
Trygge familieforhold for barn med to hjem

Foreningen 2 Foreldre

F2F-MAGASINET NR.1   /  AUGUST 2022  /  ÅRGANG 36

DISKUTER PÅ:

Fortsett å støtte 
F2F sitt arbeid for 

likeverdig foreldreskap!
Husk å fornye ditt 

medlemskap snarest
www.f2f.no/blimedlem

ü  

ü  

ü  

SV i Troms og Finnmark: 
Delt bosted bør være 
normalen

Innlegg av Are Saastad fra 
Reform –ressurssenter  
for menn: Likestilling  
starter i familien

Kronikk av advokat 
Engesbak: Hvordan fordeles 
omsorgen mellom mor og far 
i domstolene?

HØYRE KJEMPER 
FOR DELT BOSTED

Intervju med nestleder 
Tage Pettersen i Stortingets 
familiekomité

https://www.facebook.com/groups/214375751912850
https://www.f2f.no/bli-medlem.98620.no.html


2   /  F2F-MAGASINET NR.  1 /2022

Leder

Som tidligere påpekt mener F2F at 
barnelovutvalget ikke gikk langt nok i sine 
forslag for å modernisere barneloven. Vi 
mener at barnelovutvalgets konklusjoner 
dessverre var basert på et delvis foreldet 
kunnskapsgrunnlag. Første nestleder i 
Stortingets familiekomité Tage Pettersen 
(H) påpeker i intervju i dette bladet 
behovet for å basere en modernisert 
barnelov på et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag. Han understreker 
også betydningen av F2Fs bidrag for å 
bringe oppdatert kunnskap til 
beslutningstakernes bord før en ny 
barnelov skal debatteres og vedtas i 
Stortinget. 

F2F setter pris på anerkjennelsen av det 
viktige arbeidet vi gjør for norske familier. 
Dette er en motivasjon og en 
vitamininnsprøytning i kampen for 
likeverdig foreldreskap som F2F har ført 
siden starten i 1985, og hvor vi tidvis 
mener at lovverket har hengt langt etter 
holdningene om likeverd som finnes i 
stadig bredere lag av samfunnet. 

Vi har også observert at fedrekvoten i 
foreldrepermisjonen er under press. I våres 
ble det fremmet to private lovforslag i 
Stortinget om å oppheve eller redusere 
foreldrekvotene i foreldrepermisjonen. 
Fedrekvoten i permisjonen ble innført så 

Rune Harald Rækken. Leder F2F.

Det er over halvannet år siden barnelovutvalget avga sin innstilling til den 
forrige regjeringen. Fortsatt venter vi i spenning på hvordan sittende regjering 
vil foreslå at den nye barneloven skal utformes. SP har programfestet delt bosted 
som barnelovens utgangspunkt, mens AP har vært vage rundt dette spørsmålet. 
Vi synes ikke Hurdalsplattformen har vært veldig presis på regjeringens retning i 
dette viktige spørsmålet for barn og foreldre i Norge. Sentrale familiepolitikere 
på Stortinget er imidlertid klare på at de ønsker delt bosted som barnelovens 
utgangspunkt og er beredt til å kjempe for dette om regjeringen skulle la være å 
foreslå et likeverdig utgangspunkt i den kommende barnelovproposisjonen. 

langt tilbake som i 1993, hvor fire uker av 
permisjonstiden var reservert far. Siden har 
fedrekvoten økt gradvis, men også i en 
periode blitt redusert igjen. Det er synd at 
foreldrekvotene i permisjonen vekker så 
sterke negative følelser nær tre tiår etter at 
fedrekvoten i foreldrepermisjonen ble 
innført. 

Likestilling starter i familien, og på dette 
området er det nødvendig å regulere til 
likeverd. Det geniale med fedrekvoten er at 
staten på vegne av far har ferdigforhandlet 
en pakke med arbeidsgiver og med mor 
om fordeling av permisjonstiden. F2F 
mener at likestilling i familien i 
utgangspunktet styrker barnets beste. 
Likestillingslandet Norge har ikke råd til å 

tape kampen for å styrke barnets mulighet 
til tidlig i livet å knytte solide bånd til begge 
sine foreldre. 

Barneloven bør verne om barnets 
mulighet til å beholde sterke bånd til 
begge foreldre om familien skulle bli 
reorganisert ved samlivsbrudd, eller når 
foreldrene aldri har bodd sammen. Det 
sikres best gjennom en barnelov hvor 
utgangspunktet er likeverdig foreldreskap, 
slik at flere barn og unge kan beholde 
begge sine foreldre med respektive 
familiegrener som hverdagsressurser, 
uavhengig av foreldrenes innbyrdes 
relasjon.

F2F skal være til stede både i 
samfunnsdebatten og i Stortinget fram mot 
vedtak av ny barnelov. Det er særdeles 
viktig å formidle oppdatert kunnskap til 
beslutningstakerne om at barn som har 
god kontakt med begge foreldre generelt 
både har det og gjør det bedre enn barn 
som har mangelfull eller ingen kontakt 
med en av sine foreldre og familiegrener 
når foreldrene ikke bor sammen. Det bør 
en ny barnelov legge til rette for.

Rune Harald Rækken

Gi oss en ny barnelov basert 
på oppdatert kunnskap
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TEKST: EVEN STORMOEN OG RUNE RÆKKEN

– Hvis delt bosted som utgangspunkt ikke er 
en del av lovforslaget, så må vi på Stortinget 
gjøre det vi kan for å få det inn, sier første 
nestleder i familie- og kulturkomiteen Tage 
Pettersen fra Høyre. 

Hva er dine viktigste politiske prioriteringer 
som nestleder av Stortingets familie- og 
kulturkomité denne perioden?
– Vi er den bredeste komiteen på Stortinget. 
Jeg er blitt en av «barnas 
stortingsrepresentanter», og det forplikter 
med hensyn til fokus på barns rettigheter. Jeg 
er veldig enig med barneombudet om at barn 
må høres, tas med i prosesser og få flere 
rettigheter. Og mange av disse spørsmålene 
berøres i arbeidet med den nye barneloven.  
Barnevern og barn generelt står veldig høyt 
på min agenda, spesielt spørsmål angående 
fosterhjem. Komiteen dekker også 
ytringsfrihet og mediepolitikk, hvor samfunnet 
står overfor noen utfordringer, og jeg kommer 
til å engasjere meg mye på dette viktige 
området i tiden som kommer. 

Regjeringen som Høyre ledet oppnevnte 
barnelovutvalget, som hadde mandat til å 
foreslå en modernisert barnelov som oppfyller 
kravene som følger av internasjonale 
konvensjoner Norge har ratifisert, særlig FNs 
barnekonvensjon og Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen. Hva mener du 
det er viktigst at Norge endrer i barneloven og 
rettspraksis for bedre å ivareta barns og 
foreldres rettigheter?
– Barn bør få større partsrettigheter og må 
bli hørt, noe er blitt tydeliggjort i 
barnevernloven, og det må tas ytterligere 

Høyre kjemper 
for delt bosted 
Høyres landsmøte fattet i fjor et nær enstemmig vedtak om at delt bosted bør 
være barnelovens utgangspunkt ved samlivsbrudd. Nå venter opposisjonen spent 
på regjeringens barnelovforslag.

steg i den nye barneloven. Det er klart at 
spørsmålet om delt bosted vil være et av 
de viktigste temaene som Høyre har vært 
veldig tydelig på at vi ønsker å få inn i 
loven som utgangspunkt ved 
samlivsbrudd. 

En av de mest omstridte paragrafene i 
barneloven er det rettslige utgangspunktet i 
§36, som i dag innebærer skjevdelt 
avgjørelsesmyndighet for alle foreldre som 

kunnskapen om dette før Høyre på 
landsmøtet gikk inn for delt bosted som 
utgangspunkt i barneloven. Statistikken er 
tydelig på at altfor mange barn ikke ser sin 
samværsforelder. Forskning er også 
tydelig på at barn som får vokse opp med 
begge foreldre har en rekke fordeler av 
det, som det er viktig å verne om. Derfor 
ønsket vi delt bosted som barnelovens 
norm inn i Høyres partiprogram, og det ble 
et nært enstemmig vedtak på dette på 
Høyres landsmøte. 

Hvordan vil Høyre arbeide for at partiets 
politiske mål om delt bosted som norm i 
barneloven skal nås i denne perioden?
– Vi får først se hvilken barnelov 
regjeringen vil foreslå og hva barne- og 
familieminister Kjersti Toppe vil ta inn i et 
nytt lovforslaget basert på NOUen fra 
barnelovutvalget som ble fremlagt 4. 
desember 2020. Jeg håper for sakens 
skyld at Toppe har tatt inn forslag om delt 
bosted som utgangspunkt i loven, for hvis 
ikke vil det bli mye tyngre å få gjennomslag 
for delt bosted som barnelovens norm i 
Stortinget.  Jeg er veldig spent på hva 
regjeringen foreslår, men her er vi rede til å 
gjøre en god tverrpolitisk jobb for å samle 
et bredest mulig flertall. 

Basert på partiprogrammene til Høyre, Sp, 
MDG, Frp og Venstre er det klart flertall i 
Stortinget med 10 representanters margin 
for delt bosted som barnelovens 
hovedregel. Hvordan tror du dette vil påvirke 
Stortingets behandling av ny barnelov?
– Regjeringen sier i Hurdalsplattformen at 

Høyre mener at delt 
bosted bør fastslås som 
lovens utgangspunkt, for 
det vil løse mange av de 
sakene som ender opp 

som foreldretvister i dag

ikke bor sammen og som ikke selv blir 
enige om delt bosted for barnet. Hva er 
grunnlaget for at Høyre programfestet at 
normen i barneloven skal endres, slik at 
delt bosted blir normen i barneloven?
– Grunnlaget for Høyres politiske 
standpunkt om delt bosted er kunnskap. 
Kunnskap bør alltid være utgangspunktet 
for gjeldende og ny politikk. Tidligere leder 
i familiekomiteen Kristin Ørmen Johnsen 
og jeg brukte mye tid på å formidle 
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nå har sitt utspring fra 1981, og det har 
skjedd ganske mange i endringer i 
samfunnet siden den gang. Da mine foreldre 
ble skilt på begynnelsen av 80-tallet, ble min 
søster og jeg ble boende hos min far, mens 
min mor flyttet i nærheten. Det ble sett på 
som veldig rart den gangen at far ble 
sittende igjen med hovedomsorgen, men i 
dag er det svært annerledes, og det håper vi 
også legger grunnlaget for at dette kan 
diskuteres med venstresiden.  

Gjeldende barnelov og rettspraksis har ført til 
at det i hele 75% av tilfellene der foreldrene 
ikke bor sammen, så har den ene forelderen 
avgjørelsesmyndigheten alene over felles 
barn i alle viktige spørsmål om barnas 
omsorg. Hvordan kan dette slå negativt ut for 
barn? 
– Det er opplagt at samværet med den 
andre forelderen ofte kan bli vanskeligere å 
få gjennomført med gjeldende barnelov. For 
mange familier løser dette seg greit, men 
statistikken inneholder skremmende høye tall 
for barn og samværsforeldre som ikke ser 
hverandre. Etter å ha jobbet med dette i fem 
år i Stortingets familiekomite, så erfarer vi at 
barn har veldig godt av å vokse opp med 
påvirkning og impulser fra begge foreldre. 
Samfunnsutfordringene med utagerende 
gutter i tenårene handler blant annet om at 
mange av dem ikke har hatt en mannlig 
rollemodell i store deler av livet sitt, mange av 
dem har vokst opp med en alenemor, og i 
barnehagene og grunnskolen jobber det flest 
kvinner, og hvis ikke disse guttene deltar på 
aktiviteter med positive mannlige forbilder, så 
kan de faktisk oppleve å gå ut av 
ungdomsskolen uten å ha hatt en eneste 
mannlig rollemodell. Da kan det bli vanskelig 
å takle ungdoms- og voksenlivet. Jeg tror alle 
har godt av å ha både mannlige og kvinnelige 
rollemodeller, og når den ene av foreldrene 
har avgjørelsesmyndigheten alene, ser vi at 
denne verdien ofte går tapt for barna. 

Forskning har i lengre tid dokumentert at det i 
all hovedsak er en positiv sammenheng 
mellom barns fysiske og psykiske helse og 
delt bosted/lik botid hos foreldrene. Hvordan 
vil du som familiekomiteens nestleder bidra til 
at dette kunnskapsgrunnlaget legges til 
grunn for den moderniserte barneloven som 
Stortinget skal vedta inneværende periode? 
– Det viktigste vi som er medlemmer i 
familiekomiteen kan bidra med er gode 
prosesser under behandlingen av den nye 
barneloven i Stortinget. Vi må ha gode og 
grundige høringer og invitere til møter med 

aktører og gi muligheter for skriftlige innspill. 
Vi må sikre at kunnskapsgrunnlaget er felles 
for alle, og så får vi håpe at vi uavhengig av 
politisk ståsted vil klare å sette dette inn i en 
ny kontekst og virkelighet for norske familier 
basert på oppdatert kunnskap. Aktører som 
F2F har vært veldig viktig for å formidle 
oppdatert kunnskap på området.

