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Utfordringer 
• Ca hvert fjerde barn og unge under 18 år har 

foreldre som ikke bor sammen 

– Ca 270 000 

• Ca 40-45000 barn og unge har ikke sett 

samværsforelderen sin en gitt måned 

– Kontakten med en hel familiegren forsvinner 

• Dagens barnelov basert på ulikeverd skaper 

uheldig posisjonering i bruddfasen 

– Skadelig for foreldresamarbeidet  

• Flytting med barn en utfordring for regelmessig 

kontakt med begge foreldre 

• Økonomiske ordninger som hinder for likeverdig 

foreldreskap 

– De ressurssterke velger oftere likeverdige ordninger 
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Reorganiserte familier gir to hjem 
Hvordan sikre trygge familieforhold? 

• To hjem konsekvenser av at mor og far ikke 

er kjærester lenger 

• Hva mener F2F med å skape trygge 

familieforhold for barn som har to hjem? 

– Jobbe for at barna normalt skal beholde 

sin tilknytning og regelmessige kontakt 

med begge foreldre og deres 

familiegrener, selv om mor og far ikke 

er kjærester lenger 

• Sikres primært gjennom lovgivning 

• Sikres gjennom bærekraftige avtaler 

og foreldresamarbeid 
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Barnas ønskeliste ved samlivsbrudd 
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FNs konvensjon om 

barnets rettigheter 

• art. 9 nr. 3: Partene skal respektere den rett barn som er adskilt fra 

en eller begge foreldre, har til å opprettholde personlig forbindelse 

og direkte kontakt med begge foreldre på et regelmessig grunnlag, 

med mindre dette er i strid med barnets beste 

• Artikkel 18 nr 1. Partene skal bestrebe seg på å sikre anerkjennelse 

av prinsippet om at begge foreldrene har et felles ansvar for barnets 

oppdragelse og utvikling. Foreldre, eventuelt verger, har 

hovedansvaret for barnets oppdragelse og utvikling. Barnets beste 

skal for dem være hovedsaken. 
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Hvorfor likeverdig foreldreskap? 
• Handler ikke om likestilling! 

• Handler om å la barnet beholde begge sine 

foreldre som hverdagsressurser 

• Handler om å gjøre det vanskeligere for en 

forelder å marginalisere den andre – fordi 

barna trenger begge 

– ”Diversitet” – foreldrene utfyller hverandre 

– Når den ene forelderen hindrer den andres 

foreldrerolle – hvorfor?  

– Foreldrefiendtliggjøring – PAS 

• Den som ønsker en særrettighet bør 

begrunne dette særskilt 
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Likeverdig foreldreskap  

- hva sier forskningen? (1 av 2) 

http://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.76271.1329296950!/menu/standard/file/LevaPS.pdf 

http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset 

 

http://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.76271.1329296950!/menu/standard/file/LevaPS.pdf
http://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.76271.1329296950!/menu/standard/file/LevaPS.pdf
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset
http://forskning.no/barn-og-ungdom-psykologi/2017/08/barn-med-delt-bosteder-mindre-stresset


Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 

Likeverdig foreldreskap  

- hva sier forskningen? (2 av 2) 

• «Barn som har god kontakt med begge 

foreldre har det, og gjør det bedre enn 

barn som har kontakt hovedsakelig 

med bare den ene» 

– Frode Thuen 

• «Delt omsorg i seg selv er 

konfliktdempende»  

– Ekeland og Myklebust, 1997 



Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 



Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 

Barnelovens terminologi (1 av 3) 

Foreldreansvar 

Ektefeller har felles foreldreansvar for felles barn, også etter samlivsbrudd. Tilsvarende gjelder 

for samboere med barn født etter 01.01.06. Ved endring i barneloven av mars 2017 er felles 

foreldreansvar utgangspunktet også om foreldrene ikke har bodd sammen, men en av 

foreldrene kan fortsatt reservere seg mot felles foreldreansvar. Foreldreansvar betyr rett til å ta 

del i bestemmelser av personlige forhold for barnet, som vergemål, valg av type skole og valg 

av trossamfunn, samt være med og bestemme i forhold til flytting utenlands med barnet. 

