholdskostnaden redusert 
med barnetillegg etter at det 
er tatt hensyn til om han/hun 
betaler skatt eller ikke.
Dersom den bidragspliktige 
får barnetillegg fra Forsvaret, 
skal bidraget før samværs-
fradrag aldri settes lavere 
enn det barnetillegget som 
den bidragspliktige har. 
Veiledningsmodulen tar ikke 
hensyn til barnetillegg.

Endring av barnebidrag - "12 
%-regelen”
Ved endring av tidligere 
fastsatt barnebidrag skal det 
løpende bidraget bare endres 
dersom endringen blir mer 
enn 12 %. Veiledningsmodulen 
foretar ikke sammenligning 
mot dagens bidragsbeløp.

Noen tips om rettstilstan-
den:

Delt fast bosted – der den 
ene hevder at dette ikke er 
tilfelle lenger:
Rikstrygdeverket har i rund-
skrivet Hovednr. 55 nr. 2 gitt 
retningslinjer til den nevnte 
forskriftsbestemmelsen. Det er 
i rundskrivet lagt til grunn en 
tilsvarende sondring mellom 
delt bosted og utvidet samvær 
som det departementet har 
gjort i Ot.prp.nr.43 (2000-
2001), jf. foran. Rundskrivet 
fikk i mars 2004 følgende til-
føyelse: 

«En av partene hevder at det 
ikke er delt bosted lenger. 

Partene har inngått avtale om 
delt bosted etter barneloven 
§ 36, og bidrag er fastsatt i 
samsvar med det. På et senere 
tidspunkt legger en av partene 
fram en skriftlig erklæring om 
at partene ikke lenger prakti-
serer delt bosted. Den andre 
parten er ikke enig i dette og 
mener at barnet fortsatt har 
delt bosted. 

Delt bosted foreligger når for-
eldrene er enig om det. Retten 
kan ikke pålegge partene delt 
bosted. Dersom foreldrene ikke 
får ordningen til å fungere, og 
den ene ensidig erklærer at 
det ikke lenger er delt bosted, 
må denne erklæringen legges 
til grunn. » 

Om skjønnsmessig fastset-
telse av inntekt:
Det følger av barneloven 8. 
april 1981 nr. 7 § 66 at forel-
drene skal bære utgiftene til 
forsørgelse og til utdannelse 
etter evner og anlegg og etter 
foreldrenes økonomiske kår. 
Etter lovens § 71 skal bidrags-
fogden fastsette bidraget slik 
at utgiftene med underhold 
av barnet blir delt mellom 
foreldrene etter størrelsen på 
deres inntekter. Med hjemmel i 
bestemmelsens annet ledd har 
Barne- og familiedepartemen-
tet gitt forskrift om fastsetjing 

og endring av fostringstilskot 
15. januar 2003 nr. 123 (heret-
ter kalt forskriften). 
Ifølge forskriftens § 4 fjerde 
ledd annet punktum skal inn-
tekten fastsettes ved skjønn 
når en part er uten inntekt, 
eller inntekten er vesentlig 
lavere enn det han eller hun 
burde oppnå ut fra utdannelse 
og evner, uten at parten kan 
gi en rimelig grunn til at han 
eller hun ikke har inntekt eller 
at inntekten ikke er høyere. 
Det fremgår av forarbeidene 
til barnelovens bestemmelser 
om bidragsfastsetting at hen-
synet til forutberegnelighet 
for partene og hensynet til å 
hindre bidragsmotivert adferd, 
tilsier at det bør være en viss 
adgang til å skjønnsfastsette 
inntekt. Det vil si at adgan-
gen til skjønnsfastsettelse bare 
skal benyttes i spesielle tilfel-
ler og er ikke ment å skulle 
innvirke på foreldrenes fri-
het med hensyn til yrkesvalg. 
Skjønnsbestemmelsen skal 
ikke forstås som en generell 
adgang til å kreve at partene 
skifter til et best mulig betalt 
yrke, eller eventuelt opprett-
holder sitt tidligere og bedre 
betalte arbeid. Dersom det f 
eksempel ikke finnes mulig-
heter for å gå opp i arbeidstid 
skal dette anses som en rime-
lig grunn.
 