Det er økt fokus på samværshindring og 
foreldrefiendtliggjøring. Samværsretten 
mangler rettsbeskyttelse i Norge. 
Samværssabotasje kan knapt sanksjoneres. 
Hva mener du bør gjøres i en modernisert 
barnelov for å komme til livs dette fenomenet 
som krenker så mange barns og foreldres 
rettigheter?
– Dette er en stor utfordring i dag. Det 
eksisterer for mange økonomiske incentiver 
som gjør at en forelder kan ha økonomiske 
fordeler av å sikre seg hovedomsorgen for 
barna sine. Vi har hatt mange historier de 
siste årene som viser hvilke utfordringer som 
er knyttet til det. Det er viktig at vi får regulert 
dette i loven. Først og fremst må vi arbeide 
for at delt bosted blir utgangspunktet, men vi 
må også bidra til å redusere de økonomiske 
gevinstene som gjør det fordelaktig for en av 
foreldrene å sitte igjen med hovedansvaret 
for barna.

Enkelte hevder det er avtalefrihet mellom 
foreldre om bostedsordning i Norge. Men 
hvis den ene forelderen ikke ønsker delt 
bosted, så må det iht. § 36 «særlige grunner» 
til for at foreldrene skal få lik 
foreldremyndighet over felles barn. Hvor reelt 
mener du den påståtte avtalefriheten mellom 
foreldrene faktisk er?
– For de aller fleste tror jeg det fungerer å 
komme frem til en avtale om felles barn. Men 
når vi lager lover og sanksjoner, så skal det 
være innrettet for å løse utfordringer som 
også mindretallet opplever. Derfor mener 
Høyre at delt bosted bør fastslås som lovens 
utgangspunkt, for det vil løse mange av de 
sakene som ender opp som foreldretvister 
for retten i dag.

F2F var medsponsor i en klagesak til Den 
europeiske menneskerettsdomstolen for en 
forelder som fikk sine to barn på fem og seks 
år flyttet 2000 km unna fordi Høyesterett 
(26.6.2019) ga medhold til forelderen som 
ønsket å flytte dem basert på egen interesse. 
Dette gjorde Høyesterett selv om de 
karakteriserte begge foreldre som 
omsorgsdyktige og selv om barna hadde 
nær tilknytning til begge. Mange opplever 

de vil vurdere delt bosted som barnelovens 
norm. Det var nok noe Sp fikk gjennomslag 
for i regjeringsforhandlingene. Jeg tror at 
den viktigste, men ikke nødvendigvis den 
avgjørende kampen i spørsmålet om delt 
bosted som barnelovens utgangspunkt, vil 
være den kampen Sp tar i regjeringen. Hvis 
delt bosted ikke er med i lovforslaget fra 
regjeringen, så må vi på Stortinget gjøre det 
vi kan for å få det inn, og da vil SV kunne 
spille en viktig rolle.

Regjeringen har lovet å vurdere om delt 
bosted bør gjøres til barnelovens hovedregel. 
Senterpartiet har programfestet dette. 
Regjeringspartner Arbeiderpartiet synes å 
være splittet i spørsmålet. Hverken SV eller 
Rødt har programfestet likeverdig 
foreldreskap. Hvorfor tror du motstanden mot 
likeverdig foreldreskap og delt bosted er så 
sterk på venstresiden?
– Venstresiden er best til å svare på det 
spørsmålet selv. Loven vi skal modernisere 

Første nestleder i Stortingets familie- og 
kulturkomité Tage Pettersen mener delt bosted 
bør være utgangspunktet i den nye barneloven.
Foto: Even Stormoen
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slike domsavsigelser som en krenkelse av 
barns rettigheter. Hvordan vil du vurdere 
denne utbredte rettspraksisen i lys av at 
Stortinget gjennom ratifikasjon av EMK og 
FNs barnekonvensjon har pålagt domstolene 
å sette konvensjonenes rettigheter foran 
norsk barnelov ved motstrid?
– Jeg har sympati og forståelse for at dette 
kan oppleves som krenkende og uhyre 
vanskelig for en familie. Men samtidig vil jeg 
være varsom med å gå inn i denne og andre 
enkeltsaker. Det som er viktig for oss 169 
folkevalgte på Stortinget er å vedta lover, og 
så må domstolene og andre instanser 
forvalte dem. Men når vi erfarer at lover ikke 
fungerer etter hensikten, da må vi sørge for 
nye lover som faktisk fungerer. Det er min 
jobb å arbeide med lovverket, men så vet vi 
at det tar lang tid fra lovvedtak av en ny lov 
er blitt etablert som praksis i rettssystemet, 
men det er nå engang slik demokratiet og 
prosessene fungerer.

Barneombudet er en sterk forkjemper for at 
domstolsreformen skal gjennomføres av 
hensyn til barns rettssikkerhet. Det er en 
utbredt oppfatning at domstolene, og da 
særlig de mindre rettsstedene, svært ofte 
mangler kompetanse til å avsi dommer som i 
tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til barnets 
beste. Hvordan vurderer du 
domstolsreformen som en virkemiddel for å 
styrke barns og foreldres rettigheter?
– Reformen er kjempeviktig. Derfor er jeg 
også kjempeskuffet over at regjeringen 
velger å legge så liten vekt på nesten alle de 
faglige rådene når de nå har vedtatt å 
reversere domstolsreformen. Regjeringen lar 
enkeltkommuners høringsuttalelse trumfe alt 
som heter faglige anbefalinger. Her opplever 
jeg at dommerforening, advokatforening, 
Høyesterett, barneombudet og de aller fleste 
andre er veldig tydelige på sine 
tilbakemeldinger til regjeringen. Jeg har 
utfordret Kjersti Toppe på dette i Stortingets 
spørretime flere ganger det siste halve året. 
Toppe bedyrer at hun er opptatt av barnets 
beste, men det er dessverre ikke det Sp 
bidrar til med sin praktiske politikk i denne 
saken.

Formålet med Barnetrygdloven er ifølge § 1 at 
«Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter til 
forsørgelse av barn». I dag får 
bostedsforelderen utbetalt hele barnetrygden, 
selv om samværsforelderen skulle ha 
tilnærmet like mye samvær og i tillegg betale 
barnebidrag. Er dette rettferdig, gitt at 
kostnadene knyttet til omsorg for barnet er 

omtrent like høye for både bosteds- og 
samværsforelder.
– Svaret på det er nei. Vi må se på hele det 
økonomiske virkemiddelapparatet som for 
mange i dag ofte slår feil ut, selv om mange 
klarer å bli enige. Barnetrygden er bare en av 
flere økonomiske brikker i dette som gjør at 
det slår skjevt ut. Igjen ser det ut til at 
utgangspunktet her ofte ikke er til beste for 
barnet, men til beste for en av foreldrene, og 
det er jo ikke det som er intensjonen, 
hverken med barnetrygden eller med de 
andre støtteordningene relatert til 
samlivsbrudd.

Hvordan ser du for deg at 
barnebidragsordningen kan endres så den 
oppfattes som mer rimelig og mindre 
konfliktskapende?
Dette må vi arbeide med når vi skal vedta en 
ny barnelov. Jeg tenker at en samværsbrøk 
også er en økonomisk brøk, men så er det 
utfordringer som gjør det mer innfløkt å 
konkludere. 

I 2018 ble et tidligere kutt i fedrekvoten i 
fødselspermisjonen reversert, og det ble 
innført kvoter på 15 uker til hver av foreldrene 
og 16 uker til fri fordeling. Den gangen var det 
tverrpolitisk enighet om endringene, som ble 
sett på som et gode for hele familien. Senere 
har noen grupper tatt til orde for å redusere 
eller fjerne fedrekvoten i foreldrepermisjonen. 
Hva mener du/Høyre om kvoter i 
foreldrepermisjonen? 
– Vi har i vårt program sagt at vi skal 
evaluere ordningen, og i det ligger det at vi 
ikke har konkludert i spørsmålet. Men vår 
ideologi tilsier at vi ønsker mest mulig 
fleksibilitet for familiene, kombinert med at 
det må være en kvote for både mor og far 
som sikrer at barnet opplever tid sammen 
med begge foreldrene. Men hvor grensen 
skal gå for låste kvoter for hver av foreldrene 
og fleksibiliteten ved en del av kvoten, det er 
noe vi skal vurdere, og vi skal lytte til innspill 
om dette. Men vi mener å se at brorparten 
av foreldre ønsker mest mulig fleksibilitet i 
ordningen, og så får vi se hvor vi lander. 

F2F mener at det geniale med kvotene i 
fødselspermisjonen er at staten på vegne av 
far har ferdigforhandlet en pakke med mor og 
med fars arbeidsgiver. Noen mener at når 
kulturen og strukturene i samfunnet i praksis 
fører til likeverd, kan det være hensiktsmessig 
å regulere til likeverd. Hva tenker du om det?
– En del fedre tar ikke ut hele kvoten i dag, 
og man kan like eller mislike det. Jeg kan 

være enig i dette som prinsipp, men av ulike 
familiære grunner er det en del som ikke gjør 
det slik, og da går kvotene tapt. Fleksibilitet 
kommer nok til å stå sentralt når vi skal lande 
vårt standpunkt på dette området.

Det er mye oppmerksomhet om 
kvinnerepresentasjon i styrer, ikke minst i 
privat sektor. Samtidig har man i Norge en 
svært skjev kjønnssammensetningen i 
instanser og departementer som behandler 
familiespørsmål, og mange av disse 
spørsmålene må kunne betegnes som svært 
kjønnssensitive. Hva kan vi gjøre for å sikre 
kjønnsbalanse i organer som er sentrale i 
familiespørsmål?
– Det er riktig at kjønnssammensetningen i 
departementet er skjev, men jeg har ikke noe 
godt svar på hvordan vi kan rette det opp. 
Skjev kjønnsfordeling i de operative etatene 
som Bufdir, barnevernet og familievernet er 
kanskje vel så utfordrende. Det er en sterk 
overvekt av kvinner, og jeg har hatt kontakt 
med veldig mange menn som føler de 
allerede har tapt saken de vil ta opp før de 
har kommet inn døra, fordi de føler at det 
ikke er  tilstrekkelig forståelse for manns- og 
farsperspektivet i disse etatene. Jeg tror ikke 
på en lovregulering om minimums-
representasjon av begge kjønn i alle etater, 
for mye handler om kompetanse og om vi 
er gode nok i utdanningen av dem som 
arbeider der til å få inn begge 
kjønnsperspektiver. Opplæringen av 
ansatte må sette dem tilstrekkelig godt i 
stand til å forstå og håndtere utfordringene 
som en del gutter og menn opplever 
knyttet til familiespørsmål. Men når det på 
noen kontorer er 90% av samme kjønn, så 
gjør det noe med perspektivene i en 
fagetat, avslutter Tage Pettersen. 

Domstolsreformen er 
kjempeviktig. Derfor  

er jeg skuffet over  
at regjeringen velger  

å legge så liten  
vekt på nesten alle de 

faglige rådene
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 Kronikk

TEKST: ARE SAASTAD, DAGLIG LEDER I REFORM – RESSURSSENTER FOR MENN

I NRKs Debatten 26. april 2022 var temaet 
«Får far for mye tid med barnet?»1.  
Foranledningen var to forslag i Stortinget, 
fremmet av henholdsvis Fremskrittspartiet2  

og Kristelig Folkeparti3 , som begge gikk 
inn for å avvikle den gjeldende tredelingen 
i foreldrepermisjonsordningen i Norge.
Ordningen, som gir femten uker til mor, 
femten til far og seksten uker til fri fordeling 
mellom foreldrene, er etter de to partienes 
syn et angrep på familienes valgfrihet. 
Fremskrittspartiets forslagsstillere, blant 
dem partileder Sylvi Listhaug, begrunnet 
dette med at «det er ikke staten som føder 
barn, men foreldre. Derfor må familiene få 
frihet til selv å bestemme hvilken 
permisjonsordning som passer best for 
dem»4 . 

Begge partiene, og særlig Kristelig 
Folkepartis representanter - blant dem 
partileder Olaug Bollestad, som ville 
«skrote den rigide tredelingen» - mener 
dessuten at femten uker til far er til ulykke 
for barna:

«Det er bra at fedre tar ut permisjon, 
men samtidig vet man at mor og barn har 
et spesielt bånd i starten. Det er mor som 
føder barnet og ammer barnet. Det kan 
man ikke vedta seg bort ifra.»5  

Den tvangsmessige fordelingen – fars 
kvote bortfaller til bruk for mor dersom den 
ikke tas ut - presser mødrene tilbake til 

jobb for tidlig, noe som også, mente 
forslagsstillerne, fører til at mange mødre 
tar ulønnet permisjon.

Fremskrittspartiet skrev i sitt forslag at 
«det er lite hensiktsmessig at det offentlige 
forsøker å styre hvordan foreldrene tar ut 
foreldrepermisjonen. Hensikten med 
permisjonen er jo at barnet skal få 
foreldreomsorg». Sylvi Listhaug og hennes 
medunderskrivere slo fast at «(å) tillegge 
ordningen likestillingspolitiske målsettinger 
er i beste fall et bomskudd».