Foreldreansvar gir ingen innflytelse i spørsmålet om innenlands flytting med barnet. 

(Fast) Bosted 

Bosted i barnelovens terminologi er en juridisk posisjon og betyr i praksis bestemmelsesrett 

over barnet. En av foreldrene har bostedsmyndigheten alene og kan ta større avgjørelser om 

barnet på egenhånd, f.eks. spørsmålet om flytting innenlands. Samværstiden kan variere 

mellom 0 % og 50 % jfr. barnelovens bestemmelser. Bostedsforelder er kvalifisert til å motta 

visse offentlige stønader.  

Delt bosted 

Delt bosted betyr at foreldre deler på ansvar, rettigheter og plikter i forhold til barna, sine og tar 

større avgjørelser om barna i fellesskap. Samværstiden med hver av foreldrene kan være 

likedelt, men samværstiden kan også være skjevdelt. 

Andre betegnelser på delt bosted er likeverdig foreldreskap eller delt omsorg eller felles 

omsorg. 

Delt/felles omsorg Lik delt bosted (se over). 

Likeverdig 

foreldreskap 

Begge foreldre har bostedskompetanse (myndighet) og er bostedsforelder. Samme som delt 

bosted. 

www.f2f.no/ordliste 
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Barnelovens terminologi (2 av 3) 

Samværsforelder 

Den av foreldrene som ikke har barnet registrert boende hos seg. Barnelovens § 37 gir 

eksempler på særretter bostedsforelder vinner på bekostning av samværsforelder, for 

eksempel rett til å bestemme innenlands flytting med barnet alene og rett til diverse 

økonomiske stønader. Samværsforelder er satt i en juridisk B-status til eget barn. 

Bostedsforelder 

Vanligvis den forelder som er alene om å ha såkalt bostedskompetanse, det vil si de 

særretter som er listet opp i barnelovens § 37. “Bostedsforelder” er motsetningen til det å 

være “samværsforelder”. 

 Hvis foreldrene derimot blir enige om at barnet skal bo begge steder fast, jfr. bl. § 36, 

1.ledd, er derimot begge foreldre bostedsforelder, og de tar da større avgjørelser om 

barnet i fellesskap. Under samlivet er begge foreldre bostedsforelder og dette fortsetter 

de altså med hvis de avtaler at barnet skal bo begge steder fast. 

Felles omsorg Samme som delt bosted. Se over. 

50/50 

En tidsbrøk og kun det.  Foreldrene kan ha registrert delt bosted og praktisere 50/50, men 

de kan også praktisere andre omsorgstidsbrøker og likevel praktisere delt bosted. 

Foreldrene kan også praktisere 50/50 samværstid selv om barnet har fast bosted hos den 

ene.  

70/30 Se 50/50 over 

www.f2f.no/ordliste 



Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 

Barnelovens terminologi (3 av 3) 

Samværssabotasje 

Foreligger når den ene forelder handler i strid med inngått samværsavtale og nekter 

eller innskrenker barnets samvær med den andre forelderen i strid med 

samværsavtale/dom. Kalles også samværsnekt. 

 

Samvær 
 Å være sammen med barnet, uavhengig av om man har bostedskompetanse 

(myndighet) eller ikke. 

 Vanlig samvær 

 Samvær annenhver helg og en ettermiddag med overnatting i uken, 3 uker 

sommerferie, annenhver jule-, påske-, vinter- og høstferie. I overkant av 35 % av 

tiden.   

 Utvidet samvær  Mer samvær enn «vanlig samvær».  

 Aleneforelder 
En anakronisme. De fleste barn som  har to foreldre i live har samvær med begge 

foreldre og mottar omsorg fra dem, også om mor og far ikke er kjærester lenger. 