F2F trenger deg!
Nedenfor ser du en oversikt over ulike aktiviteter du kan 
delta i for å bidra i F2F sitt viktige arbeid for barn med  
2 hjem. Registrer dine ønsker ved å sende oss en  
mail - post@f2f.no

Personlig kontakt:
•	Besøk
•	Ringe	til	medlemmer
•	Stå	på	stand
•	Verve	nye	medlemmer	til	F2F
•	Verve	F2F	partnere

Aktiviteter du kan gjøre hjemmefra
•	Leserinnlegg	(må	sendes	via	fylkeskontakt)
•	Bidrag	til	hjemmesider	(må	sendes	via	webansvarlig)
•	Distribuere	løpesedler	i	nærområdet

Praktisk arbeid i forbindelse med møter  
/ arrangementer
•	Organisere	møter	/	arrangementer
•	Steke	vafler	/Koke	kaffe
•	Underholdning
•	Faglig	deltagelse
•	Annet	-	Kom	med	tips

Økonomiske bidrag
•	Støtteforreningen	med	månedlige	bidrag
•	Støtte	foreningen	med	annonseinnrykk
•	Annet	-	Kom	med	tips

§ spør § 
Foreldreansvar - 
delt/felles bosted/
omsorg – bidrag 
– bonusfamilien 
- besteforeldre, 
tante, onkel, fetter, 
kusiner - fokus på 
barna etter samlivs-
brudd
Advokatene Lill Hege Furulund Høimyr og Morten Engesbak 
vil hjelpe deg som har utfordringer, saker du lurer på eller 
juridiske spørsmål i forbindelse med dine barns rettigheter 
etter samlivsbrudd. Eller har du problemer i forbindelse med 
barn du aldri har levd sammen med? Alle saker som trykkes 
vil være anonyme.

Våre advokater er spesialisert på barnelov og barnevernlov 
og har i god F2F-ånd alltid fokus på barnas rettigheter i 
forbindelse med foreldrenes samlivsbrudd.

Send oss et brev eller en e-post og kanskje er det din sak 
vi belyser i neste nummer av F2F sitt medlemsblad.

Adresse: F2F, Åsenveien 1, 1400 Ski
 eller e-post til post@f2f.no

Bergen
Advokatfirmaet Riisa & Co
Advokat Line Nilsen
Tlf.: 95865465
Mail: line.nilsen@riisa.no

Bergen
Advokat Marie Sølverud
Mob.: 99790293
Mail: mariesoelverud@hotmail.com

Drammen
Advokat Vidar Borgersen
Tlf.: 32850820
Mail: borgersen.vidar@gmail.com

Oslo / Drammen
Advokat Morten Engesbak
Tlf.: 22400640 - Mob.: 90758744
Mail: engesbak@advokater.org

Oslo
Advokatfirmaet Høimyr
Advokat Lill Hege F. Høimyr
Tlf.:23120635 - Mob.: 93051616
Mail: post@advokat-hoimyr.no

Oslo
Advokat Erik Mørch
Tlf.: 22557920
Mail: em@oslo.online.no

Oslo
Advokat Håvard E. Bjørnstad
Tlf.: 22933867 / 23120635 Mob.: 93051616
Mail: havard.bjornstad@codex.no

Oslo
Advokatfirmaet Jareld AS
Advokat Mariann Næss
Tlf.: 22961023
Mail: mn@jareld.no

Tromsø
Advokat Tor Waaler
Tlf.: 77682590
Mail: torwaale@online.no

Tromsø
Advokatene Erik Ringberg
og Sven Crogh
Tlf.: 77662555

Trondheim
Advokatfirmaet 
Krogstad ANS
Advokat Erik Widerøe
Tlf.: 73841900 - Mob.: 92688900
Mail: wideroe@krogstad.no

Trondheim
Advokatfirmaet 
Trondheim DA
Advokat Tore Angen
Advokat Per Wold
Tlf.: 73831920 - Fax.: 73831921
Mail: tore.angen@advhuset.no
Mail: per.wold@advhuset.no