Kristelig Folkeparti, på sin side, skrev i 
sitt forslag at «likestillingen (bør ikke) være 
det viktigste i familiepolitikken. Barnas 
beste bør veie tyngst, og familiene selv vet 
best hva som passer for seg». Partiet 
konkluderte med at det politiske flertallet 
på Stortinget «har innført en løsning som 
norske foreldre ikke vil ha».

Kristelig Folkepartis påstand om at 
norske foreldre ikke ønsker tredelingen, 
stemmer dårlig med virkeligheten. 
Reformundersøkelsen 20216  viser en sterk, 
og stigende oppslutning om fedrekvoten i 
befolkningen. I Reforms meningsmåling sa 
hele 64 prosent av alle som bor i Norge at 
de ville beholde dagens tredeling, eller øke 
fars kvote. I 2020 var dette tallet 60 
prosent.

Brutt ned på kjønn er det også solid 
støtte til dagens ordning, både blant 

kvinner og menn. 68 prosent av norske 
menn ville i 2021 beholde eller øke 
fedrekvoten, mens det samme tallet for 
kvinner var 59 prosent.

- Det gis jo inntrykk i debatten av at det 
er et close race mellom de som ønsker å 
fjerne eller beholde dagens fedrekvote. Vår 
undersøkelse viser at det bare er sju 
prosent som ønsker å fjerne kvoten, slo 

Norge har ikke råd til å tape kampen om fedrekvoten.

Likestilling 
starter i familien

Are Saastad er leder av Reform – 
ressurssenter for menn. Foto: Reform – 
ressurssenter for menn/Sturlason

64 prosent av alle som bor i Norge vil beholde dagens tredeling.  
Bare sju prosent ønsker å fjerne kvoten.

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com
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Reforms fagsjef Ole Bredesen Nordfjell 
fast i sendingen Likestillingsnytt i 
september 2021.7   

Samtidig tydet den samme 
undersøkelsen på at fedrekvoten er mer 
omstridt i familier med barn. Mens 40 
prosent av mødre med barn i 2021 ønsket 
å forkorte fedrekvoten, så ville hele 62 
prosent av fedrene beholde den. Det står 
altså en kamp innad i barnefamiliene om 
ordningen. Dette indikerer hvor viktig 
ordningen oppfattes for fedrene som et 
«ferdigforhandlet resultat» for økt likedeling 
i familien, påpekte Nordfjell.

- Tallene i undersøkelsen viser at det 
møter fedre en skikkelig fight på 
hjemmebane, hvis de ønsker å ta mer enn 
sin tilmålte kvote, sa han.8   

Tross dette, er det nesten like mange 
mødre med barn som enten vil forlenge 
fedrekvoten, eller beholde den som i dag 
(45 prosent), som de som vil forkorte eller 
fjerne den (49 prosent).

Forslagene fra de to partiene fikk ikke 
flertall da de kom til behandling i Stortinget 
30. mai i år. De var heller ikke gode svar 
på problemene nybakte norske foreldrepar 
står i, og som blant annet fører til mer bruk 
av ulønnet permisjon. Praktiske 
utfordringer løses ikke ved å åpne fars 
kvote for mor. Den totale permisjonstiden 
forlenges ikke. Heller ikke tilgangen på 
barnehageplasser, bedrer seg. Når det 
gjelder amming, er det åpenbart et 
spørsmål som må løses i arbeidslivet, 
eventuelt rettslig, hvis lovreguleringen ikke 
følges.

Dette var også konklusjonen til forskerne 
Anne Lise Ellingsæther, Ragni Hege 

1 NRK 1, 26. april 2022: Debatten 2 Representantforslag 137 S (2021–2022) fra Silje Hjemdal, 3 Himanshu Gulati og Sylvi Listhaug: Representantforslag om valgfrihet for 
familiene, Stortingets familie- og kulturkomité, april 2022  3  Representantforslag 168 S (2021–2022) fra Olaug Vervik Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag-Inge Ulstein: 
Representantforslag om å skrote den rigide tredelingen av foreldrepermisjonen, Stortingets familie- og kulturkomité, mars 2022 4 Ibid. 5 bid. 6  Reform – ressurssenter for menn/
Kantar TNS:Reformundersøkelsen 2021 7  Reform – ressurssenter for menn: Likestillingsnytt, 9. september 2021 8 Ibid. 9 Aftenposten, 31. mars 2022: Flere kvinner tar ulønnet 
permisjon. Skyldes det den økte fedrekvoten? 10 Kilden kjønnsforskning.no, 20. juni 2012: Likestilling reduserer vold 11  Forskning.no, 21. mars 2018: Nordiske menn blir 
lykkeligere av familieliv/Mittuniversitetet, 16. mars 2018: Familjelivet gör män i Norden lyckligare än andra män 12 Høring i Stortingets familie- og kulturkomité, 7. april 2022

Kitterød og Mari Teigen, som skrev om 
saken i en kronikk i Aftenposten 31. mars 
2022.9   Forskerne reagerte på et oppslag i 
samme avis 22. mars, som de kalte «et 
kremeksempel på en sammenblanding av 
årsak-virkning og samvariasjon». 
Forskerne pekte på at økningen i mødres 
ulønnede permisjon er noe som har 
utviklet seg over mange år, og at det 
sannsynligvis er mange og sammensatte 
årsaker til dette. Lengre fedrekvote er 
antagelig av mindre betydning:

«Samvariasjon vil si at to fenomener 
oppstår på samme tid, og en kan lett tro 
det er en sammenheng. Men det må 
undersøkes om det ene fenomenet virkelig 
er årsak til det andre fenomenet 
(kausalitet). Det er med andre ord liten 
grunn til å bruke den ulønnede 
permisjonen som argument for å skrote 
eller redusere fedrekvoten.»

Tvert om er det hevet over tvil at 
fedrekvoten har endret menns rolle i 
familiene. Fedre som er hjemme med 
barna, lærer seg omsorg. Tilknytningen til 
barna gjør dem oppmerksomme på 
verdier tidligere generasjoner fedre bare 
unntaksvis har kunnet skimte. 
Konsekvensene er mer harmoni. I familier 
som deler på omsorgsoppgavene og 
husarbeidet, synker skilsmisseprosenten. 
Graden av vold og rusbruk, går ned.10   
Situasjonen i familier med høy grad av 
likestilling kan til og med måles til å være i 
en tilstand av mer opplevd lykke – i hele 
familien, og ikke minst hos far.11  

- Likestilling starter i familien, og på 
dette området er det nødvendig å regulere 
til likeverd. Det geniale med fedrekvoten er 

at staten på vegne av far har 
ferdigforhandlet en pakke med 
arbeidsgiver og med mor om fordeling av 
den permisjonstiden, sa leder Rune 
Rækken i Foreningen 2 Foreldre i 
Stortinget.12 

Det er en presis oppsummering av hva 
denne saken dreier seg om. I tiden som 
kommer tyder den offentlige debatten 
denne våren på at det er grunn til å vente 
flere angrep på fedrekvoten. Slike angrep 
må slås tilbake med fakta. 
Likestillingslandet Norge har ikke råd til å 
tape denne kampen.

Teksten bygger på boka «Usynlige menn. 
Likestillingens blinde øye», som Are 
Saastad utgir på Dinamo Forlag i oktober 
2022. Boka er en omfattende 
gjennomgang av gutter og menns 
likestillingssituasjon i Norge.

Reformundersøkelsen 
2021 viser en sterk og 
stigende oppslutning om 
fedrekvoten

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com



10   /  F2F-MAGASINET NR.  1 /2022

Høringsuttale lser  og innspi l l  f ra  F2F

Stortingets familiekomité holdt 7. april 
2022 en høring om «Representantforslag 
om valgfrihet for familiene» - representant-
forslag 137 S (2021–2022) fra Silje 
Hjemdal, Himanshu Gulati og Sylvi 
Listhaug. 

Forslaget innebar en oppheving av en 
tredeling av foreldrepengeperioden, slik at 
familiene selv kan velge fritt hvordan mor 
og far fordeler foreldrepermisjonen mellom 
seg. Forslag fra KrF om å skrote dagens 
tredeling av foreldrepermisjonen ble 
behandlet samtidig. 

F2F mener at dersom vi skal legge til 
rette for en bedre barnelov som lar barnet 
beholde begge foreldre som 
hverdagsressurser uavhengig av 
foreldrenes samlivsstatus, så må dette 
gjøres fra starten av barnets liv. 

Barn har behov for å etablere en trygg 
og god relasjon til begge sine foreldre, 
også om foreldrene ikke (lenger) bor 
sammen. F2Fs prinsipale holdning er 
derfor at en foreldrepengeperiode bør 
deles i to like deler.  Men siden en slik 
todeling av foreldrepermisjonen ikke er blitt 

F2Fs høringsinnspill til Stortingets familiekomité om 
videreføring av fedrekvoten i foreldrepermisjon

innført enda, så mener F2F at dagens 
tredeling av foreldrepengeperioden bør 
opprettholdes. 

Fedrekvoten i foreldrepermisjonen 
innebærer at staten på vegne av far har 
ferdigforhandlet en pakke med fars 
arbeidsgiver og med mor. Det er allment 
akseptert at fedrekvoten har vært 
normgivende og at flere fedre i tråd med 
dette tar ut permisjon. Det er viktig at 
barnet etablerer god kontakt med begge 
sine foreldre fra starten av livet, og kvoter i 
foreldrepermisjonen forbeholdt mor og far 
bidrar til dette.  Større likestilling i familien 
vil også bidra til færre samlivsbrudd.

Nylig slo media opp at flere mødre tar 
ulønnet permisjon og fremstilte dette som 
et tilbakeskritt for likestillingen. Grunnen til 
det økte uttaket av ulønnet permisjon blant 
mødre ble tillagt utvidelsen av fedrekvoten 
fra 10 til 15 uker i 2018, mens forskere i en 
kronikk i Aftenposten 31.3.2022 påpekte at 
dette sannsynligvis har mange og 
sammensatte årsaker.

I dag stilles det ikke spesielle krav til fars 
yrkesaktivitet eller utdannelse/studier for at 

mor kan ta ut sin del av foreldrepenge-
perioden. Tilsvarende bør det heller ikke 
stilles spesielle krav til mors yrkesaktivitet 
eller utdannelse/studier for at far skal 
kunne ta ut sin del av 
foreldrepengeperioden. 

Barneloven er endret slik at felles 
foreldreansvar er hovedregelen også om 
foreldrene ikke har bodd sammen. F2F ba 
derfor om at folketrygdloven oppdateres 
og det etableres praktiske løsninger for å 
ivareta begge foreldres andeler av 
foreldrepermisjonen, slik at begge foreldre 
får mulighet til å ta ut foreldrepermisjon 
også i de tilfeller hvor foreldrene ikke 
(lenger) bor sammen.

Forslagene ble 30.05.2022 behandlet i 
Stortinget, og ingen av forslagene ble 
vedtatt.

Les om saken på stortinget.no

Regler for foreldrepermisjon og 
mødre- og fedrekvoter
Mødre- og fedrekvoten i foreldrepermisjonen er nå 15 uker ved 100 prosent uttak. Det betyr at 15 uker av permisjonen er 
forbeholdt mor og 15 uker av permisjonen er forbeholdt far.
Ved 80 prosent uttak er mødre- og fedrekvoten 19 uker etter 1. januar 2019.
Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder. Mer konkret vil det si 59 uker ved 80 prosent uttak, og 49 uker ved 
100 prosent uttak, og uansett så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Permisjonstiden inkluderer tiden for 
kvinnens svangerskapspermisjon (arbeidsmiljøloven § 12-2) og fødselspermisjon (arbeidsmiljøloven § 12-4).
Foreldrene kan dele på permisjonen, men både mødrekvoten og fedrekvoten er på minimum 15 uker ved 100 prosent uttak 
eller 19 uker ved 80 prosent uttak.
De første 6 ukene etter fødsel er forbeholdt mor og tas av mødrekvoten.
Fellesperioden er de ukene som blir igjen når de 3 ukene før termin og 15/ 19 uker fedrekvote og 15/19 uker mødrekvote er 
trukket fra.
Fellesperioden blir dermed på 16 eller 18 uker, avhengig av om man velger 100 prosent eller 80 prosent dekningsgrad.
Hver av foreldrene har i tillegg rett til ytterligere permisjon i inntil 12 måneder for hver fødsel. Dette vil være uten lovbestemt 
lønn eller ytelse fra folketrygden. Permisjonen må tas ut i umiddelbar fortsettelse av den lovfestede foreldrepermisjonen og 
foreldrene kan velge å ta ut denne permisjonen samtidig, se arbeidsmiljøloven § 12-5 (2).

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2021-2022/dok8-202122-137s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2021-2022/dok8-202122-137s/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2021-2022/dok8-202122-168S
https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/eEolE4/flere-kvinner-tar-uloennet-permisjon-skyldes-det-den-oekte-fedrekvoten
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=88434
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/permisjoner2/artikler/foreldrepermisjon/
https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/arbeidstid-ferie-og-permisjon/permisjoner2/artikler/foreldrepermisjon/
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/%C2%A712-2
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/%C2%A712-2
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/%C2%A712-5
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Innlegg

Vold mot den andre forelderen og barn er 
omsorgssvikt. F2F støtter fullt ut Bjørnholts 
synspunkter om at hjelpeapparatet må 
styrke sin kompetanse og innsats for å 
beskytte mødre, barn og fedre mot fysisk 
og psykisk vold. Men hvis man angriper 
problemet med å bevege seg bort fra 
idealet om likeverdig foreldreskap, vil barn 
bli den tapende part. 