Enslig forsørger 

En anakronisme. Norske barn som har begge foreldre i live har tre forsørgere: mor, 

far og staten. Det er opprettet et stort statlig apparat for å sikre at begge foreldre 

bidrar til sine barns økonomiske oppfostring, også om foreldrene ikke bor sammen. 

www.f2f.no/ordliste 
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Hvordan bor ”skilsmissebarna”? SSBs 2012 

 

 

 

Av dem som bor innen en halvtimes reiseavstand har ¾ mer enn 35% samvær 
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Barnets beste i den reorganiserte familien 
 

Fra høring i Stortingets familiekomité 9.1.17 vedr. Prop. 161 L 

(2015–2016), Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap) 

 

Rune Harald Rækken, Sølvi Leander, Erik Mørch 
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Lovens utgangspunkt. F2F mener: 

• Normalsituasjon må være basis for barneloveloven 

– Den som ønsker ulikeverd må begrunne at det er til banets 

beste 

• Unntakene håndteres som unntak 

– Ikke normalen med omsorgsfulle foreldre og lavt 

konfliktnivå som skal være unntak, som det følger av 

dagens barnelov 

 

• F2F ønsker en barnelov som setter grenser for 

foreldre som ikke er innstilt på å samarbeide om 

barna sine 
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Foreldreansvar. F2F mener: 

- F2F støtter Regjeringens forslag om felles 

foreldreansvar uansett samlivsstatus 

- F2F mener at en av foreldrene ikke ensidig kan 

reservere seg mot felles foreldreansvar, dette må 

prøves av en objektiv tredjepart 
- Den som ønsker foreldreansvar alene må dokumentere at det er til 

barnet beste 

- Vi må over fra at egnethet skal dokumenteres - til at uegnethet skal dokumenteres 

- Skal ikke være frivillig for fedre om de vil ta ansvar for barna sine eller 

ikke 

- Synet er forankret i FNs barnekonvensjon artiklene 2, 

7.1, 8.1 og 18.1 
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Delt bosted – F2F mener: 

- F2F mener Regjeringens forslag 

om å sette delt bosted som første 

alternativ i barnelovens § 36 er et 

skritt i riktig retning 

- F2F mener delt bosted 

(likeverdig foreldreskap) bør 

være lovens utgangspunkt 

- Den av foreldrene som ønsker 

særrettigheter må begrunne dette 

- Synet er forankret i FNs 

barnekonvensjon artiklene 3, 7.1, 

9.3 og 18.1 
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Noen fundamentale misforståelser fra 

barnelovdebatten (1 av 3) 
1. Delt bosted 

– handler ikke om barnets tid med hver av foreldrene 

– foreldrene har lik juridisk posisjon og tar større avgjørelser om barna i fellesskap  

– barnas botid med hver av foreldrene kan være likedelt eller skjevdelt  

– botiden kan variere over tid ut fra endrede behov hos barna 

• Delt bosted = likeverdig foreldreskap 

 

2. Myte: «det ikke finnes tilstrekkelig forskning på delt bosted».  
Realitet: 
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Noen fundamentale misforståelser fra 

barnelovdebatten (2 av 3) 

3. Myte: Det vil ikke bli foretatt en individuell vurdering av barnets beste i 

den enkelte sak med delt bosted (likeverdig foreldreskap) som lovens 

utgangspunkt 

  Realitet: 

– ingen motstrid mot å vurdere det enkelte barns beste og et likeverdig utgangpunkt.  

– med likeverdig utgangspunkt vil den som ønsker særrettigheter i forhold til barna måtte 

begrunne dette særskilt 

• Hvis begrunnelsen er god er det all grunn til å tro at et slikt ønske vil få gjennomslag 

– ved likeverdig utgangspunkt vil vurderingene av barnets beste bli langt friere enn det 

som er tilfellet når utgangspunktet synes å være en uuttalt presumpsjon for den ene 

forelderen 

 

– Dessuten vil et likeverdig utgangspunkt fjerne det som er ett av barnelovens store 

problemer i dag – ”konflikt som kampmiddel” hvor en av eller begge foreldrene ser seg 

tjent med å eskalere konflikten med den andre – til stor skade for barna.  
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Noen fundamentale misforståelser fra 

barnelovdebatten (3 av 3) 

4. Myte: det finnes et hierarki av barns tilknytning til sine omsorgspersoner, 

med primær og sekundær omsorgsperson.  