Rabatt på advokattjenester
En rekke advokater har vært villig til å tilby våre medlemmer en svært god timepris, den samme som brukes ved fri rettshjelp: 
kr. 850, + mva pr. 1.1.08. Ordinære timepriser ligger fra kr 1.100,- til kr 1.400,-, slik at dette innebærer en reduksjon på ca 40% 
i snitt! Et års medlemskap i F2F er dermed raskt tjent inn hvis behov for 1 times assistanse fra advokat. Husk å oppgi ditt medlemsnummer.
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KronikkKronikk

tekst: advokat LILL hege 
furuLund høIMyr

Lovendringene har også som 
regel kommet ”på overtid”. 
Barneloven er nå overmoden 
for en grundig og helhetlig 
lovrevisjon, hvor det tas nød-
vendige og tilstrekkelig grep 
for å tilpasse den utviklingen 
man har sett med hensyn 
større grad av likeverdig og 
likestilt barneomsorg de siste 
10 årene. 

Rettslig behandling. Mor og far 
er i dag i større grad likestilte i 
utøvelse av omsorgen for barn 
under samlivet, og mange for-
eldre finner det da også natur-
lig å fortsette med dette etter et 
samlivsbrudd. Mange foreldre 
blir da også enige om at de skal 
ha en slik løsning for barna. 
Men trenden er samtidig at 
domstolene stadig får flere 
og flere barnesaker til rettslig 

Gammeldags 
barnelov

Kronikk:

behandling, herunder da også 
endringssaker (saker som har 
vært behandlet av domstolene 
tidligere). Det samme gjelder 
også familievernkontorene, 
meklere og andre faginstanser 
som f eks barnevernet. 

Utvikling. Barneloven har til 
nå lagt opp til en ulikhet mel-
lom fedre og mødre i kjølvan-
net av et samlivsbrudd, både 
hva gjelder muligheten for 
likeverdig foreldreskap, for-
eldreinnflytelse og utøvelse av 
faktisk omsorg for fellesbarn. 
Spørsmålet er da om barne-
loven nå i den siste ”forny-
ede drakt” er i samsvar med 
samfunnsutviklingen, og den 
ellers legger forholdene til 
rette for slik fortsatt utvikling, 
idet dette også oppfattes som 
ønsket fra lovgivers side. 

Svaret på dette må nok fortsatt 
bli nei. Den nye barneloven 

legger fortsatt opp til domsto-
len som hovedregel må velge 
mellom èn av foreldrene, med 
hensyn hvor barn kan bos fast. 
Fortsatt gjør også barneloven 
forskjell på barn av gifte/sam-
boende foreldre, og de som 
kun har hatt foreldre som har 
vært kjærester, i forhold til 
foreldreansvaret.

Unntaksregel. Den nye regelen 
i barneloven om at domstolene 
kan idømme delt bosted, er 
også ment å skulle praktiseres 
som en meget snever unntaks-
regel. Her er det satt et krav 
om at man må påvise særlig 
grunner, hvor det henvises til 
at man må ta i syn den fors-
kning som finnes på området, 
og hvor det i tillegg kreves 
en sterkere grad av visshet 
hos domstolen om at en slik 
løsning er til barnets beste 
enn ellers, for at domstolen 
skal kunne avsi en slik avgjø-
relse. Hovedargumentet mot at 
domstolen skal kunne idømme 
dette ut i fra vanlige kriterier, 
ligger at en vedvarende for-
eldrekonflikt er skadelig for 
barn, og at det har formodnin-
gen for seg at konfliktnivået er 
høyt når slike saker havner for 
retten. Barne-, likestillings – 
og inkluderingsdepartementet 
har ellers sagt uttrykkelig at 
det som hovedregel er uaktuelt 
å idømme delt bosted for barn 
under 7 år. 

Ikke drøftet. Det er samtidig 
ikke drøftet eller nevnt spe-
sielt av lovgiver at ordning 
med delt fast bosted handler 

om mer enn fordeling av tid 
med barnet, det handler også 
foreldrenes fortsatte mulighet 
for medinnflytelse i barnets 
liv, etter samlivsbruddet. Det 
er heller ikke tydeliggjort at 
man ikke nødvendigvis må ha 
barna like mye i tid hver, for at 
det skal vurderes som en delt 
bostedsløsning. Det er også slik 
at lovgivers strenge krav om 
særlige grunner, sannsynligvis 
vil kunne medføre at domsto-
lene aldri vil finne grunnlag for 
å idømme dette i praksis. 