Barneloven skal regulere forholdet 
mellom barn og foreldre i alminnelighet. I 
tilfeller der vold utøves mot en partner eller 
barnet, må straffeloven og 
barnevernsloven komme til anvendelse. 
Barnevernet og politiet må da eventuelt 
kobles inn. Men det ville være et feilslått 
politisk grep å svekke likeverdig 
foreldreskap og likestilling for å hjelpe 
voldsutsatte foreldre. Barneloven må 
moderniseres for å trygge barns og 
foreldres rett til familieliv i en befolkning 
som i all hovedsak består av 
omsorgsdyktige foreldre. Voldstilfeller må 
håndteres gjennom andre lover og 
instanser.

Likeverdig foreldreskap gjennom delt 
bosted som barnelovens norm og 
utgangspunkt vil trygge barns rett til 
regelmessig samvær og tilknytning til 
begge sine foreldre. Barn er tjent med at 

begge foreldre kan gi egne barn kjærlighet 
og omsorg i oppveksten. Det vil også 
bidra til at foreldrene blir gjensidige 
kontrollfaktorer med hensyn til omsorgen 
barnet får. Det aller meste av nyere 
forskning viser en tydelig positiv 
sammenheng mellom barns fysiske og 
psykiske helse og delt bosted med 
tilnærmet lik botid hos foreldrene.

Professor Bjørnholts kritiske holdning til 
likeverdig foreldreskap er basert på et 
særdeles tynt grunnlag. Datagrunnlaget er 
16 intervjuer av voldsutsatte mødre med 
en svært ulik situasjon fra majoriteten av 
samlivsbrudd, hvor det ikke utøves 
partnervold. Professoren later til å se bort 
fra resultatene av omfattende forskning på 
delt bosted i mange land over mange år. 
Forskningsresultatene går tydelig i favør av 
delt bosted som norm, både i Norge, 
Sverige og en rekke andre land det er 
naturlig å sammenlikne seg med. 

En av Sveriges fremste forskere på 
familieliv, barnepsykolog Malin Bergstrøm, 
uttaler i et intervju i F2F-magasinet at «Et 
gjennomgående trekk som vi observerer i 
alle land er at den mindre gruppen 
voldsutsatte mødre legger et grunnlag for 
at samfunnet diskvalifiserer barns rett til å 
se sin pappa generelt. Det er ubegripelig, 

og man må evne å skille dette fra 
hverandre». Professor Bjørnholt later til å 
være blant dem som ikke skiller dette fra 
hverandre. Skulle man fulgt hennes 
politiske standpunkt om å gå bort fra 
likeverdig foreldreskap basert på hennes 
ensidige morsperspektiv, vil barns 
rettigheter og omsorgssituasjon kunne bli 
svekket.

Det er relevant å fremheve 
forskningsresultatene til professor i 
barnepsykologi ved NTNU Turid Suzanne 
Berg-Nielsen, som påpeker at 
omsorgsevne ikke er relatert til kjønn, men 
til personlige egenskaper. Videre til 
professor Ingvild Almås sine 
forskningsresultater, som tilbakeviser 
myten om at mødre tar bedre valg på 
vegne av familien enn det fedre gjør.

Ulikeverd mellom to alminnelig 
omsorgsdyktige foreldre er 
konfliktdrivende. Det legger til rette for 
maktmisbruk av forelderen som har 
avgjørelsesmyndigheten 
(bostedsforelderen) og frykt hos 
samværsforelderen, som uten innflytelse 
på de viktige spørsmålene om barnas 
omsorg risikerer å miste kontakten med 
egne barn. Professorens påstand om at 
likestilt foreldreskap er selve bærebjelken 

Likeverdig foreldreskap positivt 
for barn og foreldrerelasjoner
Professor Margunn Bjørnholt har i to ulike artikler på forskning.no stilt seg 
kritisk til likeverdig foreldreskap på grunnlag av tilfellene der vold utøves av 
fedre. Men barn vil bli tapere hvis ikke barneloven moderniseres i retning av 
likeverdig foreldreskap. Forskningen viser en tydelig positiv sammenheng 
mellom barns helse og delt bosted/lik botid hos alminnelige omsorgsfulle 
foreldre. Erfaringer viser også at innføring av delt bosted som barnelovens 
norm kan bidra til redusert partnervold.

ELSE MARIT INDERBERG, varamedlem i F2Fs hovedstyre
EVEN STORMOEN, nestleder i F2Fs hovedstyre

https://www.f2f.no/forskning-paa-delt-bosted.6414054-98626.html
https://www.f2f.no/forskning-paa-delt-bosted.6414054-98626.html
https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-kjonn-og-samfunn-kronikk/volden-fortsetter-selv-etter-at-mor-har-forlatt-far-har-norsk-likestillingspolitikk-en-del-av-ansvaret/1931102
https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-kjonn-og-samfunn-kronikk/volden-fortsetter-selv-etter-at-mor-har-forlatt-far-har-norsk-likestillingspolitikk-en-del-av-ansvaret/1931102
https://www.f2f.no/sverige-en-bedre-verden-for-barnas-rett-til-begge-foreldre.6484569-98626.html
https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/likestilling/foreldrepermisjon/permordning-med-barn-som-tapere/2-1-265067
https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/likestilling/foreldrepermisjon/permordning-med-barn-som-tapere/2-1-265067
https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/likestilling/foreldrepermisjon/permordning-med-barn-som-tapere/2-1-265067
https://www.dn.no/innlegg/arbeidsliv/likestilling/foreldrepermisjon/permordning-med-barn-som-tapere/2-1-265067
https://www.nrk.no/ytring/en-mer-pappavennlig-verden-1.15795135?fbclid=IwAR29xPwpssiHxC5wdF0O3mH8GmhgSDb4RvNXRqTkKSCtDuhKtIuVc3HRD60
https://www.nrk.no/ytring/en-mer-pappavennlig-verden-1.15795135?fbclid=IwAR29xPwpssiHxC5wdF0O3mH8GmhgSDb4RvNXRqTkKSCtDuhKtIuVc3HRD60
https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-nasjonalt-kunnskapssenter-om-vold-og-traumatisk-stress-nkvts-partner/ofres-voldsutsatte-modre-pa-likestillingens-alter/1961581
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FNs barnekonvensjon

i likestillingspolitikken er uholdbar. Tvert 
imot må barneloven moderniseres fordi 
Norge ikke har etablert likeverdig 
foreldreskap som norm i dag.

Bjørnholts påstander om at det ikke 
foreligger forskning som dokumenterer at 
samværssabotasje er et utbredt problem, 
verken i Norge eller internasjonalt, er feil. 
Professor Eivind Meland har i sitt tilsvar 
referert til både norsk og internasjonal 
anerkjent forskning på området. 
Advokatforeningen har gjennomført en 
spørreundersøkelse blant sine 
medlemmer, og 9 av 10 advokater 
opplyser å ha hatt saker som involverer 
samværssabotasje. Advokatforeningen 
omtaler dette som et samfunnsproblem. 

I Norge utøves grov vold mot barn i 
omtrent like stor grad av mødre som av 
fedre, mens mødre utøver noe mer mild 
fysisk vold mot barn enn fedre (NOVA 
Rapport 5/16). Gjeldende barnelov og 
rettspraksis fører i mange tilfeller til at den 
ene forelderen favoriseres på bekostning 
av barnets muligheter til regelmessig 
samvær og omsorg fra begge foreldre, 
fordi ulikeverd mellom foreldrene er 

normen når ikke foreldrene selv blir enige 
om delt bosted. Når begge foreldre har 
kontakt med barna, kan dette forebygge 
vold fra den andre, eller bidra til at vold fra 
den andre forelderen mot barnet lettere 
oppdages, slik at en kan ivareta barnet. 

Erfaringer fra andre land viser at med 
likeverdig foreldreskap, delt bosted og lik 
botid hos foreldrene, så synker også 
partnervolden. Delstatene Kentucky og 
Arizona ligger langt foran Norge på 
området, og her er det utbredt tverrgående 
enighet om årsaken til de positive 
resultatene: Innføringen av delt bosted 
som barnelovens norm. Flere 
kvinnesaksorganisasjoner er i disse 
delstatene overbevist om at delt bosted 
har bidratt til de positive resultatene i form 
av redusert partnervold. Når den norske 
barneloven gjennom feilslåtte 
kjerneparagrafer og domstolene gjennom 
sin kritikkverdige rettspraksis truer 
alminnelige omsorgsfulle norske foreldres 
mulighet til å utøve omsorg for egne barn, 
er det ikke til å undres over at konfliktnivået 
stiger. Da kan også risikoen for vold øke.

Stortinget har gjennom ratifikasjonen av 

FNs barnekonvensjon og Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen (EMK) pålagt 
domstolene å la barneloven vike når den 
fører til domsavsigelser som står i motstrid 
med konvensjonene. Den kategoriske 
retten barneloven gir foreldre med 
hovedomsorgen til å flytte felles barn uten 
en annen omsorgskompetent forelders 
samtykke, vil ofte true barnets tilknytning til 
samværsforelderen og kan utsette barnet 
for dårligere omsorg enn hva det kunne ha 
fått i oppveksten. Lovverkets mangelfulle 
sanksjoner mot samværshindring kan 
også krenke barns og foreldres rettigheter. 
Disse svakhetene i det norske systemet 
medfører ofte at barnets beste ikke 
ivaretas godt nok.

De aller fleste fedre og mødre i Norge er 
gode foreldre med ønske, vilje, evne og 
rett til å gi egne barn omsorg og 
kjærlighet. Stortinget må derfor endre 
barnelovens norm og utgangspunkt til delt 
bosted. Basert på partiprogrammene er 
det flertall for dette i Stortinget.

Kronikken er en justert versjon av den som 
ble publisert i forskning.no i januar 2022.

Delt bosted som utgangspunkt og norm i barneloven

Avtalefrihet mellom foreldrene

Domstolens myndighet til å bestemme fast bosted hos begge eller én av foreldrene

ü  
ü  
ü  

Kjernespørsmålet i en 
modernisert barnelov 
handler om delt bosted
Foreningen 2 Foreldre tilråder Stortinget å vedta: 

https://forskning.no/kjonn-og-samfunn-nasjonalt-kunnskapssenter-om-vold-og-traumatisk-stress-nkvts-partner/ofres-voldsutsatte-modre-pa-likestillingens-alter/1961581
https://forskersonen.no/debattinnlegg-forskningsetikk-kjonn-og-samfunn/det-ma-skilles-mellom-forskning-og-myter-om-partnervold/1963949
https://www.tv2.no/a/13906171/
https://www.tv2.no/a/13906171/
https://www.researchgate.net/publication/305769008_Vold_og_overgrep_mot_barn_og_unge_Omfang_og_utviklingstrekk_2007_-_2015
https://www.researchgate.net/publication/305769008_Vold_og_overgrep_mot_barn_og_unge_Omfang_og_utviklingstrekk_2007_-_2015
https://www.f2f.no/likeverdig-foreldreskap-i-kentuckys-barnelov-gir-positive-resultater.6379873-98626.html
https://www.f2f.no/flertall-paa-nytt-storting-for-delt-bosted.6414053-98626.html
https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-debattinnlegg-likestilling/barn-far-det-bedre-om-barneloven-fastslar-at-delt-bosted-er-normen/1968141
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Medlemskontingent 2022 
 
Kjære medlem, 
 
 
Har du husket å oppdatere ditt medlemskap slik at du er medlem også i 2022? 
Dersom du har betalt kontingent for inneværende år, ber vi om at du ser bort fra denne 
fakturaen. 
 
Ditt medlemskap gjør oss sterkere og hjelper oss i arbeidet med å skape 
 
Trygge familieforhold for barn med 2 hjem 
 
Støtt F2F i arbeidet for en ny barnelov basert på likeverdig foreldreskap 
 
For spørsmål om medlemskapet tar du kontakt med oss på post@f2f.no.  
 
Takk for din støtte!  
 
 
Med vennlig hilsen 
Rune Rækken 
leder 
 
Medlemskapstyper: 
Fullt medlemskap:  Kr. 450,- pr kalenderår 
Støttemedlemskap: Kr. 300,- pr kalenderår 
Les mer om våre medlemskap på www.f2f.no 
 
 
Ved betaling i bank/egen nettbank må innbetalingen merkes tydelig med medlemsnummer og medlemmets navn. 
Ved elektronisk innbetaling på Vipps eller våre hjemmesider innvilges en nettrabatt på kr. 50,-  
 
 
 
 
PS! Dersom du har betalt kontingent i inneværende år, ber vi om at du ser bort fra denne fakturaen. 
 
 
 
 
 
Betalingsinformasjon   GIRO    Betalingsfrist: 
Medlemskontingent i F2F 2022     SNAREST 
 
Betalt av      Betalt til 
 
 
 
 
. 
 