– Hvorfor er det da OK at små barn er i barnehage 8-10 timer per dag. ? 

– Nyere forskning – hvor en har sett på barnets tilknytning til begge foreldre – 

dokumenterer ikke noe slikt tilknytningshierarki 

– Derimot dokumenterer nyere forskning at barn som mister kontakten med en av sine 

foreldre taper stort på dette 

– Den vanligste måten norske barn ”mister” en av sine foreldre på er ved foreldrenes 

samlivsbrudd. Slik kan vi ikke fortsette å ha det. 

 

5. Mange hevder at det må være godt foreldresamarbeid, at foreldrene må bo 

i nærheten av hverandre etc. for at delt bosted skal fungere.  

– Delt bosted er den omsorgsløsningen som best oppfyller barnas ønskeliste, som 

presentert av barneombudet, ved samlivsbrudd 

– Delt bosted sikrer at barnet har regelmessig kontakt med begge foreldre og at foreldrene 

står sammen om barnets utvikling og oppdragelse, slik det følger av FNs 

barnekonvensjon artiklene 7 nr. 1, 9 nr. 3. og 18 nr. 1. 
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F2F mener - flytting 

- F2F mener prinsipalt at spørsmålet om flytting med felles barn 

skal ligge under felles foreldreansvar 

- BLD har ikke gått videre med dette i Prop 161L 

 

- Til forslagene i prop 161L: 

- Positivt at varslingsplikten ved flytting utvides til 3 måneder 

- Positivt at det legges opp til at den som ønsker å flytte har ansvaret for 

å begjære mekling om ved uenighet 

- Men: det må oppstilles sanksjonsmidler om varslingsplikten ikke 

overholdes 
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Sanksjoner ved samværshindring- F2F mener: 

 

- F2F støtter mer effektive sanksjoner ved samværssabotasje 

- Positivt med mer effektiv innkreving av tvangsbøter  

- Kan hjelpe barn med å opprettholde kontakten med begge foreldre 

- Hovedproblemet er at retten i dag kun unntaksvis fastsetter tvangsbøter 

 

 

 

 

- F2F ønsker en barnelov som setter grenser for foreldre som 

ikke er innstilt på å samarbeide om barna sine 
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En utdatert barnelov skaper foreldrekonflikter.  

Er dette til barnets beste? 

 
• 9 av 10 mener likeverdig 

foreldreskap bør fortsette etter 

samlivsbrudd  

 

 

 

 

 

 

 
Spm: ”Likeverdig foreldredeltakelse i barnas liv er en 

forventning hos foreldrene, og en samfunnsnorm. 

Mener du at foreldrenes likeverdige rolle overfor 

barna bør bestå etter et samlivsbrudd?” 
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Ja Nei Vet ikke 

• 7 av 10 mener barna har to hjem 

etter foreldrenes samlivsbrudd 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spm: ” Mener du at barn har ett eller to hjem etter 

foreldrenes samlivsbrudd?” 

Kilde: Ipsos 2016 
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© Synovate 2008 0

14 %

51 %

62 %

63 %

66 %

71 %

67 %

75 %

78 %

21 %

36 %

53 %

57 %

66 %

70 %

73 %

81 %

82 %

0 % 50 % 100 %

At man bor bare med en av foreldrene

mesteparten av tiden

At man bor like mye hos mor og hos far

At barna kan være sammen med sine 'gamle'

venner hele tiden

At man ikke bor langt fra hverandre

At barna slipper å bytte skole/barnehage

At barna treffer alle sine søsken, tanter, onkler

og besteforeldre som vanlig

At barna ikke har dårlig samvittighet når de er

hos en av foreldrene

At foreldrene ikke krangler

At barna har det godt hos begge foreldrene

Bor med 1

forelder/foresatt

Bor med 2

foreldre/foresatte

Spm 127: Noen barn har foreldre som ikke bor sammen, noen bor kun sammen 

med enten mor eller far, andre bor med "nye" mødre eller fedre. Hvis et barn har 

foreldre som ikke bor sammen, hva tror du er viktig for disse barna?