Skjerme barna. For dem som 
arbeider aktivt med disse sake-
ne, er det sjelden man opplever 
at det ikke er konflikt i disse 
sakene, i en eller annen form. 
Det beste man noen ganger 
kan håpe på er å få et nød-
vendig foreldresamarbeid til å 
fungere, og at foreldrene evner 
og har vilje til å skjerme barna 
for eventuelle voksenkonflik-
ter. Det er også viktig å se 
foreldrenes rolle i en konflikt, 
og ikke minst motiver for å 
holde konflikter i gang. 

Fortsatt gir den nye barnelo-
ven den ene forelderen mulig-
het til fritt til å flytte med barn, 
uten den andre foreldrerens 
samtykke. Varslingsplikten på 
6 uker før planlagt flytting, 
er heller ikke befestet med 
konsekvenser, om forelderen 
skulle finne det for godt å 
bryte denne. Man vet med 
sikkerhet at slike flyttinger ofte 
medfører store og langvarige 
konflikter mellom foreldrene, 

og sakene ikke sjelden ender 
for domstolen.

Forsiktig justering. Utvidelsen 
som nå også gjennomføres 
med hensyn til definisjonen 
”vanlig samvær”, til å være 
totalt 4 dager, i løpet av 14 
dager, er en meget forsiktig 
justering, når man ser hen til 
den erfaring at foreldre i dag 
mer og mer avtaler delt fast 
bosted, og også mer utvidete 
samværsordninger. 

Det er heller ikke tatt inn en 
presisering i barneloven om 
at domstolen kan fastsette 
samvær opp til 50 % av tiden, 

selv om det i lovforarbeidene 
oppfordres til dette i tilfeller 
dette er å anses til barnets 
beste. Regjeringen beholder 
også definisjonen ”vanlig sam-
vær” i barneloven, til tross for 
at denne har blitt oppfattet 
som en norm i befolkningen 
generelt sett (noe den ikke er 
ment som fra lovgivers side). 
Man tør hevde med sikker-
het at denne normen ikke 
lenger gjenspeiler samfunns-
utviklingen, heller ikke den 
forsiktige utvidelsen lovgiver 
her innfører.

Likestiller. Den løsningen som 
er best tilpasset dagens og 

Nye endringer. Stortinget 
vedtar om kort tid nye end-
ringer i barneloven. Dette 
er den siste endringen i rek-
ken av mange lovendringer 
i barneloven de siste årene. 
Barneloven fremstår nå også 
mer enn noen gang som et 
”lappverk”. 

fremtidens familiemønster og 
kjønnsroller, og som vil kunne 
ta bort mye av grunnlaget for 
de fastlåste konfliktene forel-
dre mellom, er etter underteg-
nedes oppfatning at lovgiver i 
langt større utstrekning like-
stiller foreldrenes rettigheter 
og plikter ved samlivsbrudd. 

Det burde også vært en sentral 
målsetting med lovarbeidet, å 
få en barnelov som aktivt søker 
å dempe konfliktnivået mel-
lom foreldrene, i langt større 
utstrekning enn det som er 
tilfelle i dag, også tatt siste lov-
endring i betraktning. Det er 
også i svært liten grad vurdert 

i hvilken grad, og på hvilken 
måte, både lovverket og de 
økonomiske støtteordningene 
i forbindelse med samlivs-
brudd, er konfliktskapende i 
seg selv. 

Ikke tilstrekkelig. Det er derfor 
neppe grunn til å tro at de siste 
endringene i barneloven vil 
være tilstrekkelig for å kunne 
bidra til å forebygge og dempe 
konfliktene mellom foreldrene 
ved samlivsbrudd. Det vil også 
med stor sannsynlighet og i 
løpet av kort tid bli nødvendig 
med ytterligere endringer i 
barneloven.
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Medlemskontigent 2010F2F på web

Se vår hjemmeside
og skaff deg den 

kunnskapen du trenger!
Her finner du artikler, tidsskrifter,

lover, regler og råd/veiledning.

www.f2f.no

Spesialist innen barnerett,
barnefordeling og samvær.

Advokat Erik Mørch
Inkognitogata 33A, 0256 Oslo

Tlf.: 22 55 79 20 - Mob.: 90 05 45 34 - E-post: em@oslo.online.no

Velg rett advokat til rett oppgave!