 

 
 7874.05.54823   

Beløp    Betalerens kontonummer 

Belast  
konto Kvittering tilbake 

Kundeidentifikasjon (KID) Kroner Øre Til konto 

      450 00 7874 05 54823 

Foreningen 2 Foreldre (F2F) 
Postboks 21, Nygårdstangen 
5838 Bergen 
 

 

Få kr 50 i rabatt - Forny ditt medlemskap enkelt på våre hjemmesider: www.f2f.no/forny  
Vipps er nå innlemmet som fullverdig alternativ i vår betalingsløsning. 

 
 

https://www.f2f.no
https://www.f2f.no/forny-medlemskap.99235.no.html
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Barnelovens terminologi

Barnelovens terminologi

Det er mange ord og uttrykk som blir brukt om barn og foreldre etter samlivsbrudd. F2Fs har laget 
en oversikt som forklarer den praktiske betydningen av de ulike begrepene:

F2Fs ordliste for “dummies” 

Foreldreansvar Ektefeller har felles foreldreansvar for felles barn, også etter samlivsbrudd. Tilsvarende gjelder for samboere 
med barn født etter 01.01.06. Dersom foreldrene ikke har bodd sammen har mor frem til 1.1.2020 som 
hovedregel hatt foreldreansvaret alene. I 2017 vedtok Stortinget en ny bestemmelse i barneloven som gir felles 
foreldreansvar for alle blivende foreldre, og denne gjelder alle barn født etter 1. januar 2020. Barnelovens 
utgangspunkt vil etter endringene være felles foreldreansvar for alle, også for de som ikke har vært gift eller 
bodd sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker 
foreldreansvaret alene. Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, 
som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles 
foreldreansvar innen den samme fristen.

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 innebærer ingen innflytelse i spørsmålet om flytting innenlands 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. Det er innført en varslingsplikt på tre måneder hvis en av foreldrene ønsker å flytte, 
og det foreligger avtale eller avgjørelse om samvær. Dersom foreldrene ikke blir enige er det den som ønsker 
å flytte med barnet som plikter å kalle inn til mekling. Barneloven stiller ikke opp noen sanksjoner dersom 
varslingsplikten i forbindelse med flytting ikke overholdes.

Samværstiden kan variere mellom 0 % og 50 %, jfr. barnelovens bestemmelser. Bostedsforelder er kvalifisert til å 
motta visse offentlige stønader og barnebidrag fra den andre forelderen.

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.

Det er viktig at en avtale om delt bosted inneholder termen ”delt bosted” eller ”delt fast bosted”, da dette 
stadfester foreldrenes juridiske posisjon som likeverdige omsorgspersoner for barnet/barna. En avtale om delt 
bosted bør også registreres i folkeregisteret.

Andre betegnelser på delt bosted er likeverdig foreldreskap eller delt omsorg eller felles omsorg.
Delt/felles omsorg Samme som delt bosted (se over).
Likeverdig foreldreskap Begge foreldre har bostedskompetanse (myndighet) og er bostedsforelder. Samme som delt bosted.
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 alene å bestemme innenlands 
flytting med barnet 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 fast hos begge, jfr. bl. § 36, 1.ledd, er 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. 

Samværssabotasje Foreligger når den ene forelderen 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 bor sammen 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.
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Tekst

SV i nord tar lederskap 
på venstresiden for at 
likestilt foreldreskap og 
delt bosted skal bli 
normen i en modernisert 
barnelov. 

TEKST: EVEN STORMOEN

I et innspill til SVs sentralstyre og 
stortingsgruppa griper fylkeslaget blant 
annet tak i den konfliktdrivende 
dynamikken i gjeldende barnelov.
Innspillet fra Sosialistisk Venstreparti i 
Troms og Finnmark innebærer et tydelig 
politisk initiativ for å drive fram en debatt 
på venstresiden om delt bosted i en 
modernisert barnelov. 

Uttalelsen dokumenterer at SVs 
fylkeslag i nord har gjort en solid analyse 
av samfunnets utvikling på omsorgsfeltet, 
av mors og fars omsorgsroller, av det høye 

antallet foreldretvister, de konfliktdrivende 
bestemmelsene i gjeldende barnelov og 
hvordan de kan påvirke barns helse. 
Innspillet reiser også spørsmål ved 
mangelen på likestilling både i 
likestillingsapparatet og i offentlige 
institusjoner som skal støtte barn og 
foreldre som ikke bor sammen.

Partiet fremhever SVs tradisjonelle rolle 
som likestillingsparti og mener at partiet 
bør gå i front for en ny barnelov tilpasset 
den moderne familien. Vi håper snøballen 
fra nord vil rulle sørover med full kraft og 
utløse en kunnskapsbasert debatt om 
partiets politikk på området. SVs rolle som 
likestillings- og rettighetsparti kan styrke 
seg ved å skrote den konservative 
holdningen partiet over lang tid har hatt til 
reguleringen av forholdet mellom barn og 
foreldre. 

Arbeiderpartiet har ikke tatt stilling til 
spørsmålet om likestilt foreldreskap 
gjennom delt bosted i en modernisert 
barnelov. Rødt har knapt utviklet noen 
politikk på området. Samtidig er 
Senterpartiets program tydelig på at delt 
bosted bør være utgangspunktet i den nye 
barneloven. 

Troms og Finnmark SV ønsker 
delt bosted som normalen

Basert på partiprogrammene er det med 
H, SP, Frp, V og MDG et klart flertall i for 
delt bosted i Stortinget. Men dersom Ap 
skulle lande på en politikk som hindrer 
modernisering på kjernespørsmålet om 
likeverdig foreldreskap (delt bosted) i ny 
barnelov,  så ville det likevel bli vanskelig å 
få gjennomslag for en slik linje i Stortinget 
dersom andre av SVs fylkeslag og 
stortingsgruppa i SV skulle følge 
fylkeslaget i Troms og Finnmark.

Den politiske kraften fra SV i Troms og 
Finnmark kan bety mye for norske barn og 
foreldre i fremtiden. Vi vil følge spent med 
på den videre debatten i SV om retningen 
på en modernisert barnelov.

Les SVs svar på F2Fs spørsmål om 
familiepolitikken før stortingsvalget i 2021 
på F2Fs hjemmeside. 

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com

https://www.f2f.no/troms-og-finnmark-sv-oensker-delt-bosted-som-normalen.6508183-98619.html
https://www.f2f.no/politisk-vendepunkt-for-delt-bosted.6404092-98626.html#AP
https://www.f2f.no/politisk-vendepunkt-for-delt-bosted.6404092-98626.html#Rodt
https://www.f2f.no/sp-vil-gjoere-delt-bosted-til-barnelovens-hovedregel.6414335-98626.html
https://www.f2f.no/flertall-paa-nytt-storting-for-delt-bosted.6414053-98626.html
https://www.f2f.no/flertall-paa-nytt-storting-for-delt-bosted.6414053-98626.html
https://www.f2f.no/innspill-til-bufdir-om-samvaershindring.6531154-372128.html
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Høringsuttale lser  og innspi l l  f ra  F2F

Basert på F2Fs kollektive erfaring siden 
starten i 1985 er F2F helt overbevist om at 
et likeverdig utgangspunkt gjennom delt 
bosted som norm i barneloven vil dempe 
mange av de opphetede foreldre-
konfliktene en ser etter samlivsbrudd. 

F2F vil fremheve noen aktuelle virkemidler 
mot samværshindring: 
•  Delt bosted som norm og utgangspunkt 

i barneloven. Fokus bør flyttes fra 
hvordan en av foreldrene kan ”erobre” 
særrettigheter i forhold til barnet over 
mot hvordan foreldre kan og bør 
samarbeide om felles barn også om 
barnets foreldre lever i to ulike 
husholdninger.

•  Bedre konfliktløsning mellom foreldre 
som bryter sitt samliv eller aldri har bodd 
sammen. Det er et problem at 
familievernet ikke har noen maktmidler å 
sette inn mot foreldre som ikke ønsker 

F2Fs råd til Bufdir om håndtering  
av samværssabotasje

eller evner å samarbeide om felles barn og 
at eneste gjenstående konfliktløsnings-
arena da blir rettsapparatet. F2F får 
også tilbakemeldinger om at det er 
manglende forståelse for 
problemstillinger relatert til manipulasjon, 
samværshindring og 
foreldrefiendtliggjøring i hjelpe- og 
veiledningsapparatet. Barn bør høres, 
men får svært mye ansvar for egen 
situasjon ved konfliktfylte samlivsbrudd.

•  Rettsbeskyttelse av samværsretten, 
også for meklede samværsavtaler. F2F 
foreslår konkrete endringer i barneloven i 
dette innspillet.

•  Det må bli lettere å sanksjonere 
samværssabotasje. 

•  Langvarig samværssabotasje bør være 
grunn til å overføre bostedsmyndigheten 
til den forelderen som vil sørge for størst 

mulig samlet foreldrekontakt og best 
foreldresamarbeid.

•  Foreldrefremmedgjøring (Parental 
Alienation Syndrome) må anerkjennes 
som den form for familievold det faktisk 
er. F2F har foreslått konkrete endringer i 
barneloven for å håndtere saker med 
foreldrefremmedgjøring i dette innspillet.

Problemet med samværshindring/vegring 
løses ikke bare gjennom forbedrede 
prosesser i hjelpeapparatet, men også 
gjennom materielle endringer i barneloven 
som styrker barnets familiebånd til begge 
sine foreldre.

Du kan lese F2Fs innspill i sin helhet på 
F2Fs hjemmeside.

Foreningen 2 Foreldre deltok på Bufdirs innspillsmøte om samværshindring/
vegring 3. februar 2022 med følgende innspill: 

F2F Øst
Vil du ha råd og veiledning gjennom gode foredrag? 
Besøk de månedlige temamøtene hos F2F Øst. 

Møtedatoer og temaer finner du på f2f.no/Regioner/Øst

Møtene starter kl 19:00. Ta gjerne med gjester med interesser for kunnskap om 
familierett med barna i fokus. Møtene kan også avholdes digitalt, så følg med på 
regionlagets hjemmeside

Kontakt oss gjerne om forslag til temaer du vil vite mer om.

Send e post til: oslo akershus@f2f.no

https://www.f2f.no/innspill-til-bufdir-om-samvaershindring.6531154-372128.html
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Høringsuttale lser  og innspi l l  f ra  F2F

Viktig med tilstrekkelig sterke 
fagmiljøer
F2F støtter målsettingen om å sikre 
innbyggerne over hele landet god 
rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester. Vi 
mener at det er viktig å sikre robuste 
fagmiljøer i saker som angår forholdet 
mellom barn og foreldre, og vi mener en 
styrking av domstolenes kompetanse på 
dette rettsområdet er viktigere enn 
geografisk spredning av domstolene. 

I 2020 utgjorde foreldretvister og 
barnevernssaker ca. 24 % av de sivile 
sakene i tingrettene og lagmannsrettene. 
Barnesakene er ofte komplekse og ligger i 
skjæringspunktet mellom jus og psykologi. 
FNs barnekonvensjon og Den europeiske 
menneskerettskonvensjonen er sentrale 
rettskilder i barnesakene. Det kreves 
kontinuerlig tverrfaglig erfaringsutveksling 
for at dommeren skal få oppdatert 
kunnskap også om andre relevante 
områder enn det rent juridiske. I 
foreldretvister og barnevernssaker har 
partene ikke fri rådighet over saken. Dette 
pålegger dommerne et stort ansvar for 
sakens opplysning og behandling, og det 
forutsetter derfor særskilt kompetanse 
innen saksfeltet. Sett i lys av dette har det 
vært en uheldig praksis i mindre domstoler 

hvor dommerfullmektiger altfor ofte har 
administrert saker om barn. 

Særdomstolsutvalget anbefalte at 
domstoler som skal behandle barnesaker 
bør ha minst ti dømmende årsverk. Det er 
også dårligere tilbud om rettsmekling i de 
mindre domstolene, da en dommer som 
har vært rettsmekler i saken bare kan delta 
i den videre behandlingen hvis partene ber 
om det. I den senere tid har saker om barn 
vært håndtert i domstoler som er 
spesialiserte på slike saker, og F2F mener 
dette har styrket barns rettssikkerhet. 

Avgjørelsene fra EMD har konstatert at 
norske myndigheter gjentatte ganger har 
brutt menneskerettighetene, og det 
understreker viktigheten av å sikre god 
barnefaglig kompetanse i domstolene. Vi 
mener barnefaglig kompetanse best sikres 
ved å ha domstoler av en viss størrelse 
med et tilstrekkelig kompetent fagmiljø.

Nei til reversering av domstolsreformen
Når en fjerdedel av tingrettene under den 
tidligere strukturen kun hadde én 
embetsdommer samt én eller flere 
dommerfullmektiger, taler behovet for 
sterkere fagmiljøer mot å gjeninnføre den 
tidligere domstolstrukturen. De 
tilleggsbevilgningene som er foreslått for å 

Høringsuttalelse fra F2F til høringsnotat om endringer i 
domstolstrukturen

få flere embetsdommere, vil ikke sikre 
tilstrekkelig sterke fagmiljøer, selv om det i 
høringsnotatet påpekes at «flere 
embetsdommere vil redusere behovet for 
å bruke dommerfullmektiger i barnesaker», 
da barnefaglig kompetanse krever 
mengdetrening. 

F2F mener at dommerfullmektiger som 
hovedregel ikke bør administrere 
komplekse barnesaker. Barnesaker bør 
ivaretas i domstoler som har fagmiljøer 
med kompetanse på barn og barns behov.