Bor med 1 eller 2 foreldre/foresatte
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Gi oss en barnelov som belønner samarbeid! 

• Likeverdig foreldreskap som barnelovens utgangspunkt 

– lik juridisk posisjon, ”delt bosted” i dagens lovterminologi 

– ikke nødvendigvis 50/50 i tid 

– Foreldrene deler på ansvar, rettigheter og plikter overfor barna 

– Reverser prosessbyrden, så ulikeverdige løsninger må begrunnes særskilt 

 

• Barn som beholder begge foreldre som hverdagsressurser har det og 

gjør det bedre enn barn som får svak tilknytning til den ene av 

foreldrene etter samlivsbrudd 
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Gi oss en barnelov som belønner samarbeid! 
 

• ”Lavthengende frukter” på veien mot likeverdig foreldreskap: 

– Rettsbeskytte samværsretten: Innføre og benytte sanksjonsmuligheter 

ved samværssabotasje 

– Legge avgjørelsen om flytting med fells barn inn under felles 

foreldreansvar (jfr. flertallet i barnelovutvalget NOU 2008:9) 

– Pålegge offentlige instanser å gi informasjon til begge foreldre 

– Rett til stønader gjøres behovsprøvde og frikobles fra juridisk posisjon i 

forhold til barna. 
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Endringer i barneloven vedtatt 

mars 2017 

• Felles foreldreansvar utgangspunkt 

– Men begge har reservasjonsrett 

• Delt bosted nevnes først som en alternativ omsorgsløsning 

• Varslingsplikt ved flytting økes til 3 måneder 

– Den som ønsker å flytte er pliktig til å kalle inn til mekling ved 

uenighet 

• Mer effektiv innkreving av tvangsbøter 

• Stortinget ba Regjeringen se på økonomiske ordninger som 

hindrer delt bosted 



Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 

Lovarbeid og påvirkning – oppsummert 

• Siden 1996 har F2F avgitt mer enn 60 

høringssvar til endringer av barneloven og 

tilgrensende områder, herunder  

– innspillsmøter i departementet  

– en rekke høringer i Stortinget 

– http://www.f2f.no/hoeringer.372128.no.html 

http://www.f2f.no/hoeringer.372128.no.html
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Ting tar tid, men det nytter! 

• Fra 1985 har F2F jobbet systematisk for likeverdig 

foreldreskap (delt bosted) som barnelovens 

utgangspunkt.  

– ikke automatisk delt bosted, men foreldrene starter fra et 

likeverdig utgangspunkt når de skal finne en løsning for barna 

og seg selv når mor og far har sluttet å være kjærester.  

• I retrospekt ser vi at F2F har vært den sterkeste og 

klareste og mest kontinuerlige stemmen for dette 

standpunktet i det norske samfunnet i over 30 år. 

• Gjennom F2F kan du være med og gjøre en forskjell 

for samfunnet og for kommende generasjoner! 
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Nytt: delt bosted kan registreres i 

folkeregisteret 
• Felles foreldreansvar er normalt registrert hos folkeregisteret.  

• http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Flytte/Melde-flytting-innen-

Norge/Flyttemelding-for-barn-under-18-ar/ 

• Det vil si at det ikke er gitt at den ene forelderen kan ta med seg barna ut av felles 

hjem når det er felles foreldreansvar, og dette bør en være oppmerksom på i 

bruddsituasjonen. 