F2F opplever at behovet for 
foreningen er økende. Vi mot-
tar henvendelser på telefon 
og e-post daglig, og siden F2F 
starter det nye året med hun-
dre prosent frivillighet, skal alt 
betjenes gjennom våre tillits-
valgtes fantastiske innsats.

Vi fortsetter påvirkningsar-
beidet når politikerne skal 
bestemme lovteksten til ny 
barnelov. F2F ble av Barne- 
og Likestillingsdepartementet 
bedt om å sitte i regjeringens 
barnelovsutvalg i 2007-2008. 
Utvalget la frem forslag til 
ny barnelov (NOU 2008-9), 
og lovforslaget var ment å ta 
utgangspunkt i likeverdig for-
eldreskap, slik F2F har kjempet 
for i alle år. Foreningens innsats 
preget forslaget, men ministre 
har foretatt flere endringer 
(Ot.prp. 14L). Lovforslaget 
behandles i Stortinget 2. mars 
2010.

I tillegg kan du gjennom ditt 
medlemskap bidra til at F2F 
fortsatt kan opprettholde og 
videreutvikle et godt rådgiv-
ningstilbud til alle de foreldre, 

Skattefradrag for gaver
Skattytere kan kreve fradrag for gaver til visse

frivillige organisasjoner. Foreningen 2 Foreldre 
er godkjent som en slik organisasjon. Gaver 
mellom kr. 500 til 12.000 samlet pr. år kan 

trekkes fra på skatten. Merk din innbetaling 
med «Gave», og benytt kontonummer: 

7874.05.54823  (som ved betaling av 
medlemskontingent).

medlemskontingent 
F2F 2010

Støtt F2F! Vi fortsetter arbeidet med å forklare Norge om ny barnelov!

besteforeldre og steforeldre 
som trenger hjelp. Gjennom 
et medlemskap i F2F, enten du 
velger fullt medlemskap eller 
støttemedlemskap, bidrar du 
til å sikre trygge familieforhold 
for barn med to hjem. 

Som medlem får du også 
fordeler som:
1. F2F Medlemsblad
2. Tilgang til F2Fs kompe- 
 tansebase på WEB, med  
 aktuell forskning, nyheter,  
 diskusjonsforum, veil- 
 edningshefte mm.
3. Opptil 40 prosent rabatt  
 på advokattjenester, rimelig  
 advokatmekling m godkjent  
 mekler, mm.
4. Gratis juridisk veiledning av  
 rettshjelper

Fullt medlemskap: 
Du får tilgang til alle medlems-
tilbud, rabatter osv, samt stem-
merett på årsmøte, valgbarhet 
til verv i F2F og medlemsbladet 
F2F. Kr. 400,- pr år

Støttemedlemskap:
Du støtter foreningen, får til-
gang til medlemsweb, men får 
ikke øvrige medlemstilbud, 
rabatter, stemmerett osv. Kr 
250,- pr år

Familiemedlemskap:
Fullt medlemskap for hoved-
medlem og for hvert hus-
standsmedlem.
Kr. 400,- for første medlem og 
kr 100,- pr husstandsmedlem 
pr år.

Medlemskapstyper:
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LederSmilehullet

Roger Sollied johansen
Leder

Foreningen 2 Foreldre

Tekst kommer etter
hovedstyremøtet.
xx xx

xxx:

- Jeg skjøt en elg i går med 
gevær på tre hundre meter, sa 
den første jegeren.
- Det er vel ingen kunst å skyte 
en elg med et så langt gevær, 
sa den andre jegeren.
- Nei, nei!, sa den første jege-
ren. Det er ikke det jeg mener. 
Jeg mener at i går skjøt jeg en 
elg på tre hundre meter med 
gevær!
- Hohoho, sa den andre jege-
ren. En elg på tre hundre meter 
kan ikke være så vanskelig å 
treffe!
- Nå tror jeg jammen jeg blir 
sint, sa den første jegeren. Det 
er jo ikke det jeg mener!

- Hva mener du da?, sa den 
andre jegeren. - Jeg mener 
at jeg i går, på tre hundre 
meters avstand, skjøt en elg 
med gevær! - En elg med 
gevær? sa den andre jegeren. 
Da var det vel flaks at ikke 
elgen skjøt først!