Departementet peker selv i høringsnotatet 
på at det i små domstoler kan være 
utfordrende å sikre god kompetanse i saker 
som involverer barn. Rettssikkerhetshensyn 
gjør seg særlig sterkt gjeldende i saker som 
handler om barn. 

Domstoladministrasjonen har i sin 
høringsuttalelse redegjort for hvordan en 
reversering av domstolsreformen vil virke 
negativt inn på iverksatte og planlagte 
tiltak for å styrke kvaliteten på domstolenes 
behandling av saker som gjelder barn. F2F 
støtter dette synet. F2F vil derfor anmode 
regjeringen om å la domstolsreformen av 
2021 bli stående. 

Les hele høringsuttalelsen på F2Fs 
hjemmeside.

Støtt vårt arbeid for å skape trygge 
familieforhold for barn med to hjem 
- sammen er vi sterke

Betal på våre hjemmesider
Støttemedlemskap: kr 250,- (kr 300,-)
Hovedmedlemskap: kr 400 (kr 450,-)

https://www.f2f.no/innspill-til-bufdir-om-samvaershindring.6531154-372128.html
https://www.f2f.no/innspill-til-bufdir-om-samvaershindring.6531154-372128.html
https://www.f2f.no/bli-medlem.98620.no.html
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Kvalitetssikring av sakkyndigrapporter i 
foreldretvister
F2F har over tid tatt til orde for at 
sakkyndigrapporter skal kvalitetssikres 
også i foreldretvistsaker som går for retten. 
F2F stiller seg positiv til at dette nå 
implementeres. 

Foreldretvister og barnevernssaker er av 
forskjellig natur og må behandles 
forskjellig. I foreldretvister er det oftest 
omsorgskompetente foreldre som står mot 
hverandre, som hver for seg er gode nok 
foreldre, men som sliter med å komme til 
enighet om bosteds- og 
samværsordninger for felles barn. 

Utforming av gode mandater og 
dokumentasjon av informasjonsgrunnlag 
og arbeidsmetodikk
F2F har erfaring med at mange 
sakkyndige setter to alminnelig 
omsorgsdyktige foreldre opp mot 
hverandre. Fokus bør heller være på 
hvordan foreldre kan samarbeide godt om 
felles barn, slik at barna kan beholde 
begge foreldre som hverdagsressurser. 
For å finne gode løsninger for barnet/barna 
er det viktig at sakkyndige får et 
formålstjenlig mandat med bl.a. følgende 
punkter i en foreldretvistsak: 

•  Hva sakkyndige skal vurdere, for 
eksempel begge foreldres 
omsorgsevne.

•  Redegjøre for sin arbeidsmetodikk og 
informasjonsgrunnlaget.

•  Redegjøre for, og være seg bevisst, 
begrensninger i egen kompetanse eller 
faglige kvalifikasjoner samt 
begrensninger mht. hvilke konklusjoner 
en kan trekke.

•  Sakkyndige skal ha (tilnærmet) likt antall 
observasjoner med barn og begge 
foreldre, helst når barnet/barna og 
forelderen har hatt litt tid sammen

•  Det må fremgå klart hvilke observasjoner 
sakkyndige har gjort som danner basis 
for sakkyndiges konklusjoner. Det må 
også framgå klart hva som eventuelt er 

basert på andres påstander, 
observasjoner eller rapporter.

•  Dersom noen av foreldrene har 
vanskeliggjort sakkyndiges arbeid, bør 
dette fremgå.

•  Hvis den sakkyndige er i tvil om sin 
konklusjon, skal årsaken til dette framgå 
av rapporten.

Barneloven oppstiller, sammen med 
Grunnloven og barnekonvensjonen, et 
utgangspunkt om at barnets beste skal 
være et grunnleggende hensyn (eller ha 
«overordnet betydning») ved alle 
avgjørelser som berører barn. Hensynet til 
barnets beste kan imidlertid komme i 
konflikt med foreldrenes og barnets rett til 
familieliv, jf. EMK artikkel 8. Det må da skje 
en avveining mellom disse rettighetene og 
hensynene (jfr. Melinder, Koch og Bernt, 
Tidsskrift for familierett, arverett og 
barnerettslige spørsmål, mars 2021). F2F 
mener at sakkyndiges mandat ikke bør 
begrenses av barnelovens restriktive 
bestemmelse i § 36 om at delt bosted bare 
kan idømmes når det foreligger «særlige 
grunner». Tvert imot bør delt bosted alltid 
vurderes som en aktuell bostedsordning 
av sakkyndig, fordi forskningen viser en 
positiv sammenheng på gruppenivå 
mellom denne bostedsordningen og barns 
fysiske og psykiske helse. 

Krav til de sakkyndige og til 
barnesakkyndig kommisjon (BSK)
F2F støtter kravet om at det skal være 
kjønnsbalanse i kommisjonen og at 
kommisjonen skal ha bred klinisk, 
vitenskapelig og sakkyndig erfaring samt 
høy barnefaglig kompetanse. 

Erfaringsmessig vil forskjellige sakkyndige 
representere ulike fagretninger innen 
barnepsykologi og tilknytningsteori, og de 
kan ha ulike syn på bostedsordningers 
sammenheng med barns helse som ikke 
nødvendigvis korresponderer med 
hovedresultatene av nyere forskning på 
området. Kommisjonen bør grundig 
kartlegge om utvalgte sakkyndige 

representerer en fagretning som er 
forenelig med hovedresultatene innen 
oppdatert forskning på barns 
bostedsordninger når foreldrene ikke lever 
i samme hushold.

F2F er enig i at BSK skal gjennomgå og 
vurdere sakkyndigrapporter i 
barnevernssaker og foreldretvister, samt at 
kommisjonen skal vurdere om den 
sakkyndiges faglige vurderinger og 
konklusjoner samsvarer med de 
presenterte premisser og faktum, og om 
mandatet er besvart. 

F2F er også enig i at hver sak skal 
behandles av minst to uavhengige 
medlemmer i kommisjonen. F2F er uenig i 
opphevelsen av kravet om at navnet på 
den sakkyndige skal være ukjent for 
kommisjonens medlemmer. F2F er enig i 
at kommisjonen ved særlige behov kan 
tilkalle fagkyndige utenfor kommisjonen for 
å ta del i behandlingen av en sak. 

F2F støtter forslaget om at sakene skal 
behandles «uten opphold» og senest innen 
12 dager. Den lange tiden som totalt går 
med til forberedelse av foreldretvistsaker 
ved flytting (i gjennomsnitt 8-10 måneder 
før hovedforhandling) utgjør et betydelig 
problem for rettssikkerheten til barn og 
samværsforeldre. Dersom en dommer ikke 
stanser en flytting av barnet ved midlertidig 
forføyning, vil barnet kunne bli flyttet av 
bostedsforelderen. Premisset for 
domsavsigelse i hovedforhandling blir 
dermed vesentlig endret og kan få 
avgjørende betydning for utfallet.

Les hele høringsuttalelsen på www.f2f.no

Høringsuttalelse fra F2F om forslag til ny forskrift om  
barnesakkyndig kommisjon

https://www.f2f.no/getfile.php/5027464.1207.ikqatquapkuuaa/H%C3%B8ringssvar+F2F_domsolsstruktur.pdf
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Likestillings- og diskrimineringsloven 
bør være kjønnsnøytral
Likestillings- og diskrimineringslovens §1 
slår fast at loven tar særlig sikte på å 
bedre kvinners og minoriteters stilling. F2F 
mener det ville være naturlig med en 
kjønnsnøytral formålsparagraf, slik at en 
også fokuserer på å bedre menns situasjon 
på områder hvor menn pga. tradisjon, 
kultur, strukturelle forhold, forventninger og 
en for snevert definert mannsrolle kan bli 
stilt i en svak eller utsatt posisjon.  

Likestilling og likeverd må begynne i 
familien
Det ideelle ville vært at det var full 
likestilling på alle samfunnsområder og at 
barn kunne ha god tilgang til sine samlede 
foreldreressurser med tilhørende 
familiegrener uavhengig av foreldrenes 
innbyrdes relasjon og (sam)livsform. Barn 
som vokser opp i en ideelt sett likestilt 
familie, vil kunne få romsligere rammer, 
trekke bedre på sine samlede 
foreldreressurser og ta friere livsvalg når 
de blir voksne, selvstendige individer.

I Norge har tradisjonen tidligere vært at 
menn har hatt rollen som familienes 
økonomiske forsørgere, og kvinner har 
vært familienes omsorgsgivere. De siste 
tiårene har både kvinner og menn gått inn i 
både forsørger og omsorgsgiverrollen. 
Men fortsatt har mange menn i større grad 
enn kvinner utfordringer med å oppnå 
samme status og rettigheter i 
foreldrerollen, og mange menn sliter med 
å oppnå anerkjennelse som fullverdige 
omsorgspersoner for sine barn. 

Det har inntil ganske nylig vært slik at mors 
juridiske forhold til barnet har vært sikret i 
kraft av morskapet, mens fars juridiske 
forhold til barnet har vært bestemt av fars 
forhold til mor, gjennom bestemmelsene 
om foreldreansvar for felles barn. 

Mange barn får dårlig eller avbrutt kontakt 
med en av sine foreldre, oftest far, etter 
samlivsbrudd. I 75% av forholdene som 
ender i brudd, ender familiene opp med 

 F2Fs innspill til mandatet for regjeringens mannsutvalg

juridiske løsninger som gir én av foreldrene 
bestemmelsesrett alene over viktige 
avgjørelser i barnas liv – for eksempel i 
form av retten til å bestemme hvor i landet 
barna skal bo. 

Flytting med barn bort fra felles bosted og 
barnas vante nærmiljø skaper store 
utfordringer for barnets mulighet til å ha 
regelmessig og omfattende kontakt med 
begge sine foreldre. Er det til barnets 
beste at barnet kan rives opp fra sine 
røtter? Når foreldrene selv ikke blir enige 
om delt bosted, så er det i realiteten ofte 
den ene forelderens egeninteresse som i 
hovedsak hensyntas. Ofte går dette på 
bekostning av barnets beste - primært 
barnets rett til respekt for familieliv med 
begge foreldre, men også sekundært 
foreldres rett til å være med på egne barns 
oppvekst gjennom regelmessig samvær.

Samværsretten mangler rettsbeskyttelse i 
Norge. Det er liten praktisk mulighet til selv 
å gjennomføre samvær fastsatt av retten, 
dersom bostedsforelderen motsetter seg 
dette. Samværsavtaler fastsatt ved 
mekling på familievernkontorene står uten 
både praktisk og teoretisk rettsbeskyttelse.

Konsekvenser av manglende eller ingen 
kontakt med en av foreldrene
Forskning har i all hovedsak dokumentert 
en positiv sammenheng mellom barns 
fysiske og psykiske helse og delt bosted/
lik botid hos foreldrene. Motsatt vil mange 
barn som mister regelmessig kontakt med 

en av sine foreldre kunne lide under 
mangel på gode rolleforbilder av samme 
kjønn. Barnehage, skole og helsevesen er 
sterkt kvinnedominerte. Gutter som har 
liten eller ingen kontakt med sin far vil stå i 
fare for å vokse opp uten gode mannlige 
rollemodeller. 

Gutter framstilles ofte som skoletapere. 
Mange unge sliter psykisk. Mer enn syv av 
ti som begår selvmord, er gutter eller 
menn. Det bør undersøkes om det er noen 
sammenheng mellom barnas 
familiesituasjon og hvordan de klarer å 
tilpasse seg skole og senere arbeidsliv. 

Områder som F2F mener mannsutvalget 
bør se på
F2F mener mannsutvalget bør se på:

•  Konsekvenser for barn og foreldre av 
dagens familielovgivning og 
praktiseringen av denne  
– Hvilke virkemidler foreslås evt. for å 
forbedre situasjonen?

•  Konsekvenser for familiene, individene 
og for samfunnet av de ulike 
forventningene som stilles til kvinner og 
menn. Disse forventningene kan være 
forankret i lovverk, men også gjennom 
tradisjon, kultur og strukturer i samfunnet 
– Hvilke virkemidler foreslås evt. for å 
forbedre situasjonen?

Les hele innspillet på F2Fs hjemmeside. 

Illustrasjonsbilde: shutterstock.com

https://www.f2f.no/forskning-paa-delt-bosted.6414054-98626.html
https://www.f2f.no/forskning-paa-delt-bosted.6414054-98626.html
https://www.f2f.no/innspill-til-bufdir-om-samvaershindring.6531154-372128.html
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Ingen bostedsordning vil kategorisk 
kunne betegnes som best for alle barn. 
Spørsmålet er hvilket rettslige 
utgangspunkt en barnelov bør ha for best 
å legge til rette for at barnas beste 
ivaretas når foreldrene ikke bor sammen. 

