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Spørsmål som F2F ønsker FNs barnekomite skal stille til Norge   
 

1. Forslag til spørsmål om samværssabotasje 

 

Forslag til spørsmål: 

”Hvordan sikrer Norge at barn har regelmessig samvær med begge foreldre når foreldrene 

ikke bor sammen?” 

 

Begrunnelse: 

Samværssabotasje er et omfattende problem. Inntil 46000 norske barn har ikke sett 

samværsforelderen sin en gitt måned, dvs. ca 15 % av barn som har ikke-samlevende foreldre. 

FNs barnekomite påpekte i sin tilbakemelding til Norge i 2010 at ”Komiteen er imidlertid 

betenkt over …at barn i slike tilfeller ikke får hjelp til å holde kontakten med begge 

foreldrene, når dette er til beste for dem”, uten at dette er fulgt opp av Norge. 

 

Forankring i FNs barnekonvensjon:  

F2F mener at den norske praksisen når det gjelder å sikre at barn kan motta omsorg fra 

begge sine foreldre står i et problematisk forhold til artiklene 2, 3, 7, 9 og 18 i FNs 

barnekonvensjon. 

 

2. Forslag til spørsmål om delt bosted/likeverdig foreldreskap 

 

Forslag til spørsmål: 

”Hvordan sikrer Norge at barn mottar likeverdig omsorg fra begge foreldre og beholder begge 

foreldre som ressurser i hverdagen, når foreldrene ikke bor sammen?” 

 

Begrunnelse: 

Ca. 25 % avtaler delt fast bosted for barna. 75 % ender opp med fast bosted og 

avgjørelsesmyndighet hos én av foreldrene alene i de viktige spørsmål om barna, som hvor i 

landet barnet skal bo. Flytting med felles barn begrenser barns tilgang til begge foreldre. 

Moderne forskning konkluderer i all hovedsak med at det er en positiv sammenheng mellom 

barns helse og delt bosted med tilnærmet lik botid hos to omsorgskompetente foreldre. Norsk 

praksis er i utakt med dette. 

 

mailto:thale.skybak@reddbarna.no
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvilke-fedre-har-lite-eller-ingen-kontakt-med-barna-nar-foreldrene-bor-hver-for-seg
https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/hvilke-fedre-har-lite-eller-ingen-kontakt-med-barna-nar-foreldrene-bor-hver-for-seg
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2013/11/Q-1173BInnmat.pdf
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2013/11/Q-1173BInnmat.pdf
http://www.noas.no/wp-content/uploads/2013/11/Q-1173BInnmat.pdf
http://www.f2f.no/ordliste
https://www.f2f.no/delt-bosted-og-lik-botid-hos-foreldrene-positivt-for-barnas-helse.6389707-98626.html
https://www.f2f.no/delt-bosted-og-lik-botid-hos-foreldrene-positivt-for-barnas-helse.6389707-98626.html
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Forankring i FNs barnekonvensjon:  

F2F mener at den norske barneloven og en rettspraksis som tillater at barn får et så sårbart 

forhold til en av sine foreldre står i et problematisk forhold til artiklene 2, 3, 7, 9 og 18 i FNs 

barnekonvensjon, spesielt artiklene 9 nr 3 og 18 nr 1. 

 

3. Forslag til spørsmål om foreldreansvar 

 

Forslag til spørsmål: 

Hvordan sikrer Norge at alle barn gis et selvstendig juridisk forhold til begge sine foreldre? 

 

Begrunnelse: 

Fram til 1.1.20 har barnets mor hatt foreldreansvaret alene når foreldrene ikke bodde sammen 

ved barnets fødsel. Fra 1.1.20 har utgangspunktet vært felles foreldreansvar for alle, men med 

mulighet for begge foreldre til å reservere seg mot felles foreldreansvar. Barnelovutvalget har 

i NOU 2020:14 foreslått å reversere denne seneste endringen, slik at mor igjen gis 

foreldreansvaret alene når foreldrene ikke har bodd sammen ved barnets fødsel.  

 

Forankring i FNs barnekonvensjon:  

F2F mener dette står i et problematisk forhold 2, 3, 7, 9 og 18 i FN barnekonvensjon. 

 

 

 

 

F2F ber om at Forum for barnekonvensjonen tar med disse innspillene når temaene som skal 

rapporteres til FNs barnekomite velges.  

 

 

 

Vennlig hilsen  

 

 

 

Renathe Danielsen      Rune Harald Rækken  

F2Fs representant i Forum for barnekonvensjonen  leder, Foreningen 2 Foreldre 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-14/id2788399/