• … med mindre foreldrene har inngått avtale om delt fast bosted eller det er avsagt dom 

om delt fast bosted etter brnl. § 36. Foreligger slik avtale eller dom, skal begge foreldre 

underskrive flyttemelding for barnet. Merknad om slik avtale eller dom skal føres i 

hovedmerknadsfeltet i DSF. 

• http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/Handbok-i-folkeregistrering/ 

• Det er da viktig at folkeregisteret får avtale eller dom på delt bosted som 

dokumentasjon, så de kan registrere dette. De godtar ikke at den ene sier at "vi har delt 

bosted", det må dokumenteres. Som jeg har presisert mange ganger; det er viktig å få 

termen "delt bosted" inn i avtalen, da dette har en spesiell juridisk posisjon. 
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Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 

www.youtube.com/foreningen2foreldre 
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Backup 
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for barn som har to hjem 

 

• Hva har skjedd siden på barnelovområdet i den 

tiden F2F har eksistert? 
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Tilbakeblikk; barneloven av 1981 
• Gikk ikke så langt i å likestille foreldre som barnelovutvalget av 1977 

ønsket 

• Felles foreldreansvar for gifte foreldre 

• Når foreldrene er ugifte har mor foreldreansvaret alene 

– Samboende kan få felles foreldreansvar ved melding til 
folkeregistret 

• Felles foreldreansvar kan fastsettes mot den enes vilje 

• Samværsrett følger av loven, men kun om foreldrene har bodd sammen 

• For foreldre som ikke har levd sammen skal det være samværsrett kun 
når dette er positivt avtalt eller fastsatt 

• Morspresumpsjonen opphevet fra lovteksten 

• Pater-est beholdt (mors ektemann regnes som barnets far) 

• Rett til å flytte innenlands med barnet uten samværsforelders samtykke 

• § 50 om rett til opplysninger om eget barn 
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Hva har skjedd med barneloven 

etter 1981? 
• Lovfestet samværsrett også om foreldrene ikke har 

bodd sammen (1989) 

• 1996: Likestillingsombudet, etter klage fra F2F: 

”….rimelig klart at barnelovens bestemmelser om 

fastsettelse av farskap og foreldreansvar står i strid 

mot likestillingslovens forbud mot 

forskjellsbehandling pga kjønn…”  

– Gjennombrudd! 

 

 



Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 

For 20 år siden 
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Barnelovrevisjon fra 01.01.98 

• Begrepet ”bosted” (= myndighet) innført i barneloven 

• Myndighet knyttes til å ha barnets bosted, ikke til 
tiden med barnet 

• Retten fratas muligheten til å idømme delt bosted 
(felles omsorg) 
– Basert på konfliktteoremet: ”dersom saken havner i retten, 

kan ikke mor og far samarbeide så godt som en slik ordning 
krever…” 

• ….men retten kan idømme 50% samvær (forskjellen 
er bestemmelsesretten) 

• Mulig for 3. part å reise sak for å bli tilkjent farskap 
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Deling av samværsreisekostnader 

(01.01.2002) 
 

• § 44b: samværsreisekostnader deles mellom 

foreldrene etter størrelsen på inntektene deres. 

– Ref F2Fs søksmål mot staten 
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FNs barnekonvensjon inn i norsk lov 

(2003) 
 

• FNs barnekonvensjon gjort til en del av norsk 

lov gjennom inkorporering i 

menneskerettighetsloven. 