F2F vil fremheve følgende 
forskningsstudier om bostedsordninger: 

1  Universitetet i Stockholm. 
Instituttet for folkehelse-vitenskap
Hovedfunn:
Barn som tilbringer lik botid hos begge 
foreldre etter separasjon har det bedre 
(bedre helse og velvære) enn barn som 
etter separasjon bare eller nesten bare 
bor hos en av foreldrene. Studien fra 
2013 omfatter 164 580 skoleelever i 
Sverige som er hhv. 12 og 15 år, og 
konklusjonen i denne studien er særlig 
tydelig blant 15-åringer. I Sverige er det 
en høyere andel av barn som har delt 
bosted enn i noe annet land (ca. 35-40%). 
I en forskningsoversikt fra det samme 
instituttet fremlagt 17.12.2015 
konkluderes det med at den 
forskningsbaserte kunnskapen om barns 
helse og velvære viser at barn med delt 
bosted har mindre psykiske problemer og 
bedre velbefinnende enn barn som bor 
hos bare en forelder. Oversikten 
presenterer ti svenske tverrsnittsstudier 
av skolebarn fra 10-årsalderen og 

oppover. Også når resultatene kontrolleres 
for ulike sosioøkonomiske forskjeller 
mellom ulike familier holder resultatene 
seg. Det påpekes at kunnskapsgrunnlaget 
er mer usikkert for barn under seks år, og 
at studiene for barn i alderen 0-3 år ikke gir 
noe entydig bilde. Samtidig påpeker 
studien at det ikke finnes noen studie som 
tyder på at barns helse skulle være 
dårligere for barn med delt bosted enn hos 
dem som bor hos én forelder fra 
4-årsalderen og oppover, men at det i 
alderen 0-3 år ikke er nok kunnskap til å 
trekke konklusjoner. 
Living in two homes-a Swedish national 
survey of wellbeing in 12 and 15 year olds 
with joint physical custody | BMC Public 
Health | Full Text (biomedcentral.com)

2  Regionalt kunnskapssenter for 
barn og unge (RBKU-Vest) og 
forskningsinstituttet NORCE
Hovedfunn:
Ungdom med delt bosted, som i denne 
studien refererer til ungdom som bor 
omtrent like mye med mor som hos far 
etter samlivsbruddet, hadde litt bedre 
psykisk helse og rapporterte om færre 
fysiske plager enn ungdom som hadde 
fast bosted hos enten mor eller far. 
Ungdom med delt bosted rapporterte 
videre like god psykisk helse og samme 
grad av helseplager som ungdom i intakte 
kjernefamilier. Det ble ikke funnet noen 

forskjell mellom ungdom som enten bodde 
mest hos mor eller mest hos far etter at 
foreldrene hadde skilt lag. Ca. 8000 
ungdom i alderen 16-19 år var med i 
studien. 
Complex families and health complaints 
among adolescents: A population-based 
cross-sectional study - Sondre Aasen 
Nilsen, Mari Hysing, Kyrre Breivik, Ove 
Heradstveit, Eilif Vingen Sunde, Kjell 
Morten Stormark, Tormod Bøe, 2020 
(sagepub.com)

3  Richard A. Warshak, University of 
Texas Southwestern Medical Center
Hovedfunn:
Warshaks konsensusrapport fra 2014 
oppsummerer og drøfter hva forskning 
viser og ikke viser på spørsmål som 
primærtilknytning og delt omsorg. 
Rapportens hovedkonklusjoner 
understøttes av 110 terapeuter og forskere 
innen utviklings- og familiepsykologi fra 
mange ulike land. Den anbefaler delt 
bosted som norm for foreldre med barn i 
alle aldre. Studiene som rapporten har 
gjennomgått understøtter en mer jevnt 
balansert samværsordning mellom to 
hjem. Ingen funn i forskningen taler for å 
utsette hyppig samvær for små barn, 
inkludert overnatting hos begge foreldre, 
fordi det er viktig for barnets tilknytning til 
begge foreldre. Rapporten understreker at 
disse anbefalingene gjelder under 

Forskning på 
delt bosted
I Sverige, Norge og andre vestlige land foreligger mye forskning på 
bostedsordninger. Resultatene viser gjennomgående at det på gruppenivå i all 
hovedsak er en positiv sammenheng mellom barns helse og delt bosted.  

https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-868
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-868
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-868
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-868
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-868
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-868
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-13-868
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819893903
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819893903
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819893903
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819893903
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819893903
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819893903
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819893903
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1403494819893903
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”normale” omstendigheter. 
Warshak-rapporten bestrider også 
hypotesen om at foreldre som ender opp i 
retten per definisjon har så høyt 
konfliktnivå at man automatisk burde 
ekskludere delt bosted som alternativ. 
Rapporten fastslår at denne hypotesen 
mangler empirisk støtte. Barn med delt 
bosted var mest tilfreds med ordningen og 
viste bedre langsiktig tilpasningsevne enn 
barn med andre bostedsordninger. Også 
når en eller begge foreldrene opprinnelige 
ikke ønsket delt bosted, eller når en 
kontrollerer for antatt relevante faktorer 
som utdanningsnivå, inntekt eller 
konfliktnivå, holder observasjonene seg.

Link til Warshak-rapporten: (https://www.
chess.su.se/polopoly_
fs/1.166729.1392279984!/menu/standard/
file/Warshak-Social%20Science%20
and%20Parenting%20Plans%20for%20
Young%20Children%20final%20ms%20
distribution%20copy.pdf).  

4  Eivind Meland, Hans Johan 
Breidablik, Frode Thuen, Høgskolen 
Vestland og Universitetet i Bergen
Hovedfunn: 
Forskerne har i en studie som ble fremlagt 
i desember 2019 observert at barn først og 
fremst får reduserte fortrolighet med far 
etter et samlivsbrudd, og at denne 
gruppen har større risiko for å få fysiske og 
psykiske helseplager samt redusert 
selvtillit. 1225 elever i alderen 11 og 13 år i 

Sogn og Fjordane deltok i undersøkelsen. 
Link til artikkelen i Scandinavian Journal of 
Public Health: https://journals.sagepub.
com/eprint/7XPPIF6SNDMKZSQR4ESI/full
Link til Forskning.no: https://forskning.no/
helse-samliv/vil-ha-endring-i-barneloven-
etter-ny-studie-viktig-for-barnets-helse-at-
far-beholder-kontakten-etter-en-
skilsmisse/1607886

5  William V. Fabricius, Arizona State 
University: Equal Parenting Time: The 
Case for a Legal Presumption, The 
Oxford Handbook of Children and the 
Law, June 2019
Hovedfunn: 
I denne artikkelen konkluderes det med at 
barn er tjent med et rettslig utgangspunkt 
innrettet mot lik botid hos foreldre som er 
skilt, fordi det trygger barnas emosjonelle 
tilknytning til begge foreldre og har en 
positiv effekt på barnas fysiske og 
psykiske helse. Forskningen taler for at de 
positive effektene av barns emosjonelle 
trygghet styrkes gjennom lik botid hos 
begge foreldrene både når konfliktnivået 
mellom dem er lavt og når det er høyt. 
Arizona innførte i 2013 en barnelov om 
likeverdig foreldreskap (equal parenting 
law), og konsekvensene er blitt positivt 
vurdert av delstatens eksperter på 
familielovgivning. Ettersom omsorgsfulle 
fedre ikke selv kan velge mer tid med 
barna, er det et behov for lovregulering og 
rettsavgjørelser som gir likere samvær for 
å kunne ta ut de positive effektene av dette 

for barns emosjonelle trygghet. Artikkelen 
peker på utviklingen i Canada, der 
endringer i kulturelle normer i retning av 
høy toleranse for delt bosted som 
utgangspunkt i barneloven ofte fører til delt 
bosted selv om den ene av foreldrene ikke 
ønsker det.
Link: (PDF) Equal Parenting Time The 
Case for a Legal Presumption 
(researchgate.net)

6  Jani Turunen, Universitetet i 
Stockholm: Delt bosted og barns 
opplevelse av stress
Hovedfunn:
Barn med delt bosted og tilnærmet lik 
botid hos foreldre som ikke bor sammen 
har lavere sannsynlighet for å oppleve 
høye stressnivåer. Forskjellen i stressnivåer 
viste seg i studien å være uavhengig av 
konfliktnivået mellom foreldrene, eller 
mellom forelder og barn. Datagrunnlaget 
bestod av 807 skilsmissebarn i 
aldersspennet 10-18 år, og forskeren stilte 
barna spørsmål om hvor ofte de følte seg 
stresset. Resultatet ble tolket som 
dokumentasjon på en positiv effekt av 
regelmessig hverdagssamvær med begge 
foreldre etter samlivsbrudd. Studien ble 
publisert i 28. juli 2017 i Journal of Divorce 
& Remarriage. Les også artikkel om 
studien i Forskning.no.

Illustrasjonsbilde: shutterstock.com
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Foreldretv ister  i  domstolen

Hvordan fordeles 
omsorgen mellom mor 
og far i domstolene?

For domstolen handler det om å finne hvilken løsning som er best for barnet, 
uavhengig av foreldrenes kjønn. Det beste foreldre kan gjøre dersom saken først 
har kommet til domstolen og man ikke klarer å finne frem til en omforent løsning, 
er å få frem de gode argumentene for hvorfor det er best for barnet med fast 
bosted hos seg.

ADVOKAT MORTEN ENGESBAK
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Foreldretv ister  i  domstolen

I møte med klienter i foreldretvister 
opplever jeg ofte at fedre har dannet seg 
en oppfatning på forhånd om at man 
allerede i utgangspunktet er dårlig stilt i en 
foreldretvist om bosted og samvær fordi 
man er far. Med andre ord at lovgivningen 
eller rettspraksis diskriminerer foreldre på 
grunnlag av kjønn. 

Den enkeltes forståelse av foreldres 
rettigheter er, av forståelige grunner, gjerne 
basert på egen eller venner og families 
subjektive erfaringer med domstolen i 
disse sakene – eller ytringer fra 
enkeltpersoner eller interessegrupper. Men 

hvordan stemmer en oppfatning om 
favorisering av mødre i disse sakene med 
virkeligheten?

Av nyere forskning er særlig prosjektet 
«Foreldretvister og barns rettigheter» ved 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS) interessant for å 
belyse dette spørsmålet. Funn fra NKVTS-
prosjektet er presentert i professor Kristin 
Skjørtens artikkel «Foreldretvister for 
lagmannsrettene – fordeling av barn 
mellom mor og far» i Tidsskrift for 
familierett, arverett og barnevernrettslige 
spørsmål nr. 2, 2021.

Grunnlaget for de konklusjoner man kan 
trekke ut av dette prosjektet er et stort 
antall dommer fra lagmannsrettene, altså 
ankedomstolen (andre instans). Dommene 
(371) er hentet ut fra fire tidsperioder 
mellom 1998 og 2015. Skjørten 
sammenholder i sin artikkel også 
prosjektet med andre undersøkelser fra 
samme periode (t.o.m. 2018). Årsaken til 
at man bruker lagmannsrettsdommer som 
grunnlag er at vi i Norge mangler en 
samlet database over dommer i tingrettene 
i foreldretvister, mens alle dommer fra 
lagmannsrettene og Høyesterett er samlet 
og tilgjengelige på Lovdata. 

Noen begreper og hvilke alternativer 
domstolen kan velge mellom
Utgangspunktet i norsk rett er at foreldrene 
har felles foreldreansvar. Dette gjelder 
enten foreldrene er gift eller ugift, om de 
bor sammen eller ikke. For foreldre som 
har vært gift eller samboere, er 
utgangspunktet at man beholder felles 
foreldreansvar, uavhengig av hvordan 
omsorgen for barnet fordeles etter et 
samlivsbrudd.

Kort fortalt innebærer felles 
foreldreansvar at begge foreldre har en 
plikt til å gi barnet kjærlighet, stell og pleie, 
tilsyn, mulighet for lek og samvær med 
andre osv., og at foreldrene må være 
sammen om mer overordnede og viktige 
avgjørelser i barnets liv, for eksempel 
spørsmål om medisinsk behandling, 
utstedelse av pass og valg av type skole.

Når det gjelder bosted kan domstolen 
som hovedregel velge mellom bosted hos 
én av foreldrene. Etter en lovendring i 2010 
kan domstolen også unntaksvis gi dom for 
delt bosted (fast bosted hos begge) 
dersom det foreligger «særlige grunner». I 
lovens forarbeider er det presisert at de 
særlige grunnene blant annet innebærer at 
foreldrene ikke bor for langt fra hverandre, 

at konfliktnivået ikke er for høyt og at 
barnet trives med delt bosted.

I NOU 2020: 14 Ny barnelov, foretar 
Barnelovutvalget en gjennomgang av 
nyere forskning om delt bosted, og 
(flertallet) foreslår delt bosted som et 
alternativ på lik linje med bosted hos én av 
foreldrene. 

Domstolen fastsetter også samvær 
mellom barnet og den av foreldrene det 
ikke skal bo fast hos. Dette kan omfatte alt 
fra null samvær eller samvær med tilsyn til 
samvær opptil halvparten av tiden.

Avgjørelsen av både valg av bosted og 
samværsordning skal først og fremst rette 
seg etter hva som er best for barnet.