- Er vi giftige? spurte den vesle 
slangen moren sin.
- Ja, det er vi, hvorfor spør du 
om det?
- Jeg har nettopp bitt meg i 
tunga!

Når en lastebilsjåfør stopper 
på rødt lys glir en liten Nissan 
Micra opp på siden. Ut av 
Micran hopper en blondine, 
som løper rundt til lastebil-
sjåførens dør og banker på. 
Sjåføren veiver ned vindu og 
blondinen sier:
- Hei jeg heter Gunn og lasten 
din renner ut! Lastebilsjåføren 
bryr seg ikke med det blondinen 
sier, men når han stanser i neste 
lyskryss glir Micran igjen opp 
på siden. Blondinen hopper 
ut, løper rundt og banker på. 
Sjåføren veiver ned vindu og 
blondinen sier igjen:
- Hei jeg heter Gunn og lasten 
din renner ut! Lastebilsjåføren 
rister på hodet og forsetter 
nedover gaten. Ved det tredje 
lyskrysset skjer det samme 
igjen. Atter en gang hopper 
blondinen ut av Micran, løper 
rundt og banker på. Sjåføren 
veiver ned vindu og blondinen 
sier igjen:
- Hei jeg heter Gunn og lasten 
din renner ut! Når det blir grønt 
drar lastebilsjåføren på og rek-
ker fram til neste lyskryss i god 

Smile-
hullet

Fyll inn i brettet slik at hver rad, hver kolonne og hver 3x3 
boks inneholder tallene 1 til 9. Det er bare 1 løsning for hver 
oppgave

Se flere vister på www.humoristen.no

Sudoku

tid før Micran. Denne gangen 
hopper lastebilsjåføren ut og 
løper bort for å møte Micran. 
Han banker på vindu til fører-
døren og når blondinen lukker 
opp sier han:
- Hei, jeg heter Rolf, det er 
midten av januar og jeg salter 
veien!

En arbeidsløs mann prøvde 
fortvilet å få seg jobb. Til slutt 
fikk han jobb som orangu-
tang i en dyrehage. Den ekte 
orangutangen var nemlig død, 
og dyrehagen klarte ikke å få 
tak i en ny. Første dag på job-
ben fikk mannen utlevert et 
orangutang-kostyme og fikk 
beskjed om å svinge seg fra tre 
til tre. Dette gikk bra en lang 
stund, men plutselig brakk en 
gren så mannen falt ned i tiger-
gården. Straks kom tre tigre 
knurrende mot ham.
- Hjelp, de spiser meg!, skrek 
mannen. Da hvisket den ene 
av tigrene:
- Hold kjeft, ellers mister vi 
jobben hele gjengen.

Se flere Sudoku-oppgaver på www.mennesket.no

3 2 6 8
4 1 5 9 7

5 3 1 4 2 9
9 5 3 1

8 7 9 6 0 3 5

8 7 9 1 5
7 6 5 1

Lett, nr 4525854

1 5 4 6
6

8 3 7 5 2
7 3 5

9 7
5 3 2
6 5 2 7 8

8
3 6 9 1

Vanskelig, 452615



B
Returadresse:
Foreningen 2 Foreldre
Postboks 9924
7479 Trondheim

B Économique

F2F er her for deg! 
 
Snakk med våre advokater 
og terapeuter på nettet –  
de gir deg råd og veiledning til 
hvordan du kan løse juridiske eller 
personlige utfordringer.

Tjenesten kommer snart,  
så følg med på diskusjons- 
forumet! 
 
Logg inn på din side med din 
e-postadresse og passord.  
 
Glemt passord, 

adresseendring eller behov for 
noen å snakke med, ta kontakt 
med oss på telefon 880 08 845 
eller send en  e-post: post@f2f.no 
 
Fornyet ditt medlemskap? 
Husk det er din kontingent som 
gjør F2Fs virksomhet mulig!

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

- 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.

Dedisert til Sølvi Leander

Tar du bilder?
Har du et godt bilde 
vi kan bruke på vår 
framside? 

Send oss det og bli 
med å sette ditt preg 
på bladet!

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

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

Mottar du ikke F2F? 
Oppdater din medlemsprofil 
på Din side på www.f2f.no 

Neste utgave: 
August 2010

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!