– Barnekonvensjonen (BK) har fortrinn ved motstrid 

med nasjonal lovgivning 

– BK tatt inn i menneskerettighetsloven etter sterkt 

påtrykk bla. fra F2F 
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Endringer i barnetrygdloven 

01.01.03 
 

• Kun ved avtalt delt bosted barnetrygden kan 

deles mellom foreldrene 

– Fram til denne dato kunne barnetrygden deles 

forholdsmessig ved 40% samvær 
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Endringer i bidragsordningen 01.10.03 

• Begges foreldres inntekt teller ved bidragsfastsettelsen 

• Samvær gir reduksjon i bidraget, krever skriftlig samværsavtale 

• Foretar bidragsevnevurdering ved bidragsfastsettelsen 
– Hindrer akkumulering av bidragsgjeld som bidragspliktig ikke er i stand til å 

betjene 

• Skattevirkning av bidrag fjernet 

• Tar ikke hensyn til stordriftsfordel i familier med mange barn 

• Tar ikke hensyn til bokostnader hos samværsforelder, selv ved 50% 
samvær 

• Gjensidig bidragsplikt bortfaller i alle tilfeller unntatt ved avtalt delt bosted 

• Et system for kanalisering av all økonomi til den med barnets 
bostedsmyndighet, som så skal forestå alle innkjøp til barnet ut over 
forbruk under samvær 

 

• F2F sies å være arkitekten bak denne ordningen, men vi tar ikke ansvar for 
svakhetene. 
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Endringer i barneloven fra 01.04.04 

• Endringer, hovedsakelig i de prosessuelle 

reglene 

• Mer bruk av sakkyndighet i 

barnefordelingssaker 

• Barn ned til 7 år skal høres i 

barnefordelingssaker 
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Om foreldreansvar, 2005 

• Likestillingsombudet og klagenemnden for 

likestilling har gitt F2F medhold i at det er i 

strid med likestillingsloven at ikke alle fedre 

har foreldreansvar for barna sine (også de som 

aldri har bodd sammen med barnas mor) 



Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 

Endringer i barneloven fra 01.01.06 

• Felles foreldreansvar for samboere, etter felles 

erklæring om samboerskap 

– Fremdeles slik at fars foreldreansvar er avhengig 

av hans relasjon til mor 



Vi skaper trygge familieforhold 

for barn som har to hjem 

Endring 07.04.06 
• Barn skal gis bedre vern mot vold og overgrep i saker 

knyttet til fast bosted og samvær. Dersom samvær 

ikke er til barnets beste, må retten avgjøre at 

samværet ikke skal finne sted.  
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Endringer 01.01.07 
• Endringer i meklingsordningen, med bla. obligatorisk mekling 

for samboere med felles barn 

• plikt for det offentlige til å oppnevne en tilsynsperson i særlige 
tilfeller dersom dom forutsetter at samvær skal skje under 
tilsyn  

• foreldreansvar i saker der den ene av foreldrene er siktet, tiltalt 
eller dømt for å ha voldt den andres død 

• bestemmelsen om indeksregulering ved tilbakebetaling av 
barnebidrag 

• For at utvidet barnetrygd skal kunne tilstås etter samlivsbrudd 
mellom samboere med felles barn under 16 år, må det legges 
fram meklingsattest  
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Senere endringer 

• F2F deltok i barnelovutvalget, jfr NOU 2008:9 

– Utvidelse av normen for ”vanlig samvær” ca 35% 

av tid 

– Varslingsplikt på 6 uker ved flytting 

 

– F2F ble ikke hørt på følgende: 

• felles foreldreansvar som utgangspunkt 

• Flyttespørsmålet lagt under felles foreldreansvar 

• delt bosted som barnelovens utgangspunkt 
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Bidragsordningen 

• Hvis foreldrene oppgir ulike samværsklasser, 

settes ikke lenger samværsfradraget til 0! 

• Regner bokostnader hos samværsforelder i 

klasse 3 og 4 (fra 9 netter/mnd og oppover) 
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Endringer i barneloven vedtatt 

mars 2017 

• Felles foreldreansvar utgangspunkt 

– Men begge har reservasjonsrett 

• Delt bosted nevnes først som en alternativ omsorgsløsning 

• Varslingsplikt ved flytting økes til 3 måneder 

– Den som ønsker å flytte er pliktig til å kalle inn til mekling ved 

uenighet 

• Mer effektiv innkreving av tvangsbøter 

• Stortinget ba Regjeringen se på økonomiske ordninger som 

hindrer delt bosted 
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