 Advokat/Partner Morten 
Engesbak har 22 års erfaring med 
foreldretvister i domstolen. Foto: 
Jeton Kacaniku

I 1,7 prosent av 
sakene ble det 
fastsatt delt bosted

Det er ingen 
grunn til at fedre 
skal anse seg selv 

som annenrangs foreldre 
på grunnlag av sitt kjønn i 
2022

Illustrasjonsfoto: shutterstock.com
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Fordelingen mellom mor og far i 
lagmannsrettsdommene
I de fire periodene som ble undersøkt i 
prosjektet fant man følgende fordeling:

I dommene for perioden 1998 – 2000 ble 
det fastsatt bosted hos mor i 48,8 prosent 
av sakene og hos far i 44,2 prosent. I 7 
prosent av sakene ble bosted for søsken 
splittet mellom mor og far.

For perioden 2006 – 2007 fant man at 
bosted hos mor ble besluttet i 61 prosent 
av sakene og hos far i 37 prosent. Søsken 
ble splittet i 2 prosent av sakene.

I 2012 ble det fastsatt bosted hos mor i 
46,6 prosent av sakene, og hos far i 48,6 
prosent. I 1,4 prosent av sakene ble 
søsken splittet og i 1,4 prosent av sakene 
ble det besluttet delt fast bosted.

Tallene fra 2015 viste at mor fikk 
omsorgen i 50 prosent av sakene, far i 
48,3 prosent og i 1,7 prosent av sakene 
ble det fastsatt delt bosted. 

I sin artikkel viser Skjørten også til funn i 
andre undersøkelser fra samme 
tidsperiode: Professor Trude Haugli 
gjennomgikk 57 lagmannsrettsdommer fra 
2002 og fant at barna fikk bosted hos far i 
58 prosent av sakene og hos mor i 40 
prosent, mens søsken ble splittet i én av 
sakene. L.J. Martinsen foretok en 
gjennomgang av 23 lagmannsrettdommer 
fra 2011 i forbindelse med sin 
masteravhandling i 2012 som viste at mor 
fikk omsorgen i 52 prosent av sakene, i én 
sak ble det gitt dom for delt bosted og i 
resten av sakene ble det fastsatt bosted 
hos far. H.E. Dybfest gikk gjennom 63 
dommer fra lagmannsrettene i 2017 og 
2018 i forbindelse med sin 
masteravhandling i 2019, og fant at barna 
fikk bosted hos mor i 59 prosent av 
sakene, hos far i 36 prosent og i resten av 
sakene ble det fastsatt delt bosted.

Samlet gir disse undersøkelsene, som 
knytter seg til omtrent halvparten av årene i 
en 20-årsperiode fra 1998 til 2018, et bilde 
av en nokså jevn fordeling mellom barna 
mellom mor og far over tid. 

Kjønnede mønstre?
Selv om fordelingen av omsorgen mellom 
foreldre i dommer fra lagmannsrettene er 
nokså jevn over tid, kan avgjørelsene 
likevel skjule kjønnsdiskriminering. I 
NKVTS-undersøkelsen tok man derfor for 
seg avgjørelsene fra 2015 og gjorde en 
analyse av domstolens begrunnelse i 
avgjørelsene for å se om man kunne finne 
kjønnede mønstre.

Foreldrenes kjønn ble ikke eksplisitt 
vektlagt i begrunnelsen for valg av bosted i 
noen av avgjørelsene. Analysen viste at 
det likevel kan skjule seg noen mønstre 
som tilsier at foreldrenes kjønn har 
betydning. I domstolenes argumentasjon 
fant man at hensynet til risiko ved 
miljøskifte, barnas følelsesmessige 
tilknytning og hovedomsorg i samlivet 
pekte seg ut som momenter som ofte 
vektlegges når barnet får fast bosted hos 
mor, mens hensynet til best samlet 
foreldrekontakt og stabilitet ofte er 
argumenter som vektlegges ved valg av 
fast bosted hos far.

I sakene hvor barnets ønske eller 
foreldrenes personlige egenskaper ble 
vektlagt, gikk det like ofte i favør av bosted 
hos far som hos mor. I sum fant man at de 
kjønnede mønstrene nullet hverandre ut, 
slik at resultatet ble en jevn fordeling av 
bosted hos far og mor.

Det ble også undersøkt om man det 
hadde betydning hvem av partene som 
anket tingrettens dom. I 2015 var det like 
mange mødre som fedre som anket saken 
inn for lagmannsretten. Dette betyr at 
tingrettene like ofte hadde vurdert at det 
beste for barnet var bosted hos far og mor 
i de sakene som ble anket. I en tredjedel 
av sakene kom lagmannsretten til et annet 
resultat enn tingretten, men mor og far 
vant frem i omtrent like mange saker.  

Konklusjon
Undersøkelsene som er gjennomgått i 
Skjørtens artikkel viser at utfallet i 
foreldretvister for lagmannsrettene ikke 

tyder på vesentlige skjevheter i fordelingen 
av fast bosted mellom mødre og fedre. 
Det finnes likevel noen variasjoner i favør 
av både mor og far i enkelte perioder, og 
det må tas høyde for at det kunne ha sett 
annerledes ut dersom man hadde tall fra 
hele perioden.

I undersøkelsene er det også trukket 
fram tendenser i argumentasjonen for at 
noen momenter trekker i favør av bosted 
hos mor, mens andre trekker i favør av far. 
Her er det viktig å merke seg at dette kan 
se helt annerledes ut i det enkelte konkrete 
tilfelle, for eksempel slik at barnets 
følelsesmessige tilknytning til foreldrene 
kan trekke i favør av far, og hensynet til 
stabilitet kan trekke i favør av mor.

Skjørten konkluderer slik i sin artikkel: 
«Budskapet fra denne gjennomgangen av 
dommer fra lagmannsrettene er likevel at 
om det ikke hefter alvorlige mangler ved 
foreldrenes omsorgssituasjon, har både 
fedre og mødre mulighet til å nå frem med 
krav om bosted for barna når saken står 
for lagmannsrettene.»

Denne konklusjonen er også i samsvar 
med min egen erfaring som 
prosessfullmektig for foreldre i 
foreldretvister for domstolene gjennom 22 
år, og gjelder i like stor grad når saken står 
for tingretten som for lagmannsretten. Det 
er ingen grunn til at fedre skal anse seg 
selv som annenrangs foreldre på grunnlag 
av sitt kjønn i 2022, og det er heller ingen 
grunn til å tenke at dette er dommerens 
utgangspunkt. For domstolen handler det 
om å finne hvilken løsning som er best for 
barnet, uavhengig av foreldrenes kjønn. 
Det beste foreldre kan gjøre dersom saken 
først har kommet til domstolen og man 
ikke klarer å finne frem til en omforent 
løsning, er å få frem de gode argumentene 
for hvorfor det er best for barnet med fast 
bosted hos seg.

  

I sakene hvor barnets ønske eller foreldrenes personlige egenskaper ble 
vektlagt, gikk det like ofte i favør av bosted hos far som hos mor

Foreldretv ister  i  domstolen
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Rabatt på advokattjenester
En rekke advokater har gitt våre medlemmer svært gode medlemsfordeler. Et års medlemskap i F2F 

er dermed raskt tjent inn igjen! Husk å oppgi ditt medlemsnummer når du kontakter advokaten.

• Bo i nærheten av hverandre

• Vær venner

• Ikke krangle i nærheten av meg

•  Dere bestemmer til slutt,  
men jeg vil si hva jeg mener

• Ikke konkurrer om hvem som  
 er den beste forelderen

• Ikke betro deres følelser til meg

• La meg beholde mitt gamle nærmiljø

• Ikke bruk meg som budbringer

•  Pass på at jeg har nødvendig klær og utstyr 
i begge hjemmene

Barnas ønskeliste
Barneombudets ønskeliste  
på vegne av barn som har  
opplevd samlivsbrudd.
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2021-2023
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Folk  på gata

PERNILLE HETLAND, 
KRISTIANSAND
1.  Det er bra med regler som sikrer 

fordeling av foreldrepermisjonen med 
barna. Bra også med litt valgfrihet med 
hensyn til når permisjonen kan tas ut.

2.  Flere ting spiller inn her, men begge 
bruker penger på barnet ved samvær, 
så barnetrygden bør fordeles på 
basis av samværsomfanget.

INGRID ANDERSEN, OSLO
1.  Mange forhold spiller inn her, det 

handler ofte om at far har bedre lønn 
og at det derfor lønner seg at mor er 
hjemme med barna i permisjonen. Det 
er frusterende at det er slik, men jeg 
er for at foreldrepermisjonen skal 
fordeles likt.

2  Det høres ikke rettferdig ut. Hvis 
samværsfordelingen er 40/60, så bør 
barnetrygden fordeles 40/60. 

JESSICA MENDES INJAI, OSLO
1.  Ordningen er grei for at far og barna 

skal få et nærere forhold. Det blir lett 
at far jobber og mor er hjemme hvis 
ikke dette er fastsatt. 

2.  Jeg synes ikke at det er rettferdig, 
fordi forelderen uten hovedomsorgen 
også har utgifter til omsorg. Har man 
30% samvær bør man også få 30% av 
barnetrygden.

1    I 2018 ble mors 
og fars kvoter i 
foreldrepermisjon økt 
til 15 uker til hver, 
mens 16 uker var til fri 
fordeling. Hva mener 
du om ordningen? 
 
 

2   Formålet med 
barnetrygdloven 
er ifølge § 1 at 
«Barnetrygden skal 
bidra til å dekke 
utgifter til forsørgelse av 
barn».  Når foreldrene 
ikke bor sammen får 
bostedsforelderen 
utbetalt hele den 
utvidede barnetrygden, 
også når barnet er 
tilnærmet halve tiden 
hos samværsforelderen. 
Synes du dette er 
rettferdig? 

DAVID FLUCK, OSLO
1.  Dette er en bra ordning hvis begge 

foreldre skal få muligheten til å stille 
opp for barna, når de ønsker det. Det 
er også bra hvis arbeidsgiverne er 
forpliktet til å gi disse 15 ukene med 
full lønn. Jeg mener også at 15 uker 
bør være forbeholdt far, men at far 
skal ha rett til å overføre disse til mor.

2.  Nei. Barnetrygden bør fordeles ift. 
samværsbrøken.

LARS BARTH, SANDEFJORD
1.  Jeg er mot at man blir tvunget til det, fordi 

det er vanskelig for selvstendig 
næringsdrivende. Fordelingen bør være fri.

2.  I prinsippet er det ikke rettferdig, men 
det er komplisert å splitte opp beløpet. 
Men dersom foreldrebidraget betales 
som forutsatt, så er det ikke rettferdig at 
den ene forelderen får hele 
barnetrygden. 

EIGIL SKULE, NESODDEN
1.  Ordningen er bra, den har 

representert et fremskritt.
2.  Nei, det høres ikke helt rettferdig ut. 

Det er litt feil ift. hvor mye omsorg 
man har, det er ikke optimalt. Det kan 
ikke være så vanskelig å lage en 
enkel formel for fordeling basert på 
hvor mye samvær man har. 

Folk om 
fedrekvote og 
barnetrygd 
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SudokuSudoku

Nå kan du det
Nå kan du det, nå kan du det, jeg holder ikke nå.

Jeg stopper opp, du ruller vekk, og himmelen er blå.

Der sykler du, du sykler nå! Blant lavblokker og stein

i junisol, med vinglefart, og tynne, brune bein.

Jeg står igjen på asfalten, litt andpusten og svett

med merker inni hendene fra ditt bagasjebrett.

Der ruller du så fint av sted

så svinger du, du klarer det

og smilet ditt er veldig bredt

alt ble med ett så veldig lett:

En mandagskveld, en sykkel og en plastflaske med vann

en jente og en asfaltplass og brennesle og sand.

Og ikke visste vi at man kan bli så glad og fri

på en parkeringsplass rett bakom Moltzau trykkeri.

Av Ingvild H. Rishøy

Fra diktsamlingen Pling i bollen - fine og ufine barnerim

Underholdning og h jernetr im

Illustrasjonsbilde: shutterstock.com



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!

F2F er her for deg! 

Få råd og veiledning gjennom F2Fs 
veilederkorps og delta på våre temamøter. 
Snakk med advokatene i F2F sitt nettverk 
til reduserte priser. Advokatene gir deg 
råd og veiledning til hvordan du kan løse 
juridiske eller personlige utfordringer.

F2F på Facebook 
Vær med å diskuter det som 
angår deg og barna!

Logg inn på din side med din 
e-postadresse og passord.

Glemt passord? 
Eller andre spørsmål, send oss en e-post: 
post@f2f.no 

Fornyet ditt medlemskap? 
Husk det er din kontingent som gjør F2Fs 
virksomhet mulig!

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

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

Mottar du ikke post fra oss? 
Oppdater din medlemsprofil 
på din side - www.f2f.no 

Neste utgave: 
2. halvår 2022

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

B
Returadresse:
Foreningen 2 Foreldre
Postboks 21, Nygårdstangen
5838  Bergen

Tlf.: 880 08 845
Mandag og onsdag: kl. 18-21

Besøk oss på: www.f2f.no 
http://www.facebook.com/Foreningen2Foreldre

Samlivsbrudd
- Hva med barna?

Snakk med
oss først!

Hva kan vi gjøre? 
Har du forslag til endringer som kan gjøre 
vår internettportal 
www.f2f.no 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 du 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 er registrert med riktig informasjon i din profil – du må selv 
oppdatere denne. Logg deg inn med e-postadresse og passord. Vi hjelper 
deg med nytt passord om nødvendig.


