
 

 

Aleneforeldreforeningen (AFFO) er svært fornøyd med at det har blitt satt ned et 

utvalg for å jobbe med Barnelova. Vi er glade for at fokuset er på barns 

rettigheter, og at likestillingsprinsippet skal stå sterkt i denne loven. AFFO ønsker 

at foreldre likestilles som omsorgspersoner så godt det lar seg gjøre. Videre er vi 

opptatt av at barns beste alltid skal komme først og vi håper at man i dette 

arbeidet spesielt vurderer hvordan (og fra hvilke aldre) barna bedre kan 

inkluderes i saker som angår dem selv. 

Foruten å styrke barns medvirkning ønsker vi å fokusere på: 

a) Delt bosted 

Vi er glade for at delt bosted kommer først i lovbestemmelsen, som eksempel på 

en av ordningene foreldrene kan avtale. Forskning viser at der barnet har to 

foreldre som er gode omsorgspersoner for barnet, har barnet godt av å ha mye 

kontakt med begge, altså delt bosted. Forskning viser også at godt 

samarbeidsklima mellom foreldrene og relative korte geografiske avstander er 

nødvendige kriterier for at barna skal trives med delt bosted.  

AFFO mener at i tilfeller der barna har to gode, omsorgsfulle foreldre vil barna ha 

glede av å ha mye samvær med begge to. Vi støtter derfor at delt bosted kommer 

først i lovbestemmelsen, samtidig vil vi understreker at forskning viser at man 

fortsatt ikke er 100% likestilt i Norge og det er viktig å sørge for at ‘likestilling’ 

ikke ender opp med å veie tyngre enn ‘barnas beste.’  

b) Samværssabotasje 

I fjor ble det gjort endringer som skal gjøre det lettere å gjennomføre tvangsbot 

ved samværssabotasje. Dette stiller AFFO seg positive til, men vi ønsker å påpeke 

at definisjonen av sabotasje må klargjøres. I enkelte tilfeller er det grunnlag for å 



holde tilbake barna til barnas beste, og det vil i slike tilfeller være urimelig med 

tvangsbot. Søknad om midlertidig forføyning kan ta tid å få gjennomført.  

c) Familievernkontorets rolle 

AFFO ønsker er gjennomgang av hva som skal være familievernkontorets 

rolle/mandat. Hvilken myndighet har familievernkontoret? Hva skjer hvis den ene 

forelderen ikke møter? Kan familievernkontoret bedre sørge for at barns 

medbestemmelsesrett ivaretas?  

d) Varsel og megling før flytting 

I fjor ble det også innført endringer i meldefrist ved flytting. Igjen støtter AFFO 

dette på generelt grunnlag, men vi ser at dette kan være problematisk hvis man 

skal flytte på grunn av studier. Er man i jobb vil man som regel ha 3 måneder 

oppsigelsestid, og boliger som man leier eller eier vil det også ta noe tid å avvikle. 

Derfor vil man ofte trenge 3 måneder på forberedelsene og det er rimelig at den 

andre forelderen får beskjed så tidlig som mulig. Hvis man derimot skal studere 

får man som oftest ikke beskjed 3 måneder i forveien. Man får gjerne beskjed 20. 

juli og oppstart er en måned senere. Derfor mener AFFO at det må være rom for å 

gjøre unntak for denne regelen. 


